
Proletari din toate țările uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

A început sesiunea!

Prilejul tradițional de cîntărire a muncii în- 
tr-un semestru, sesiunea de examene studen
țești a debutat și în acest an sub semnul res
ponsabilității în pregătire, a angajamentului de 
a obține cit mai multe note bune și. foarte bune. 
Competiția profesională lansată anul trecut de 
Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din Capitală, se continuă și în acest an la 
nivelul institutelor, unde toate grupele, toți a- 
nii de studiu sînt antrenați în concursuri ce 
vizează cea mai bună pregătire, cel mai ridicat 
procentaj de prezentare la examene, sporirea

numărului de note bune și foarte bune. Am fost 
prezenți ieri, la Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București, unde grupa 4303 de la 
Facultatea de zootehnie susținea examenul la 
disciplina „Bazele ameliorării animalelor". Exa
minatorul, tovarășul conf. dr. C. Drăgănescu, 
ascultă cu atenție primele răspunsuri. După e- 
puizarea subiectelor, în care este inclusă de

C. S. 
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o avuție ce trebuie 
mai bine gospodărită

Nu există „suprafețe mici", 

ci numai „suprafețe 

care trebuie să producă"
Am ales aprecierea ingineru

lui utecist Virgil Ștefănescu, de 
la cooperativa agricolă Baldovi- 
nești, drept punct de referință 
în cadrul documentării noastre 
în județul Olt, pentru că, într-a- 
devăr, „cheia" recoltelor mari și 
a eficienței se află în mîna o- 
mului. O dovadă elocventă în 
acest sens este oferită de bi
lanțul încheiat chiar la coope
rativa agricolă din Baldovinești 
care, anul acesta, subliniază 
obținerea celor mai mari pro
ducții din istoria satului. Se
cretul ? Lucrări executate la 
timp, soiuri și hibrizi aleși cu 
chibzuință, fertilizări făcute cu 
doze eficiente, autoexigență în 
tot ce s-a întreprins. Concomi

„Nu există pâmînt mai fertil sau mai puțin fertil ; in con
dițiile mecanizării, chimizării, irigațiilor, tehnologiilor și soiu
rilor actuale pămîntul este peste tot la fel de fertil. E nece
sar să se respecte o singură cerință ; să fie muncit cum 
trebuie".

tent, Ia Dobrosloveni, același 
pămînt care cu mai puțin de un 
deceniu în urmă era apreciat „de 
fertilitate medie" produce a- 
cum în jur de cinci mii de kilo
grame grîu la hectar și o jumă
tate de vagon de porumb, 45 de 
tone sfeclă și peste 2 000 de ki
lograme floarea-soarelui la hec
tar în condiții de neirigare, nu
mai pentru că, așa cum sub

linia tehnicianul Marin Tuc- 
meanu, secretar al comitetului 
comunal U.T.C., „peste 70 la sută 
din volumul lucrărilor se execută 
mecanizat, anual fiecare palmă 
de pămînt fiind fertilizată". De 
asemenea, la Scornicșești și Stoi- 
cănești terenuri de pantă produc 
la nivelul recoltelor din stațiu
nile experimentale, iar coope
ratorii din Slăveni au ajuns să 
dețină o întreagă colecție de 
ordine și diplome atribuite pen

După adunările de alegeri

INSTRUIREA 
TEMEINICĂ 
asigură continuitatea 
activității organizației

tru recordurile dobîndite la 
grîu, porumb și sfeclă. O sută 
cinci hectare plantate cu vie de 
cooperatorii din Cezieni au fost 
cultivate cu pepeni și cartofi, 
suprafața aceasta aducînd un 
venit — altfel neplanificat — de 
o jumătate milion de lei. Idee 
și acțiune de gospodar, pentru 
că beneficiile realizate în doi 
ani reprezintă mai bine de ju
mătate din valoarea investiției 
determinată de înființarea plan
tației. Peste o sută de mii de 
hectare din cîmpia Caracalului 
și zona nisipoasă „Sadova-Co-

GH. FECIORU
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INTERVIUL
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ziarului grec „Acropolis“

IDupa cum s-a anunțat, Ia 15 noiembrie, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 

primit pe Christos Philippidis, editorul și direc
torul ziarului „Acropolis", căruia i-a acordat 
următorul interviu :

ÎNTREBARE : Sînteți unul 
dintre șefii de stat cei mai. 
apreciați. Inițiativele dum
neavoastră politice, ideile 
dumneavoastră, contactele cu 
personalități de cele mai di
ferite convingeri politice au 
făcut să vă aflați permanent 
în actualitate. Linia dum
neavoastră politică, pe cit de 
realistă, pe atît de viguroasă, 
departe de orice idee precon
cepută, foarte cuprinzătoare 
pe plan internațional, a sus
citat elogii, dar și anumite 
reproșuri. Ce așteptați de la 
proiectele dumneavoastră po
litice ? Care ar fi dificultă
țile sau, de ce nu, pericolele 
ce le aveți în vedere ?

RĂSPUNS : Proiectele de vi
itor ale dezvoltării României

sînt trasate de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român. Pot spune că în ce pri
vește dezvoltarea economico-so- 
cială a țării proiectele noastre se 
realizează în bune condiții. De 
exemplu, în primele zece luni 
ale acestui an, producția indus
trială a crescut intr-un ritm de 
15 la sută, cu mult superior pre
vederilor planului cincinal. Se 
înfăptuiesc obiectivele și in do
meniul agriculturii, științei, cul
turii, învățămîntului. Au fost 
obținute succese de seamă în 
realizarea măsurilor de creștere 
a nivelului de trai al maselor 
largi populare.

Fără îndoială că mai avem 
încă dificultăți de învins, lega
te mai ales de rămînerea in

urmă de la care a pornit Româ
nia. Am în vedere îndeosebi ne
cesitatea formării cadrelor pen
tru toate domeniile de activitate, 
pornind de la faptul că, pînă la
sfîrșit, tot ceea ce ne propunem 
trebuie să fie realizat la un ni
vel calitativ superior, cu oameni 
avînd o înaltă calificare din toa
te punctele de vedere. Sperăm 
însă să învingem aceste dificul
tăți !

In domeniul politicii interna
ționale, tot Congresul al X-lea 
a trasat drept obiectiv dezvol
tarea colaborării largi cu țările 
socialiste, cu toate celelalte țări, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

După cum știți, în viața inter
națională s-au făcut pași însem
nați pe calea unor relații noi : 
a început Conferința general- 
europeană, se afirmă tot mai pu-

(Continuare în pag. a Il-a)

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Statele Unite ale Americii

EVENIMENT POLITIC DE IMPORTANȚĂ 
ISTORICĂ, CONTRIBUȚIE DE SEAMĂ

LA CAUZA COOPERĂRII
Amplu ecou internațional

Vizita efectuată de președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tevarășa 
Elena Ceaușescu, în Statele Unite, eveniment politic de impor
tanță istorică, contribuție de scamă la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și prietenie' între România și Statele Unite, la cauza' 
cooperării internaționale și păcii, a reținut atenția opiniei publice 
din întreaga lume. Fiecare etapă a vizitei, caracterizată drept 
un nou și important act al politicii externe românești, și-a 
găsit reflectarea în articole, comentarii apărute în marile ziare 
și reviste, în relatările agențiilor internaționale de presă, în 
cadrul emisiunilor de radio și televiziune din țări de pe toate 
continentele.
Agențiile americane de presă 

U.P.I. și A.P. au prezentat am
plu desfășurarea vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, încadrînd-o în 
contextul larg al relațiilor din
tre cele două țări, al efecte
lor ei pozitive pe planul vieții 
internaționale. Difuzind ex
trase și relatări ale cuvîntări- 
lor rostite de conducătorul Ro
mâniei socialiste citit la mani
festările oficiale, la conferin
țele de presă, cit și la în
tâlnirile cu oamenii de afa
ceri, Agenția A.P. pune ac
cent pe posibilitatea extinde
rii relațiilor economice între 
cele două țări.

La rîndul său, agenția U.P.I. 
referindu-se la convorbirile po
litice, arată că, „în repetate rîn- 
duri președintele României a 
scos în relief importanța fap
tului că fiecare națiune are 
dreptul să-și afirme indepen
dența și să-și organizeze pro
pria viață așa cum o consideră 
ea, fără vreun amestec din afa
ră". Agenția France Presse a 
relatat pe larg principalele mo
mente ale vizitei. într-o amplă 
informație despre declarația co
mună româno-americană, co
mentatorul agenției relevă că, 
în acest document, cei doi pre
ședinți își exprimă dorința de

SI PĂCII
■ telegrame adresate C.C. al 

lui Nicolae Ceaușescu, comu- 
muncii din județele țârii iși 
mtele de recunoștință, de 
:ă fațo de rezultatele deose- 
>e ale vizitei conducătorului 

în Statele Unite ale Ame- 
lltate confirmă strălucit realis- 
erne românești, spiritul său 
ii promotor neobosit este to-

*
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varășul Nicolae Ceaușescu, Comuniștii, intre- ? 
gul popor văd în rezultatele vizitei și apre- C 
cierile elogioase la adresa conducătorului < 
României socialiste motive de înaltă demni- C 
tate patriotică, imbolduri puternice in acti- f 
vitatea de înfăptuire a programului de iau- C 
rire a societății socialiste multilateral dezvol- C 
fate, contribuind astfel la realizarea nobile- <’ 
lor țeluri ale politicii internaționale a parti- <[ 
dului și statului nostru. C

O acțiune de primă necesita
te care urmează firesc adunări
lor de dare de seamă și alegeri 
este instruirea activului nou ales 
cu problematica muncii de 
U.T.C. Preluarea problemelor 
„din mers" este cu atît mai ne
cesară cu cît organizațiilor 
U.T.C. trebuie să le stea în per
manență în atenție rezolvarea 
tuturor sarcinilor, asigurîndu-se 
în acest mod o continuitate în
tregii activități.

Zilele trecute am participat la 
instruirea rezervată secretarilor 
și locțiitorilor din comitetele or
ganizațiilor U.T.C. din întreprin
deri industriale, de transport, 
construcții și instituții organizata 
de Comitetul municipal Focșani 
al U.T.C. Desfășurată timp de 
două zile, instruirea a reușit să

clarifice activului prezent proble
me legate de planificarea mun
cii, de desfășurarea adunărilor 
generale, de evidență, primiri în 
U.T.C. etc. Toate acestea au fost 
însoțite de demonstrații practice 
care au avut menirea lămuririi 
tuturor aspectelor. De asemenea, 
numeroasele intervenții ale parti- 
cipanților, concretizate prin în
trebări au urmărit același scop 
căruia de fapt i-a fost dedicată 
întreaga acțiune: pregătirea te
meinică a activului U.T.C.

O discuție pe această temă 
am purtat-o la sfîrșit cu cîțiva 
dintre participanți î Rodioa Boros

ION TOMESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

a vedea relațiile dintre cele 
două țări dezvoltîndu-se în con
tinuare pe baza respectării re
ciproce a independenței, suve
ranității, egalității, pe baza re
nunțării la folosirea forței șj 
amenințării cu forța. Totodată, 
el arată că cei doi președinți 
s-au declarat satisfăcuți de re
zultatele întrevederilor pe 
care le-au avut la Washington, 
și sînt de acord să continue 
dialogul lor pe căi diplomatice 
obișnuite și prin Intîlniri la 
toate nivelurile. Agenția ita
liană A.N.S.A. sublinia într-o 
corespondență din Washington 
că „importanta serie de con
vorbiri a președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu președintele Ni
xon și țu alți exponenți ai 
vieții politice și economice a- 
mericane este destinată să putyă 
bazele unei mai strînse coope
rări între România și Statele 
Unite".

Agenția vest-germană D.P.A. a 
prezentat pe larg desfășurarea 
vizitei, subliniind rezultatele 
concrete în domeniul economic, 
al cooperării tehnico-științifice.

Toate marile ziare americane, 
atît cele din capitală, cît și din 
principalele state, au publicat 
știri, articole și comentarii bo-

(Continuare în pag. a ll-a) I

Exprimând' adeziunea de
plină a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 

de pe meleagurile arădene — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — la poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, vă adre
săm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul întoarce
rii dumneavoastră în patrie, ce
le mai sincere mulțumiri și sen
timente de recunoștință pentru 
rodnica activitate pe care ați 
desfășurat-o în cadrul vizitei 
întreprinse în Statele Unite ale 
Americii — scrie în telegrama 
adresată de Comitetul județean 
Arad al P.C.R. și Consiliul 
poptilar județean.

Contactele și convorbirile a- 
vute< semnarea unor documente 
și înțelegeri constituie un pu
ternic stimulent pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare și 
cooperare dintre România și 
S.U.A., o contribuție de seamă 
la cauza păcii și destinderii in
ternaționale.

Neobosita dumneavoastră 
activitate internațională, 
desfășurată în numele u- 

nei lumi mai drepte și mai bune 
— se scrie în telegrama adre
sată de Comitetul județean Vîl- 
cea al P.C.R. — confirmă în mod 
strălucit adevărul că la înfăp
tuirea unui climat nou în viața 
internațională, întemeiat pe e- 
galitatea în drepturi, respectul

suveranității și independenței 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reci
proc, renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța, sint che
mate să conlucreze țoate statele 
și popoarele, indiferent de mă
rimea lor.

Telegrame 
adresate 

C.C. al P.C.R., 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Oamenii muncii de pe aceste 

meleaguri, ca și cei din toate 
colțurile patriei noastre dragi, 
aprobă din toată inima efortu
rile creatoare ale partidului și 
statului nostru, energia și pa
siunea cu care militați pentru 
asigurarea unei atmosfere des
tinse, pașnice, pentru statorni
cirea unui climat fertil mate

rializării celor mai înalte idei 
și aspirații ale umanității.

Succesele remarcabile ale 
acestei vizite, se arată în 
telegrama Comitetului ju

dețean (Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
sint încă o expresie a inepui
zabilelor posibilități de întărire 
a colaborării între popoare și 
țări, indiferent de mărimea și 
orînduirea lor socială.

Sîntem mindri, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. de a- 
precierile deosebit de elogioase 
care s-au făcut la adresa con
tribuției dumneavoastră pentru 
deschiderea cu mult curaj a 
unor dialoguri, remareîndu-vă 
printre primii conducători de 
state de pe glob în marea și 
greaua misiune de soluționare 
favorabilă a complexelor pro
bleme din lumea de azj în in
teresul progresului și fericirii 
tuturor popoarelor.

Ne-am bucurat din toată 
inima că solia poporului 
român în frunte cu dum

neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, condu
cător iubit al națiunii noastre, 
personalitate marcantă a vieții 
politice internaționale, a făcut 
să triumfe, și de această dată, 
cele mai nobile idei ale egali
tății și apropierii între popoare,

(Continuare înf pag. n ll-a)
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„Coleg, da; insa 
pi na la poartă.,."
In urmă cu citea timp, pe 

unul din șantierele dobrogene 
s-a petrecut un accident. Tînă- 
rul 'Valentin O., căzînd de la 
cîțiva metri înălțime, a trebuit 
internat de urgență în spital, 
cu fracturi și hemoragie. De 
atunci au trecut mai multe luni, 
Valentin O. s-a însănătoșit, a 
ieșit din spital, dar... nu s-a mai 
întors pe șantierul cu pricina. 
Se temea de un nou accident, 
nu-i mai plăcea meseria de lă-

cătuș-montor, ezita să se mai ur
ce sus pe schele ? Nici una din 
toate acestea ; după terminarea 
concediului medical, tânărul s-a 
angajat, tot pe un șantier, în 
aceeași meserie, numai colecti
vul era altul.

Așadar, l-am întâlnit pe Va
lentin O. pe un șantier din Mol
dova, mai departe de casă, mai 
departe și de fostul său loc de 
muncă...

— Nu mă mai puteam în

toarce acolo — mi s-a destăinuit 
el. Am stat în spital aproape 
trei luni, dar nimeni de pe șan
tier n-a venit să mă vadă în 
vremea asta, să se intereseze de 
soarta mea, să-mi aducă un măt, 
o floare, un ziar, așa cum se în
tâmpla cu alți pacienți din sa
lon... Eu zic că puteau veni, mă-

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a V-a)

Mașina mult visată
Ritmul de apariție și viteza de circulație a 

noutăților — îmi atrage atenția un binevoitor 
foarte informat — sînt adeseori chiar cauze
le care aruncă noutatea în anonimat, o a- 
platizează și îi răpesc caracterul senzațional, 
lată, îmi explică el mai departe, o inovație 
realmente senzațională care nu a atras aten
ția mai mult decît penuria de chibrite sau 
moda schimbării mărcilor de țigarete : Ma
șina de citit gîndurile. Cum adică - întreb eu 
profund neliniștit - vrei să spui că acest vis 
milenar ăl adevăratului umanist a devenit o 
realitate fără ca noi să băgăm de seamă ? 
Este imposibil.

Totuși, o am în mînă : Mașina de citit gin- 
durile. în fine, mi-am spus, iată instrumentul 
ideal datorită căruia fenomenul 
și mecanismul însuși al disimu
lării și al dedublării omului vor 
dispărea din cauza lipsei lor de 
eficacitate. într-adevăr, dacă 
în timp ce prietenul meu
îmi vorbește cu căldură înconjurîndu-mă 
cu marea și nedezmințita lui afecțiune, eu 
voi putea cu ușurință să ascult adevăratele 
lui gînduri despre mine, grație miraculoasei 
„mașini'', disimularea sentimentelor și masca 
prieteniei ipocrite vor încerca zadarnic să mai 
îmbrace chipul său. Dar îl voi privi cu tris
tețe căci nu este nici o bucurie, oricîtă ne
cesitate, în descoperirea conținutului urît pe 
care masca îl ținea ascuns. Fiindcă și ea, 
masca aceasta, nu apare doar dintr-un „in
stinct" estetic sau din înclinația superioară a 
omului spre joc, spre gratuitul distractiv. Si
gur că da, trebuie să luăm aici în conside
rare și capacitatea omului de a trăi și pe 
plan imaginativ, de a visa, de a nutri „gîn
duri" adesea fantastice. Puterea imaginației 
nu este totuna cu somnul rațiunii care naște

C. STĂNESCU

monștri. însă nu vom pune lunga „perfecțio
nare" a capacității-de mascare a omului, de 
disimulare și dedublare numai pe seama pu
terii lui imaginative. De ce și-a folosit el 
imaginația tocmai și îndeosebi pentru a-și 
disimula chipul moral și spiritual ?

Nu s-ar putea ca această mașină - mă în
trebam eu în timp ce-l ascultam cu atenție 
aprobatoare pe entuziastul informator - n-ar 
fi măi potrivit ca mașina aceasta senzaționa
lă să apară puțin mai tîrziu, după ce moti
vele, cauzele mascării, ale ipocriziei, ale disi
mulării, ale minciunii, în fine, vor putea fi 
într-un fel oarecare identificate și clasificate 
într-un imens catalog ? Și chiar și mal tîrziu, 
cînd oamenii vor deveni pe deplin conștienți 

de lungul șir de cauze de tot 
felul care i-au făcut și-i mai fac 
să-și ascundă ori chiar să-și 
uite gîndurile reale, aprecierile 
sincere, visurile autentice, ară- 
tîndu-și unul altuia nu chipul ci 

masca elaborată cu nesfîrșită atenție și răb
dare ?

Și astfel, în timp ce hohoteam cuprins 
de o neobișnuită veselie la scenele pe 
care amicul meu amator de noutate mi le 
descria ca efect al punerii „mașinii de citit 
gînduri" sub perna ori sub Scaunul unor 
prieteni comuni, simțeam cum mă cuprinde 
o panică cu mult mai reală iar neliniștea ur- 
cîndu-mi-se în gît m-a cuprins un acces de 
rîs irezistibil. Apreciindu-mi „veselia" nestăvi
lită a cărei cauză credea că este, amicul mi-a 
făgăduit ca recompensă a succesului său a- 
supra mea un exemplar din „Mașina de citit 
gîndurile" de A. Maurois care de bunăseamă 
n-a stîrnit o dispută senzațională și de neui
tat, ci s-a epuizat pe tăcute ca urmare a rit
mului de apariție și vitezei de circulație a 
noutăților în zilele noastre.
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EVENIMENT POLITIC DE IMPORTANȚA
1

ISTORICA, CONTRIBUȚIE DE SEAMA
LA CAUZA COOPERĂRII Șl RACII

ere în continuare toată capacita
tea și priceperea pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de 
termen, convinși fiind că prin 
aceasta ne aducem o importan
tă contribuție la înflorirea na
țiunii noastre, la consolidarea 
prestigiului internațional al 
României socialiste, la afirma
rea sa tot mai puternică în 
concertul națiunilor.

Amplu ecou
(Urmare din pag. I) 

gat ilustrate, privind fiecare 
etapă a programului atît de 
dens al vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Statele 
Unite.

Astfel, ziarul „The Baltimo
re Sun" arăta în editorialul său 
că „Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Statele Unite va 
reaminti americanilor că lu
mea în care trăiesc nu este 
o lume a două, trei sau cinci 
mari puteri, ci a 150 de națiuni 
mari și mici, fiecare apărîndu-și 
suveranitatea și preocupîndu-se 
de bunăstarea sa economică. 
„Daily News" se referă, în co
mentariul Ia vizită, la coordona
tele politicii externe românești, 
la eforturile depuse d£ țara 
noastră pentru extinderea co
laborării internaționale și așe
zarea relațiilor dintre state pe 
baza principiului dreptului 
internațional. Ziarul „Was
hington Post" a publicat un 
amplu articol relevînd efortu
rile poporului român pentru a- 
sigurarea 
teriale și 
tindere a 
avantajul 
popoare.

„Washington Post", referin* 
du-se apoi la însemnătatea de
clarației comune cu privire la 
cooperarea economică industrială 
și tehnică, spune : „Documen
tul reafirmă angajamentul pre
ședintelui Nixon de a obține 
din partea Congresului împu
ternicirea de a acorda Româ
niei clauza națiunii celei mai 
favorizate". Marile cotidiene a- 
mericane între care : „New
York Times". „Christian Scien
ce Monitor" au publicat la rîn
dul lor ample extrase din de
clarația comună româno-ameri- 
cană, precum și relatări asupra 
întîlnirii președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu ziariștii americani 
și străini la conferința de pre
să de la Clubul Presei, cu oa
meni politici și de afaceri.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Statele Unite a 
constituit „capul de afiș" al ac
tualității politice internaționale 
în săptămîna care a trecut, fiind 
urmărită cu viu interes de tri
mișii speciali și corespondenții 
posturilor de radio și ai presei 
din întreaga lume. Astfel, ma
rile cotidiene britanice : 
Guardian". „Financial

Telegraph" au
fiecare etapă punînd ac- 
pe evoluția și perspecti- 

. raporturilor economice 
cele două țări. Totoda-

international>
tă, presa engleză nu scapă din 
vedere problemele politice care 
au constituit obiectul convorbiri
lor la nivel înalt româno-ameri- 
cane. „Guardian" notează în 
această ordine de idei că „cei 
doi președinți, într-o declarație 
de principii menită să guverneze 
relațiile dintre cele doyă țări, 

lansat apelul ca statele 
aibă dreptul la dezvol- 

libere de ame- 
f dosirea forței".

(Urmare din pag. I)

A

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului grec „Acropolis"

bunăstării sale ma- 
perspectivele de ex- 
relațiilor reciproce, în 

celor două țări și

au 
să ,
tare pașnică, 
nințarea cu , .

Ziarele italiene „La Stampa". 
„11 Messaggero", „L’Unita", 
„Paese Sera" au publicat co
respondențe, comentarii și fo
tografii din timpul vizitei. 
O trăsătură definitorie a tuturor 
acestor comentarii este aceea 
că ele scot în evidență con
tribuția activă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la instaura
rea unor relații noi în viața 
internațională. în acest sens, 
ziarul „Corriere della Sera" a- 
rată că vizita președintelui ro
mân s-a desfășurat în condiții 
excelente.

Un larg ecou a avut vizita și 
în presa japoneză, în emisiunile 
de radio și televiziune din a- 
ceastă țară. Astfel, ziarul „The 
Japan Times", referindu-se 
toasturile rostite de cei 
președinți la dineul de 
Casa Albă, subliniază

ale destinderii și păcii în în
treaga lume, se scrie în tele
grama Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.

Rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale acestei vizite, repre
zintă pentru noi, sucevenii, pen
tru întregul popor român, un 
motiv de înaltă mîndrie și 
demnitate patriotică, un pu
ternic imbold în activitatea 
creatoare de înfăptuire a pro
gramului partidului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, contribuind în 
acest fel la realizarea țelurilor 
nobile ale politicii 
nale ale partidului 
nostru.

internațio-
și statului

Nobila solie de 
tenie și rara ':

ln rezultatele șl ecourile 
j acestei vizite se recunoaș

te realismul și înțelepciu
nea promovării liniei politice de 
dezvoltare a relațiilor cu toate

Daily 
despre 
centul 
vele 
dintre

..The 
Times", 
relatat

la 
doi 

la 
_ „ . în

comentariul pe care îl publică : 
„Aducînd omagiul președintelui 
Ceaușescu, Nixon a spus că el 
a dovedit înțelegere și înțelep
ciune și a contribuit enorm la 
deschiderea dialogurilor care 
altfel, ar fi putut rămîne închi
se pentru totdeauna".

Și presa braziliană a acordat 
o deosebită atenție vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
în Statele Unite. Astfel, ziarul 
,,Jornal do Brasil" a consacrat 
o întreagă pagină acestui e- 
veniment, pagină în care este 
publicată o amplă biografie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Un articol face bilanțul deta
liat al politicii interne și 
terne a țării noastre,

Răsfoind presa elvețiană, 
și cea din Grecia, din Liban, re
marcăm, de asemenea', nume
roase articole și informații con
sacrate rezultatelor vizitei : sem
narea declarației de către cei 
doi președinți, importantele a- 
corduri economice care au fost 
încheiate. Prin rezultatele ei, 
subliniază comentatorii, vizita va 
avea profunde efecte pozitive nu 
numai asupra relațiilor bilate
rale. ci și pentru evoluția vieții 
internațional-» în ansamblu.

ex-
ca

pace, prie- 
colaborare pe 

1 care ați dus-o în S.U.A., 
modul magistral în care ați în
fățișat în fața guvernului și po
porului american principiile care 
călăuzesc partidul și statul 
nostru — se scrie în telegrama 
Comitetului Județean Dîmbovi
ța al P.C.R. și a Consiliului 
popular județean, — rămîn în
scrise în istoria internațională 
contemporană ca un 
exemplar al relațiilor de 
existență, colaborare 
amestec în treburile 
între state cu sisteme ___
politice și mărimi diferite.

Vizita dumneavoastră oficială 
în S.U.A., stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — este încă 
o mărturie grăitoare, că marile 
probleme ale contemporaneită
ții nu pot fi rezolvate decît 
printr-un dialog politic deschis, 
sincer, marcat de respect reci
proc, la care trebuie să parti
cipe și să contribuie toate sta
tele lumii, că numai prin ac
țiunea unită, prin conjugarea 
eforturilor tuturor statelor se 
poate ajunge la destindere în 
viața internațională, la 
darea păcii în lume, la 
unei lumi mai drepte 
bune.

Declarația comună 
de dumneavoastră și . 
tele Nixon —- se spune în te
legramă — reflectă cu claritate 
modul realist de aplicare xa 
principiilor coexistenței paș
nice, principii care guvernează 
întreaga politică a partidului 
și statului nostru.

Manifestîndu-și deplina și 
unanima adeziune față de ac
tivitatea deosebit de laborioasă 
pe care ați desfășurat-o în ca
drul vizitei oficiale în Statele 
Unite ale Americii, oamenii 
muncii din județul Dîmbovița, 
în frunte,cu comuniștii, se anga
jează solemn în fața partidului, 
a dumneavoastră, să-și consa-

Telegrame
adresate

C.C. al P.C.R.,
model 

co
și ne
interne, 
social-

consoli- 
făurirea 
și mai

semnată 
președin-

tovarășului
7

Nicolae Ceaușescu
statele lumii, indiferent de orîn- 
duire socială. în spiritul coexis
tenței pașnice, al cerințelor des
tinderii și progresului general 
contemporan, se arată în tele
grama Comitetului județean Sa- 
tu Mare al P.C.R. și Consiliului 
popular județean.

Exprimîndu-și deplina satis
facție pentru această nouă și 
valoroasă contribuție a dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe ’ Nicolae Ceaușescu, la în
tărirea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre popoarele 
român și nord-american, pre
cum și la triumful celor mai
înalte idealuri care animă azi 
omenirea, oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități din județul 
nostHi. dau o înaltă apreciere^ 
activității desfășurate de dum
neavoastră. importantelor docu
mente care au fost semnate, 
considerîndu-le un model de 
înfăptuire a politicii noi, de ega
litate și respect, în viața ‘ 
națională, pentru o mai 
cunoaștere, înțelegere și 
borare.

Ne folosim de acest 
peptru a asigura încă o 
conducerea de partid și de stat, 
personal dumneavoastră,

mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de atașa
mentul total al comuniștilor și 
oamenilor muncii sătmăreni, fă
ră deosebire de naționalitate, la 
politica internă și externă a 
României socialiste, al cărei 
strălucit exponent și neobosit 
făurar sînteți. Animați de înal
ta pildă de dăruire comunistă și 
patriotică pe care o dați zi de 
zi, prin activitatea consacrată 
fericirii poporului, prosperității 
țării, asigurării păcii și trium
fului colaborării în lume, vom 
face tot ce depinde de puterile 
minții și brațelor noastre pen
tru a realiza toate sarcinile ce 
ne revin din directivele și ho- 
tărîrile care călăuzesc consec
vent energiile națiunii noastre 
spre cele mai înalte culmi ale 
civilizației socialiste și comu
niste.

IAn telegrama transmisă de 
Comitetul de partid al 
Platformei industriale Tîr

goviște se scrie : Comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe această 
platformă industrială vă adre
sează, mult simate tovarășe se
cretar general, un sincer și căl
duros bun venit, acum la întoar
cerea în patrie, după fructuoasa 
vizită întreprinsă, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Statele Unite ale Americii.' în 
tot timpul v-am însoțit cu gîn- 
durile și faptele noastre, am 
urmărit cu viu interes toate mo
mentele vizitei și ne-am bucurat 
nespus de călduroasa primire 
făcută de poporul american și 
personalitățile politice, ’ de re
zultatele remarcabile cuprinse 
în acordurile încheiate, de înal
tele aprecieri făcute la adresa 
poporului român și a dumnea
voastră.

(Urmare din pag. I) 
ternic principiile egalității, res
pectului independenței și suve
ranității, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc.

Mai sînt însă în lume focare 
de încordare și conflicte. Accen-’ 
tuarea cursului destinderii cere 
învingerea a încă multor greu
tăți, dar consider că este în in
teresul tuturor popoarelor de a 
face totul pentru afirmarea in 
lume a unei politici noi, bazate 
pe egalitate și respect reciproc.

Fără nici o îndoială că sint 
dificultăți, există pericole în 
realizarea acestei ^politici, și e- 
venimentele din Orientul Mij
lociu au demonstrat pe deplin a- 
cest lucru. Dar, tocmai de a- 
ceea, considerăm că este nece
sar de a întări colaborarea în
tre state, de a acționa cu toată 
fermitatea pentru soluționarea 
problemelor pe cale pașnică, de 
a face totul pentru a asigura tu
turor națiunilor o pace trainică 
și îndelungată.

ÎNTREBARE : în cursul u- 
nei cuvîntări ați exprimat pă
rerea că toate statele lumii 
sînt răspunzătoare în măsură 
egală pentru cauza păcii. 
Considerați, oare, că omeni
rea a făcut unii pași în a- 
ceastă direcție în ultimii 
ani ?

toate statele și, în acest cadru, 
și cu statele occidentale, cu toa
te țările, fără deosebire de orin? 
duire socială. Vizita în România 
a unor șefi de state din țările 
occidentale, vizitele mele in țări 
cu orînduiri sociale diferite, 
sint expresia politicii generale a 
României de a dezvolta colabo
rarea cu toate statele, de a par
ticipa activ la diviziunea inter
națională a muncii, la așezarea 
relațiilor dintre națiuni pe prin
cipii noi, de a contribui activ la 
cauza colaborării și păcii între 
toate statele lumii.

eonomică. inclusiv cooperarea 
dintre Grecia și România, să 
cunoască progrese substanțiale, 
în ce ne privește, vom acționa 
cu toată fermitatea în direcția 
aceasta.

ÎNTREBARE : Aveți în ve
dere, eventual, posibilitatea 
unei înțelegeri balcanice și a 
creării unei zone denuclea- 
rizate ?

inter- 
bună 
cola-

prilej 
dată

Colectivul de muncitori, in
gineri. și tehnicieni din 
întreprinderea de utilaj 

petrolier Tîrgoviște — se scrie 
într-o altă telegramă — a urmă
rit cu cel mai viu interes vizita 
oficială pe care ați întreprins-o 
in S.U.A.

Rezultatele remarcabile pe 
care le-ați obținut în cursul a- 
cestei deosebit de eficiente vi
zite reprezintă o confirmare în 
plus a eforturilor și a grijii pe 
care o manifestați permanent 
pentru propășirea patriei noas
tre socialiste.

Colectivul întreprinderii noas
tre, în frtmte cu comuniștii, 
strîns unit in jurul partidului, 
al Comitetului său Central în 
frunte cu dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, dă 
glas în aceste momente, alături 
de oamenii muncii din țara 
noastră, unor sentimente de o 
deosebită mîndrie.

INSTRUIREA
TEMEINICA
(Urmare din pag. I)

(I.F.E.T.), Dumitru Stere 
(IJECOOP), Constantin Petroia- 
nu (I.J.C.M.), Toader Ispas 
(S.M.A. Cîmpcneasca). Interlocu
torii, într-o formă sau alta, și-au 
exprimat părerea că instruirea 
s-a dovedit a fi deosebit de utilă 
atît celor oare numai din acest 
an se află în fruntea organiza
țiilor, cît și celor cu „state" mai 
vechi. „Problemele în general le 
cunoaștem — îmi declara Con
stantin Petroianu" — dar la ac
tuala instruire am fost puși la zi 
și cu sarcinile pe oare comitetul 
municipal U.T.C. le are de re
zolvat prin organizațiile pe care 
le coordonează". Toader Ispas 
îmi spunea, la rîndul său, ea în
săși problema eliberării de reco
mandări tinerilor pentru a fi pri
miți în partid â fost o chestiune 
care pentru el nu era clarificată. 
Cu prilejul acestei instruiri și 
această problemă s-a lămurit pe 
deplin.

Așadar, dacă ne-am opri numai 
la acest aspect, care de fapt vi
zează probleme de conținut, am 
fi tentați să apreciem instruirea 
ca bună. Dar, din păcate, unele 
neajunsuri de ordin organizato
ric au făcut ca de această in
struire să beneficieze un număr 
restrîns de activiști obștești. O 
simplă statistică ne oferă urmă
toarea situație: în prima zi, din 
49 de organizații au fost repre
zentate doar 27; a doua zi numai 
19, fiind nevoie de amînare, iar 
în ultima zi 32. Iată deci că un 
număf suficient de mare de se
cretari și locțiitori n-au parti
cipat. Cu o serie dintre ei am 
stat de vorbă ulterior. De fapt 
am intenționat să aflăm cum se 
va acționa pentru instruirea acti
velor de la nivelul de bază, ce 
problematică se va avea în ve
dere, ținîndu-se cont de specifi
cul fiecărei organizații. Deci, în- 
tr-un cuvînt, cum va fi continua
tă acțiunea declanșată de comi
tetul municipal. Dar la aceste în-

trebări nu am putut afla răs
punsuri care să dovedească o 
stăpînire mai serioasă a proble
melor. Nici chiar datele pe care 
municipiul le-a fixat pentru in
struirea activelor de la nivelul 
comitetelor U.T.C. nu erau cu
noscute de aceștia. Dar totuși 
instruiri se vor face — au ținut 
să precizeze activiștii comitetului 
municipal întrebarea este : cum 
se va asigura eficiența acestora 
în condițiile prezentate mai 
sus ? Se pare că municipiul nu 
a găsit încă soluția stabilirii unei 
legături permanente cu organiza
țiile din subordine. Acest fapt 
conduce la nerecepționar^a tutu
ror chemărilor, și — ce. este mai 
neplăcut, aceasta se întîmplă în
tr-o perioada cînd întregul activ 
este chemat să ridice pe un plan 
superior întreaga activitate a 
Uniunii Tineretului Comunist.

La toate acestea se poate 
adăuga că situația întîlnită este 
urmarea unui stil defectuos de 
muncă care se pare s-a încetățe
nit în rîndul activiștilor. Superfi
cialitatea, care aici se traduce în 
ascunderea lipsurilor proprii, 
ajunge pînă la dezinformare. Iar 
cînd acest lucru se întîlnește la 
însăși secretarul cu probleme or
ganizatorice al Comitetului jude
țean Vrancea al U.T.C. este ex
plicabilă situația creată. La în
trebarea firească a noastră : cîți 
din cîți participă, tovarășii ne-au 
prezentat situația întocmită de 
tovarășul Nicolae Herghelegiu, 
din care reieșea că numărul ce
lor prezenți â fost cu totul altul, 
aproape dublu. Și atunci se pune 
întrebarea: cine pe cine ascun
de ? Nu se caută cumva să se 
ascundă propriile lipsuri ? Este 
necesar, considerăm, să se ana
lizeze cu destul simț de răspun
dere situația existentă, pentru că 
ea își are urmările cele mai ne
dorite jos, în organizațiile U.T.C. 
Instruirea noilor organe alese nu 
se faoe în fugă, pentru că nici 
rezultatele activității nu vor fi 
decît rezultatul grabei de acum.

din soțiile Întreprinderii ..Metalotehnica" din Tg. Mureș.

o avuție ce trebuie 
mai bine gospodărită

(Urmare din pag. 1)
rabia" au fost amenajate pentru 
irigații, cota producțiilor medii 
fiind acum de cîteva ori mai 
înaltă față de ceea ce se reali
za doar cu cîțiva ani în urmă. 
Cooperatorii din peste 30 de u- 
nități au înmagazinat anul a- 
cesta „cu tot timpul nefavora
bil" cu sute de tone de cereale 
mai mult decît prevăzuseră. fapt 
ce le.a permis obținerea, supli
mentară a unor venituri consi
derabile. Și tot oamenii — co
operatori și mecanizatori, peste 
cinci mii de uteciști — au în
treprins numeroase acțiuni pen
tru redarea în circuitul agricol 
a unor întinse suprafețe afec
tate de ape. în zona Găneasa- 
Brîncoveni-Greci au fost execu
tate desecări pe circa 12 000 de 
hectare, iar 8 000 de hectare — 
în zona Grădinari-Branovâț — 
sînt acum șantier. Un șantier 
ce redă convingător prețuirea ce 
se acordă aici pămîntului, a- 
ceastă inestimabilă bogăție. Și, 
șantier au devenit în ultimii 
doi ani, nuz numai cîmpiile și 
dealurile județului Olt, dar și 
curțile sătenilor. Mii de hectare 
— de fapt peste zece mii de 
hectare — produc acum stru
guri și fructe, legume și po
rumb ; sînt sursa principală 
pentru întreținerea celor zece

mij de vaci crescute în ogră
zile lor de către săteni, a celor 
tot cam atîtea oi și a citorva 
mii de porci valorificați la greu
tatea de peste o sutăjălograme 
fiecare. In felul acesta cîștigul 
e dublu : pe de o parte satele 
au un aspect mai îngrijit, iar

Dobrosloveni au înregistrat, la 
grîu, un plus de șapte sute de 
kilograme față de cooperativele 
agricole din sudul județului.. 
Extinse, calculele redau, la ni- 
^•elul județului, nerealizări de 
ordinul a mii de tone de cereale 
numai din cauza unor factori

RĂSPUNS î Am exprimat în 
multe împrejurări părerea că, 
pentru soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea 
și așezarea relațiilor dintre state 
pe principii n«î, este necesară o 
participare activă Ia viața inter
națională a tuturor statelor in
diferent de mărimea lor, de o- 
rînduirea lor socială. Desfășura
rea evenimentelor, chiar / cele 
mai recente, a demonstrat că 
participarea tuturor statelor la 
viața internațională, răspunderea 
lor pentru cauza păcii și colabo
rării devin un factor esențial în 
lumea de astăzi.

Sînt multiple fapte care de-, 
monstrează că a crescut preocu
parea multor state, inclusiv a 
statelor mici și mijlocii, pentru 
soluționarea problemelor inter
naționale, că ele joacă un rol 
tot mai important în asigurarea 
unor relații noi și a păcii.

ÎNTREBARE : V-ați pro
nunțat, în 1969, pentru lichi
darea bazelor militare stră
ine, pentru retragerea în ca
drul frontierelor lor naționa
le a tuturor trupelor ce se a- 
flă pe teritoriul 
V-ați declarat 
monstrațiilor de 
ar fi manevrele 
teritoriul sau la frontierele 
altor state. Aveți, în conti
nuare, motive să repetați a- 
ceste afirmații ?

ÎNTREBARE : După păre
rea dumneavoastră, NATO și 
Tratatul ’de la Varșovia, ca 
blocuri opuse, ar fi anacro
nice. Credeți că ar fi reali
zabile ideile dumneavoastră 
cu privire la aceste organi
zații? Recunoașteți în mersul 
lumii de azi anumite semne 
de speranță în această direc
ție ?

RĂSPUNS : Am afirmat șl 
consider și astăzi că existența 
blocurilor militare constituie un 
anacronism, că trebuie să acțio
năm cu toată consecvența și 
fermitatea pentru desființarea 
concomitentă a acestor blocuri 
militare și pentru așezarea re
lațiilor dintre state pe principii 
de egalitate, de colaborare eco
nomică, tehnico-științifică și 
culturală. Pașii înregistrați pe 
calea destinderii, in Europa și 
în lume, începerea Conferinței 
general-europene vin să de
monstreze că este pe deplin 
realizabilă această cerință, că 
ea corespunde necesității dez
voltării pozitive a vieții politice 
internaționale.

Desigur, în această direcție, 
trebuie depuse eforturi susți
nute, dar direcția în care mer
gem este tocmai de a se ajunge 
Ia renunțarea și desființarea 
blocurilor militare.

altor state, 
contra de- 
forță, cum 
militare pe

ÎNTREBARE : Fidelă poli
ticii sale de extindere a re
lațiilor cu toate țările, fără 
deosebire de regim social și 
politic, România se pronunță 
pentru dezvoltarea relațiilor 
cu statele balcanice. Linia 
dumneavoastră politică față 
de Grecia este, intr-adevăr, 
o politică ce nu face o ase
menea diferențiere. Dar și 
Grecia are legături culturale 
strînse cu România. Sînteți 
satisfăcut de dezvoltarea și 
consolidarea acestor legături 
între statele noastre ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță în conti
nuare pentru realizarea unei 
înțelegeri balcanice largi, care 
să meargă pină la crearea unei 
zone denuclearizate, la transfor
marea regiunii noastre într-o 
zonă a colaborării pașnice»

ÎNTREBARE : Cunoaștem 
concepția dumneavoastră o- 
pusă tezei că; „soarta omeni
rii se află exclusiv în mii- 
nile marilor puteri". Cum 
s-av putea realiza o aseme
nea concepție ?

RĂSPUNS : Am pornit Întot
deauna de la faptul că soarta 
omenirii se află în mina po
poarelor înseși, că ele sînt cele 
care hotărăsc și vor hotărî pînă 
la urmă dezvoltarea vieții soci
ale, inclusiv a vieții internațio
nale. Ținînd seama de aceaș u. 
așa cum am menționat și mai 
înainte, consider că. Ia soluțio
narea marilor probleme care 
preocupă omenirea, trebuie să 
participe * în mod egal toate 
popoarele, toate statele și că, 
numai în acest fel, se poate a- 
sigura înfăptuirea unei lumi 
mai drepte și mai bune. Aceasta 
cere fiecărui popor să participe 
activ Ia viața internațională, 
să-și spună cuvîntul în tot ceea 
ce privește organizarea mai 
bună a relațiilor dintre state, ca 
și soluționarea tuturor proble
melor internaționale.

ÎNTREBARE : Da-că nu mâ 
înșel, în ceea ce privește O- 
rientui Mijlociu, dumnea
voastră așteptați ca Israelul 
să se conformeze rezoluției 
O.N.U., adică să se retragă 
din teritoriile ocupate, dar? 
în același timp, ca țările a^îS’r 
rabe să recunoască existența'#5" 
Israelului ca stat indepen- • - 
dent. Vă așteptați de acum 
la o soluționare definitivă a 
problemei israelo-arabe, în 
acest mod ?

RĂSPUNS: într-adevăr, Româ
nia, dar și alte state socialiste, 
s-a pronunțat de mai multe ori 
pentru lichidarea bazelor, mili
tare străine.

Consider că viața internațio
nală, evenimentele demonstrează 
că aceste cereri exprimă o nece
sitate. De altfel, și în cadrul 
Conferinței general-europene șl 
în cadrul tratativelor de Ia Vie- 
na, aceste probleme se află pe 
ordinea de zi, ceea ce demons
trează că rezolvarea lor este mai 
actuală ca orieînd.

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru 
dezvoltarea unei colaborări largi 
între statele balcanice, pentru 
statornicirea în această zonă a 
unor relații noi de colaborare 
în toate domeniile de activitate. 
Trebuie să menționez că, în a- 
ceastă direcție, relațiile dintre 
România și Grecia au cunoscut 
o dezvoltare continuă, care s-a 
accentuat în ultimii ani.

Relațiile culturale dintre țările 
noastre au înregistrat un pro
gres susținut și putem privi cu 
satisfacție la ceea ce am reali
zat. Pornind de aici, să ne pro
punem Insa sa extindem mai 
mult colaborarea dintre Româ
nia și Grecia și în domeniul 
culturii, științei, învățămintului.

ÎNTREBARE: Ați primit 
adesea în România vizita u- 
nor șefi de state din țările 
occidentale. Dumneavoastră 
înșivă vizitați țări cu orien
tări politice diferite. Care 
este scopul acestor inițiative?

ÎNTREBARE : Vă așteptați, 
de asemenea, la o dezvoltare 
mai largă a legăturilor 
nomîce dintre Grecia și 
mânia ?

eco-
Ro-

eco-

RĂSPUNS: România dezvoltă 
larg relațiile de colaborare cu

RĂSPUNS : ȘI relațiile 
nomice au cunoscut o dezvol
tare susținută în ultimii ani și 
apreciez că sînt largi posibili
tăți ca în viitor colaborarea e-

RĂSPUNS : într-adevăr, Ro
mânia s-a pronunțat întotdea
una și se pronunță și in pre
zent pentru o soluție politjcă 
in Orientul Mijlociu, prin apli
carea rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate. Avem în vedere, în 
această direcție, retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, realizarea unei 
păci drepte șî echitabile, care 
să asigure independența și su
veranitatea tuturor statelor din 
zonă. Totodată, credem că este 
necesar să se ajungă la o solu
ție în problema poporului pales
tinian, corespunzător cu năzuin
țele sale.

Considerăm că, în momențul 
de față, trebuie depuse eforturi 
— și există condiții — pentru a 
se putea ajunge Ia realizarea 
unei păci în spiritul celor ară
tate mai înainte, Pentru aceasta 
este necesar ca toate popoarele 
lumii, îndeosebi cele din Europa 
și Africa, să acționeze cu mai 
multă fermitate, să-și aducă con
tribuția la realizarea păcii in 
această regiune a lumii.

★
Doresc să mă folosesc de acest 

prilej, pentru a adresa poporu
lui elen, prin intermediul zia
rului dumneavoastră, urările 
mele de prosperitate și pace.

rîlor și a arboretelui. Alte 55 de 
hectare din cel mai fertil pă- 
mînt al unității sînt acum la 
discreția Gemărtăluiului prin 
aceea că o indicație puțin gos
podărească a vizat defrișarea 
zăvoiului din luncă, apa rupînd, 
primăvara și toamna, su
prafața arabilă. Aproape un 
sfert din producția de cereale 
ce s-ar putea obține se pierde 
astfel din motive ce țin de ne
intervenția chibzuită a oameni
lor, a conducerii administrati
ve și tehnice din această uni
tate. Abia acum, după cum spu
nea tînărul inginer Virgil Ște- 
fănescu, se încearcă remedierea

La Morunglav, din 62 de hec
tare plantate cu vie producția 
obținută abia de corespunde 
pentru două treimi ; peste 20 de 
hectare fiind, de fapt, goluri. 
Ian la Ianca, Urzica, Potelu, 
Vădăstrița cîteva sute de hec
tare n-au putut fi luate în cul
tură din cauză că T.C.I.F. Cra
iova nu a realizat nivelările im
puse prin proiectul, de amena
jare pentru irigații. Se încalcă 
Legea fondului funciar de că
tre multe dintre unitățile econo
mice ale județului : întreprinde
rea de produse cărbunoase și în
treprinderea de aluminiu, spre 
exemplu, își depozitează zgura și

NU EXISTĂ „SUPRAFEȚE MICI//
pe de altă parte, pămîntul altă
dată doar la dispoziția păsări
lor, produce superior chiar me
diei înregistrată în cîmp.

Privit prin prisma bilanțului 
încheiat în toamna aceasta, pă
mîntul județului Olt lasă la ivea
lă și multe... ravene. Pentru că, 
așezate alăturea, producțiile rea
lizate de unități agricole vecine, 
comparația redă diferențe mari, 
inexplicabile. Cooperatorii din 
Slăveni, de pildă, au obținut cu 
aproape o mie de kilograme de 
porumb și cu trei sute de kilo
grame floarea-soarelui peste me
dia realizată de celelalte uni
tăți cuprinse în sistemul de iri
gații Stoenești-Vișina; cei din

re
de 
la

subiectivi : lifcrări inferior exe
cutate, neutilizarea tuturor 
surselor de îngrășăminte 
care se dispunea, folosirea 
întîmplăre a soiurilor și hibri
zilor, neurmărirea, etapă cu e- 
tapă, a aplicării complexului de 
măsuri impus de tehnologia 
fiecărei culturi în parte. Toto
dată, neprețuirea palmei de pă- 
mînt a condus la diminuarea 
suprafețelor agricole de la cî
teva hectare pînă la zeci de 
hectare. La Baldovinești, uni
tate dealtfel evidențiată pen
tru producțiile obținute, 168 de 
hectare nu produc pentru că ne- 
intervenind la timp oamenii au 
înlesnit extinderea mărăcinișu-

situației create prin deschide
rea unor șantiere de muncă ale 
tinerilor și cooperatorilor vizînd 
defrișarea mărăcinișurilor și con
solidarea malurilor rîului Ge- 
mărtălui. Un efort mare, dar 
care va fi răsplătit prin pro
ducții agricole substanțiale. 
Privirea piezișă din anumite 
momente a conducerilor unită
ților agricole aruncată pămîn
tului, determină diminuarea — 
păgubitoare — a suprafețelor 
arabile. La Bîrza 50 de hectare 
n-au produs anul acesta pentru 
că apa a băltit pînă în mijlocul 
verii, deși stătea în putința oa
menilor deschiderea unor ca
nale pentru drenarea acesteia.

deșeurile pe terenul cooperativei 
agricole din Slatina degradînd o 
suprafață de' mai .bine de zece 
hectare ; prin realizarea con
ductei de apă pentru orașul 
Balș, patru cooperative agricole 
pierd de la producție, de cițiva 
ani continuu, 30 de hectare 
pentru că „programul de exe
cuție nu a fost comunicat și 
cooperativelor ceea ce a condus 
la distrugerea recoltei, iar in 
urma montării tronsoanelor nu 
se realizează nivelarea". Și, un 
hectar aici, zece în altă parte 
se adună într_o cifră impresio
nantă : în județul Olt anul a- 
cesta peste 3 000 de hectare 
n-au produs nimic, iar alte su-

prefețe, de cîteva ori mai 
întinse, produc cu mult sub po
sibilități. Păgubitor pentru uni
tățile agricole, păgubitor pentru 
cîștigul membrilor cooperatori, 
păgubitor pentru economia na
țională.

Firește, .. ____
lui este un factor 
stăpinit de om. De 
dintre interlocutorii 
la Zamfira, Marin 
Virgil Ștefănescu, 
Bugă, Nicolae Petre și nu nu
mai ei) au subliniat necesitatea 
desfășurării unor ample acțiuni 
de punere în valoare a tuturor 
terenurilor din cimp și din va
tra satelor. Echipe formate din 
țineri specialiști — ducind la 
îndeplinire programul adoptat 
de către comitetul județean al 
U.T.C. în colaborare cu direcția 
generală agricolă — întocmesc 
acum fișe de inventariere a 
fiecărei suprafețe de teren care 
anul acesta n-a produs. Conco
mitent, formații de mecanizatori 
execută arături, iar în cadrul 
cooperativelor agricole se fixea
ză destinația acestor terenuri. 
Și, tot pentru sporirea rodniciei 
pămintului, tinerii participă în 
aceste zile la cuprinzătoare ac
țiuni de fertilizare ; circa 50 000 
de tone de gunoi de grajd fiind 
deja, transportate în cîmp. Se 
realizează lucrările de preve
nire a eventualelor băltiri din 
primăvară și se desfundă ca
nalele pentru irigații. Țoți ti
nerii satelor din județul Olt 
sînt cuprinși; în acțiunea de ge
neralizare a experienței bune 
acumulate și • de intensificare a 
eforturilor coordonate de comi
tetul județean de partid pentru 
ca în 1974 unitățile agricole din 
județul Olt să realizeze produc
ții agricol© cel puțin la nivelul 
prevederilor de plan.

fertilitatea pămintu- 
foarte mult 
aceea mulți 
noștri (Ste- 
Tucmeanu, 
Constantin
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Pe agenda întrecerii 
un obiectiv prioritar

CUM GOSRODĂRIM 
COMBUSTIBILUL Șl 

ENERGIA ELECTRICĂ
DOUĂ ORGANIZAȚII U.T.C.-DOUĂ EXPERIENȚE

SUCCESE PROMIȚĂTOARE 
DAR POSIBILITĂȚI NEEXPLORATE

PORNIND DE LA DEMONSTRAȚIA 
UNUI TlNĂR MECANIC

Constantin Preda, secretarul 
comitetului U.T.C. al întreprin
derii de utilaj greu „Progresul" 
din Brăila, ținea să sublinieze de 
la început un fapt; în fiecare, 
organizație s-au desfășurat adu
nări fulger în cadrul cărora tine
rii au dezbătut Decretul și au 
venit cu propuneri pentru o mai 
rațională folosire a energiei și 
combustibilului în secțiile și sec
toarele lor de muncă. Pe de altă 
parte, comitetul U.T.C. a cerut 
fiecărei organizații să indice cîte 
o sursă de risipă și totodată so
luția pentru înlăturarea acesteia 
și să devină inițiatoarea cel pu
țin a unei acțiuni de 
economisire a ener
giei și combustibilu
lui. De pildă, organiza
ția U.T.C. de la cazan
gerie s-a angajat să
contribuie la generali
zarea limitatoarelor la
transformatoarele de sudură și să 
caute căi pentru adaptarea aces
tora și la mașinile de așchiat.

— Apreciind propunerile con
crete ale secției mecano-energe- 
tice, pentru folosirea din plin a 
luminii naturale în secții, ne de
clara Constantin Preda, am con
siderat că e de datoria noastră 
să creăm condițiile necesare.

La secția mecano-energetică, 
ing. Alexandru Urda ne vorbea 
despre înlocuirea arzătoarelor 
care funcționează cu un randa
ment scăzut la cuptoarele de 
forjă, cu un alt tip, de curînd 
omologat. Numai în acest fel se 
va economisi anual 100 tone 
combustibil convențional. Prin 
recuperarea căldurii din gazele 
arse la aceleași cuptoare de forjă 
se va reduce apoi consumul cu 
1 000 tone c.c. pe an. Tot pentru 
o mai rațională întrebuințare a 
gazului metan, una dintre centra
lele termice a fost trecută deja la 
funcționarea cu păcură. în ace
lași sens a fost dublată capacita

n LA DRUM... CU PROPRIA CONȘTIINȚĂ..."
J »

Aproape cu un an în urmă, 
punînd problema economiilor ca 
pe o problema de conștiință, co
mitetul sindicatului și comite
tul U.T.C. de la I.T.A. București 
au lansat inițiativa „Să lucrăm 
o zi pe lună cu benzină econo
misită".

— Odată cu apariția Decre
tului privind utilizarea raționa
lă a energiei și combustibililor 
— ne spune Petre Casandra, se
cretarul de partid al I.T.A., mă
surile pe care le adoptasem în 
cadrul inițiativei au devenit sar
cini de mare importanță econo
mică și au fost dublate de mă
suri administrative ferme, cum 
ar fi: reducerea kilometrilor ne
productivi, casarea mașinilor cu 
grad înaintat de uzură, înlocuirea 
pe traseele internaționale a ma
șinilor cu benzină cu vehicule 
alimentate cu motorină, etc. 
Prin aplicarea lor se vor obține 
pînă în 1974 economii de 1567 
tone benzină și 275 tone motori
nă, la transport de marfă, și 41 
tone benzină, la transport călă
tori. Noi ne bazam însă și pe 
această uriașă rezervă de econo
mii care este conștiința umană. 
La I.T.A., apelul la conștiință 
este, ca să zic așa, o problemă de 
specific...

★
Am încercat să descifrăm acest 

tea instalației de recuperare a 
aburului eșapat de la ciocanele 
de forjă, iar apa caldă preparată 
a fost introdusă ca apă de ali
mentare în centrala termică nr. 
4, economisindu-se astfel 400 
tone combustibil convențional pe 
an. Soluții ingenioase s-au găsit 
și pentru economisirea energiei 
electrice. Pînă în prezent s-au 
montat opt instalații de automa
tizarea cuplării și decuplării ba
teriilor de condensatori de la li
niile de alimentare, alte 7 fiind 
în construcție, ceea ce va asigu
ra o reducere a consumului cu 
200 MW oră pe an. Să mai men

ționăm doar, dintre 
multele măsuri, intro
ducerea limitatoarelor 
de mers în gol la 
transformatoarele de 
sudură, creația maistru
lui Emil Șerban de la 
secția cazangerie. Ele 

vor asigura economisirea a 
100 MW oră pe an.

E adevărat, întreprinderea 
„Progresul" din Brăila se înscrie 
la ora actuală cu economii de 
500 MW și 3 400 t c.c. pe 11 
luni. Cifrele raportate ar fi tre
buit să fie mult mai mari. Acum, 
prin măsurile stabilite, atît tehni
ce cît și organizatorice, se pre
vede economisirea în 1974 a 1539 
MW și a 1 580 tone c.c. „în sec
ția cazangerie se face încă multă 
risipă, ne dădea un exemplu in
ginerul Alexandru Urda. Nu mai 
puțin de 13 la sută din energia 
electrică destinată întreprinderii 
este folosită pentru producerea 
aerului comprimat. Dar aici in
stalațiile sînt vechi, racordurile 
nestrînse. La cuptoarele din forjă, 
fiindcă ușile acestora se ridică 
greu, muncitorii le lasă deschise. 
Nu numai că se pierde căldură, 
dar intră și „aer fals" în cuptor, 
care trebuie încălzit, necesitînd 
noi cantități de gaz metan".

ION CHIRIC

specific la cîteva unități ale I.T.A. 
București, întreprindere uriașă 
care, numai la nivelul Capitalei, 
numără în organizația U.T.C. 
1864 membri.

La Autobaza 5—marfă, l-am 
cunoscut pe loan Georgescu, șo
fer pe un I.M.S. de depanare. 
De aproape 4 ani, economiile 
sale lunare de benzină se situ

• I.T.A. - O ÎNTREPRINDERE IN CARE APELUL LA CONȘTI- 
INJA ȚINE DE „SPECIFIC" • DE LA O ZI, LA 3 ZILE PE LUNA 
CU BENZINĂ ECONOMISITĂ • ÎNTREȚINEREA CORECTA A 
MAȘINII, EVITAREA CURSELOR IN GOL, DISCIPLINA Șl... 
ECONOMIILE VIN SINGURE I • DEMNITATEA OMULUI DE 
LA VOLAN - O PROBLEMĂ CARE MERITA ORICE EFORT

ează în jur de 100 litri, ceea ce 
echivalează cu 2—3 zile de lu
cru cu benzină economisită. Ca
re este „secretul" ?

— Pentru mine — evitarea 
curselor inutile și pe cît cu pu
tință să fac reparațiile la locul 
avariei.

Romeo Sanda, șofer în coloa
na 2, transportă mărfuri uneori 
în valoare de milioane de lei. 
Lucrează circa 3 zile pe lună cu 
benzină economisită.

—- De trei ani, fac în fiecare 
dimineață revizia tehnică a ma
șinii; este cel mai bun „leac" 
pentru a evita uzura prematură

La începutul anu
lui, cind s-au for
mulat angajamente 
pentru întrecerea so
cialistă la De
poul de locomotive 
din Simeria, unul 
dintre mecanicii ti
neri a arătat că dacă 
fiecare ar fi mai e- 
xigent la locul său 
de muncă, mai în
găduitor cu risipa, 
s-*ar putea economisi 
cel puțin 500 tone 
de combustibil con
vențional. între pri
mii care au demon
strat că se poate au 
fost, în mod firesc, 
mecanicii și fochiș- 
tii Remus Balomi- 
rean, gtefan Hora, 
Iulian Cudea, loan 
Brujan.

Unul dintre ei îmi 
vorbea despre o a- 
nume perfecționare 
pe care a dobîn- 
dit-o în „conducerea 
focului". Arderea 
poate fi considerată 
optimă numai cind 
în cazan este men
ținută în permanen
ță presiunea de re
gim și cind apa are 
oglindă maximă de 
vaporizare.

— Un bun meca
nic de locomotivă — 
este de părere tână
rul Crăciun Sulințan 
— știe să folosească 
cu folos și forța vie 
a trenului. Cind co
bori nu trebuie să 
folosești combustibil 
pentru că, în virtu
tea inerției, trenul 
alunecă singur. Chiar 
și la urcuș, pe o 
bună bucată de 
drum, poate fi uti
lizată această forță, 
secretul constă, însă, 
în închiderea și des
chiderea la timp a 
regulatorului.

— Tehnica aceasta 

— afirmă inginerul 
Vladimir Oprinca, 
șeful depoului — au 
deprins-o aproape 
toți mecanicii iar a- 
vantajele pe care le 
aduce sînt, într-ade- 
văr, mari.

Inginerul Oprinca 
ne atrage însă aten
ția că la acțiunea de 
economisire a com
bustibilului nu par
ticipă numai perso
nalul de pe locomo
tivă.

— Pînă nu de 
mult — argumentea
ză el — multe loco-

LA DEPOUL 
SIMERIA

motive făceau miș
cări inutile prin sta
ții ori, din diverse 
motive, staționau la 
cap de linie. în tot 
acest timp focul 
„mergea"... Printr-o 
elaborare mai judi
cioasă \ a graficelor 
de meri, prin cola
borare mai fructuoa
să dintre diversele 
ramuri, am reușit să 
diminuăm aproape 
total timpii nepro
ductivi sau „ostili", 
cum sînt numiți în 
limbajul nostru.

Lăcătușii s-ar simți 
și ei neîndreptățiți 
dacă nu le-am evi
denția contribuția pe 
care și-o aduc la 
economisirea com
bustibilului. Respec- 
tind riguros grafice
le de revizii perio
dice ei asigură nu 
numai securitatea 
deplină a transpor
turilor feroviare, ci 
și reducerea cheltu
ielilor cu care aces

care atrage după sine consumuri 
exagerate.

Vintilă Vișan, șofer în co
loana 16, economisește între 80—' 
130 litri benzină lunar.

— Dacă „dai o fugă" pînă 
acasă, economiile nu mai ies! 
Aveam un revizor, la începuturile 
meseriei, care ne spunea: „Ce 
obicei e ăsta ? Sînteți muncitori 

ca oricare alții. Ce, strungarul 
încalecă pe strung să se repeadă 
pînă acasă ?!" Îmi iubesc mese
ria, am vrut să fiu un muncitor 
ca oricare altul, disciplinat ca în 
fabrică. Să nu mă abat din 
drum, să nu mint. Economiile 
vin singure...

La Autobaza 3 călători, comu
niștii vîrstnici și tineri s-au an
gajat să reducă consumul de 
combustibil cu 21/100 km, ceea 
ce înseamnă o economie totală 
de 50 000 l pe lună.

Florea Voinea de nouă ani 
transportă călători. Mașina sa 

tea se efectuează, 
loan Avram, loan 
Șandru, Viorean Dră- 
gănescu, Traian Pă
curar și numeroși 
alți tineri lăcătuși 
de la depoul din Si
meria sau de la re
mizele subordonate 
din Petroșani, Sub- 
cetate și Alba-Iulia 
știu că, dacă nu lu
crează cu cea mai 
mare conștiinciozita
te, apar uzuri anor
male la unele piese, 
defecțiuni care, prin 
natura lor, conduc la 
înrăutățirea stării 
tehnice a locomoti
velor. Orice defec
țiune are ca efect 
pierderea de abur, 
iar un kg de abur 
pierdut la presiunea 
de lucru înseamnă 
660 kilocalorii iro
site.

Datorită măsurilor 
tehnico-organizatori- 
ce amintite, econo
miile de combustibil 
realizate pînă la a- 
ceastă dată depășesc 
cu peste 300 de tone 
angajamentul luat 
pentru întregul an. 
Pînă la sfîrșitul lui 
decembrie se esti
mează cel puțin 1 000 
tone. S-au economi
sit, în medie, pe fie
care lună, 80 tone 
combustibil conven
țional, cantitate cu 
care pot fi remorca
te toate trenurile din 
programul unei zile.

Dar posibilitățile 
nu sînt nici pe de
parte epuizate. O de
monstrează situația 
din ultima lună cînd 
— adoptîndu-se un 
larg complex de mă
suri — au fost eco
nomisite 360 tone 
combustibil. Un e- 
xemplu convingător.
AL. BALGRADEAN

mai are numai 50 000 de km 
pînă la casare și totuși econo
misește în jur de 6 litri benzină 
pe zi.

— La noi, la „călători" — ne 
spune tînărul dar experimentatul 
șofer — sînt foarte rare cazuri
le de supraconsum; cele existen
te se datoresc gradului de 
uzură al mașinii. Ca să înde
plinim pe ansamblu angaja
mentul asumat ne străduim să 
acoperim din economiile noastre 
pierderile înregistrate de mașini
le cu uzură mare...

— Aveți vreun interes per
sonal ?

— Da. Mîndria noastră de șo
feri. Dacă ești „bun", ai și e- 
conomii, ai și mașină faină. 
Cam așa se măsoară calitățile 
la noi...

„Singur, la drum, cu con
știința ta“... Avea dreptate se
cretarul U.T.C. Ian Frăsineanu. 
Pe drumuri de munte, spre 
cariere; pe șosele internaționale; 
pe drumuri de țară; pe șantiere 
și chiar pe străzile aglomerate 
ale orașelor, șoferul este singur. 
La sfîrșitul lunii, cînd se face 
bilanțul, economiile obținute, 
starea mașinii probează cine-i 
bun gospodar, cine e disciplinat, 
cine are conștiință.

MONICA ZVIRJINSCHI

întreprinderea „Automatica" București. Un tinăr de o competență profesională deosebită coor- 
donează buna executare a panourilor electrice de automatizare in calitatea de șef de lucrări.

Foto: O. FLEC AN

Opiniile specialiștilor converg către această idee:

locomotivele pot consuma mai puțin
Dupâ apariția in ziarul nostru din 23 noiembrie 

VIZIND REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE 
FEROVIARE" am avut prilejul sâ consemnam cîteva 
de la Institutul de studii și cercetâri transporturi din

a.c. a articolului „O VALOROASĂ PROPUNERE 
ELECTRICĂ Șl COMBUSTIBILI IN TRANSPORTURILE 
opinii în legâturâ cu ideea dr. ing. Theodor Baltac 
Capitala.

Prof. dr. ing. ALEXANDRU POPA — șeful 
catedrei de material rulant și autovehicule ru
tiere de la Institutul politehnic din București, 
ne-a spus:

— De la început calific propunerea înserată în 
coloanele „Scînteii tineretului" ca fiind intere
santă. Interesantă în primul rînd pentru faptul că 
ea reprezintă un element la preocupările menite 
să reducă consumul de energie electrică și com
bustibili la locomotivele noastre. Există însă un 
semn de întrebare care se referă nu la propu
nere ca atare ci la precizia, sau altfel spus, la 
corelarea justă între rezistențele la înaintare și 
relațiile cu care se calculează la noi. Am în ve
dere faptul că folosim încă relațiile de calcul o- 
ferite de firma constructoare, relații pe care le 
consider ca fiind depășite pentru exploatarea ac
tuală a vehiculelor feroviare.

— Care credeți că ar fi posibilitățile de a ne 
convinge de exactitatea cifrelor ?

—. Starea tehnică a aparatelor la rulare și 
chiar lubrefianțit pot desigur să influențeze, în- 
tr-o anumită măsură, consumul de energie și com
bustibili. Cred că se cer stabilite de urgență 
niște relații de calcul și reglare cît mai apro
piate de condițiile noastre de exploatare.

— Cu ce ar fi necesar — după opinia dum
neavoastră — să se înceapă ?

— Totul trebuie stabilit pe baza unor cercetări 
riguroase efectuate atît teoretic dar mai ales în 
condiții de exploatare, de circulație. O relație de 
calcul ce se referă la consum nu poate ține seama 
de diversitatea de situații intervenite în funcțio
narea curentă. Chiar și atunci cind toate agrega
tele de pe locomotivă funcționează optim, tot 
apar abateri datorită ușurințelor ce intervin ca 
urmare a utilizării vehiculului. Ceea ce consider 
ca o primă necesitate in acest sens, este cunoaș
terea caracteristicilor optime de funcționare a 
motorului Diesel atît după ieșirea din fabricație 
cît și după reparațiile capitale, stabilind totodată 
și regimurile de funcționare pentru fiecare si
tuație.

Inginerul PETRU CRISTEA, de la Depoui 
C.F.R. Brașov, a abordat propunerea prin prisma 
experienței dobîndite în practică.

— Depoul nostru exploatează de opt ani lo
comotive electrice, fiind dealtfel primul din țară 
care a avut asemenea vehicule feroviare iar as
tăzi sîntem depoul cu cel mai mare număr de 
locomotive electrice din țară.

Reglările asupra cărora insistă inginerul Baltac 
au o importanță deosebit de mare în ceea ce 
privește consumul. La cuplajul transversal, de 
exemplu, noi am făcut tot felul do tatonări. Au 
fost însă niște încercări empirice. Dar concluzia 
este certă: din reglaje se 'poate reduce rezistența 
la înaintare a locomotivei. Este nevoie însă de 
cercetări, de studii pe care numai l.S.C.T. — 
București le poate efectua.

— Propunerea publicată în ziarul nostru se 
referea și la sistemul de rulare al locomotivei.

— In speță la timonerie. Vedeți aici, pe lingă 
importanța reglajului se mai ivesc încă două as
pecte. Mai întîi am în vedere montajul exterior 
al acestui ansamblu, ceea ce favorizează depu
nerea de praf, creînd astfel frecări suplimentare. 
Pe de altă parte pentru timonerie s-a prevăzut 
un singur tip de vaselină atît pentru iarnă cît 
și pentru vară. Or, iarna, am avea nevoie de o 
vaselină mai puțin vîscoasă care să asigure a- 
ceeași valoare a frecării. Noi fugim de frecările 
suplimentare căci acestea ridică coeficientul de 
înaintare al locomotivei, deci consumul. Totodată, 
cred că este necesar să se aibă în vedere și frîna 
de mină. Aceasta este pe cablu, nu pe crema- 
lieră. Ea creează prin dereglare alte frecări ale 
saboților rămași pe bandaje.

— Observ că ați atins și o direcție nouă.
— Ar putea fi luate în discuție și altele. De 

pildă am făcut recent o statistică. în acest an, 
locomotivele electrice s-au folosit la trenuri, care 
în medie au circulat cu un tonaj cu 200—300 tone 
mai puțin decît cel posibil a-l remorca o loco
motivă. Or, aceasta însemnează nevalorificarea în
tregii puteri de tracțiune a vehiculului. Fiindcă 
veni vorba de putere, îmi pare rău că locomo
tivele noastre nu sînt echipate cu Watmetre pen
tru a înregistra puterea consumată. Am cointe
resa astfel personalul locomotivei să economi
sească energia.

IOAN VOICU

DUMNEAVOASTRĂ VALORIFICAȚI

RESURSELE SECUNDARI?
Pentru început, o cifră. Un 

calcul făcut de specialiști atestă 
că numai în perimetrul județu
lui Dolj există un volum de re
surse energetice secundare echi
valent, la nivelul anului 1973, cu 
circa 150 000 tone combustibil 
convențional. Cînd spunem a- 
ceasta, avem în vedere atît corrl- 
bustibilii reziduali de genul ga
zelor, rumegușului, deșeurilor de 
lemn, cît și purtătorii de energie 
termică (produse fierbinți, ape de 
răcire, gaze de ardere). O parte 
din ele se recuperează în uni
tățile industriale ale județului, 
ne comunică ing. Alexandru Ma
rinescu, șeful grupei pentru con
trolul gospodăririi combustibilu
lui și energiei electrice din ca
drul Inspectoratului teritorial 
Craiova. Dar o altă parte, de
loc neglijabilă, se pierde. Mii de 
tone de combustibili reziduali, 
deșeuri de materie primă și ma
teriale ar putea fi redate cir
cuitului energetic dacă... Facto
rul incriminat este, din nou, spi
ritul gospodăresc. Să luăm, de 
pildă, cazul Întreprinderii de 
mașini agricole Craiova. De mul
tă vreme au fost înscrise în plan 
măsuri privind recuperarea ga
zelor arse de la cubilouri. Și 
totuși, căldura este evacuată și 
acum în atmosfera, în timp ce 
pentru combustie se folosește aer 
rece. Aceeași soartă o au gazele 
cu bogat conținut de oxid de 
carbon de la Combinatul chimic 
Craiova (circa 9 000 tone c.c. ne
valorificate la nivelul anului 
1973). La fel se irosesc gazele 
rezultate din arderi negrului de 

fum (aproximativ 2 500 tone c.c. 
anual).

P.unerea în valoare a acestor 
resurse a fost trecută, ce-i drept, 
în planurile de măsuri ,ale com
binatului chimic, dar au rămas 
acolo. Determinarea cantitativă 
a resurselor energetice secundare 
nefolosite’ încă și fundamentarea 
direcțiilor de utilizare a acesto
ra nu se poate stabili cu preci
zie decît pe baza bilanțurilor e- 
nergetice. Nici în acest sens 
conducerea Combinatului chimic 
Craiova n-a acționat însă mulțu
mitor, problema elaborării bilan
țurilor și a asigurării instalațiilor

RAID ANCHETĂ
ÎN JUDEȚUL DOLJ

cu aparatură fiind și la ora ac
tuală în fază de deziderat.

La Întreprinderea de confec
ții, de pildă, pentru încălzirea 
spațiilor industriale, auxiliare și 
a atelierelor nu se utilizează de
cît aburul secundar rezultat de 
la presele și mesele de călcat. 
„Isprava" aceasta, cum o nu
mea cineva din conducerea în
treprinderii, a făptuit-o un mă
nunchi de tineri: Constantin 
Păpăroiu, Constantin Preda, An
drei Ionel, Constantin Marin, 
Petre Ruică. Sau un alt exem
plu. în centrala termică a Fa
bricii de ulei Podari se utili
zează integral cojile de floarea 
soarelui. Economii ? Foarte în
semnate pentru o fabrică relativ 
mică: 8 500 tone c.c. anual.

în urma recentelor indicații 
date de conducerea partidului și 
statului, în întreprinderile in
dustriale ale județului Dolj au 
fost luate noi măsuri pentru des
coperirea și punerea în valoare 
a resurselor energetice secunda
re. Astfel, la întreprinderea „E- 
lectroputere** Craiova sînt în curs 
de desfășurare lucrările de mon
tare a recuperatoarelor de căl
dură la cuptoarele de forjă și 
tratamente termice. De aseme
nea, la Combinatul chimic a fost 
pusă în funcțiune o instalație cu 
ajutorul căreia se vor putea re
cupera anual 5 000 tone moto
rină. Totuși, volumul resurselor 
energetice secundare neutilizate 
încă în industria județului Dolj 
se ridică la peste 70 000 tone 
combustibil convențional pe an. 
Credem că este timpul să se in
tervină energic pentru a se pune 
capăt acestei risipe redîndu-se e- 
conomiei națidnale valori de mi
lioane de lei, iar industriei can
tități apreciabile de combustibili 
și energie de care are atîta ne
voie. Această acțiune trebuie să 
găsească un puternic ecou, să 
declanșeze frămîntări creatoare 
și în colectivele de tineri din 
unitățile industriale doljene. Va- 
lorifieînd experiența dobîndită, 
dezvoltînd inițiativele existente, 
organizațiile U.T.C. din toate 
întreprinderile trebuie să antre
neze inteligența tehnică a tine
rilor în descoperirea și punerea 
în valoare a tuturor resurselor 
energetice secundare.

M. ROGOJAN

Gindirea
îndrăzneață 

inlătură
risipa

LA NIVELUL ÎNTRE
PRINDERILOR, AU A- 
PĂRUT, ÎN ULTIMUL 
TIMP, NUMEROASE 
PROPUNERI DE INO
VAȚII Șl RAȚIONALI
ZĂRI PRIN APLICAREA 
CARORA SE OBȚIN 
ÎNSEMNATE ECONO
MII DE ENERGIE E- 
LECTRICA SAU COM
BUSTIBILI. PREZEN- 
TINDU-LE, INDICAM 
Șl ADRESELE LA CA
RE CEI INTERESAȚI IN 
PRELUAREA LOR, POT 
CERE AMĂNUNTE SU
PLIMENTARE.

• Dispozitiv electronic 
de deconectare tempori
zată a motoarelor la ma- 
șinile-unelte cind func
ționează în gol, înregis
trat de curînd ca inova
ție la Întreprinderea me
canică din Plopeni. A 
fost conceput, proiectat 
și executat de trei tineri: 
ing. Cosma Mircea, ing. 
Eugen Cososki și mais
trul Petre Dinescu.

Este un dispozitiv sim
plu, construit din ele
mente tipizate de pro
ducție indigenă, costă 
doar 200 de lei și aduce 
o economic de energie e- 
lectricâ în valoare de 
cel puțin 1 000 lei anual. 
La o singură mașină, e- 
vident.

— Este o inovație va
loroasă, a spus tovarășul 
ing. Gheorghe Boldur, 
ministru adjunct la 
M.I.C.M.U.E. In cel mai 
scurt timp dispozitivul 
va fi tipizat pentru dife
rite mașini, apoi va fi 
trimis la Institutul de 
proiectări pentru automa
tizări București pentru a 
se elabora proiectele de 
execuție.

• O altă inovație dc 
larg interes la întreprin
derea de utilaj chimic 
Ploiești. Este vorba de 
un dispozitiv de deco
nectare a convertizoare
lor de sudură la funcțio
narea în gol. Autor : ing. 
Stelian Bică. Dispozitivul 
permite sudorului să e- 
xecute orice lucrare, fă
ră să-1 deranjeze. Este 
ieftin și aduce mari eco
nomii de energie elec
trică.

l O O inovație cu aplica- 
“ bilitate largă, în toate
I întreprinderile unde e- , 
/ xistă cuptoare de forjă.
/ O inovație care poate 
J duce Ia o economie de 
f 150 G55 metri cubi de gaz 
/ metan anual la un sin- 
f ~gur cuptor. Autorii aces-
> tei inovații experimenta- ' 
r ta la întreprinderea „Se- 
\ mănătoarea" — ing. Du- 
r mitru Ștefăncscu și Gri- 
) gore Dumilrașcu — pro- 
F pun echiparea cuptoare-
L lor de forjă cu recupera- < 
’ toare de căldură, valve
1 de dozaj proporțional < 
/ pentru amestecul aer- 
k gaz, și cu regulatoare 
r automate de temperatură. <

• Bateriile de conden
satori statici pentru îm
bunătățirea factorului de 
putere se descarcă, de 
regulă, printr-un set de 
becuri, caro dc cele mai 
multe ori rămîn tot tim
pul a,prinse, nu doar cind 
este întreruptă alimenta
rea cu energie electrică. 
Aceasta era situația pînă 
acum cite va săptămîiri și 
in stația de alimentare 
cu energie electrică a 
întreprinderii „Republi
ca" din Capitală. Prin 
dispozitivul creat de un 
colectiv condus de mais
trul Costica Nistor, becu
rile ard acum doar cînd 
e nevoie. Se realizează 
astfel o economic de e- 
nergie electrică in valoa
re de 67 000 lei pe an.

e Cîteva inovații care 
își propun să rezolve ra
ționalizarea iluminatului 
în întreprinderi.

în întreprinderea „Re
publica" se află în expe
rimentare un „întrerupă
tor electronic automat 
pentru iluminatul inte
rior și exterior. al hale
lor". Autorii inovației : 
electricianul Constantin 
Carachiciu și ing. Acațiu 
Facsinay. în patru din 
halele întreprinderii ilu
minatul este comandat 
cu astfel de întrerupă
toare. Rezultatele de pînă 
acum îndreptățesc gene
ralizarea lui.

La întreprinderea „23 
August" din Capitală, a- 
prinderea și stingerea 
becurilor din hale este 
completată de un dispo
zitiv atașat unor ceasuri 
de pontaj. Ora de aprin
dere sau stingere a becu
rilor e „programată", și 
se respectă „ia secundă", 
în toată uzina. Se econo
misesc astfel circa 50 000 
wh în fiecare zi.

La Ploiești, este în 
curs de aplicare, deo
camdată la întreprinde
rea de utilaj chimic și la 
întreprinderea de rețele 
electrice, o altă inovație 
care prevede comanda 
iluminatului pe bază de 
celulă fotoelectrică.

i. morari;
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In cabinetul de desen tehnic al Grupului școlar Oradea 
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ION RUSU
director al Liceului economic 

din Cluj

„Sînt ambițios, ca 
frații mei". Reportera 

insistat asupra acestui 
adică cum sînt ei.

aduce nou ediția 
an a cursurilor de

VIITORII STUDENȚI

ca un părinte"

Ce 
acest _ _____
gătire ? Sînt cuprinși în raza 
lor de acțiune și elevii care 
învață în alte localități de
cit în cele care sînt centre 
universitare ? Ce condiții ur
mează să îndeplinească un vii
tor absolvent pentru a putea 
frecventa cursurile ? Am remis 
aceste întrebări legitime ale ce
lor interesați, conducerii unor 
institute de învățămînt supe
rior. Astăzi, ne răspund :

Prof. dr. arhitect Tiberiu Be- 
nedek, prorector al Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu“ : 
— Reedităm și pentru promoția 
acestui an școlar, cursurile de 
pregătire a viitorilor candidați 
la concursul de admitere, întru
cît considerăm că ele s-au do
vedit utile. Dar trebuie să pre
cizez de la început că, întrucît 
întregul concurs de admitere se 
desfășoară pe baza programei 
de liceu și cursurile de pregăti
re urmează firul aceleiași pro
grame. De altfel, peptru a în
curaja pe cei care vor să ne 
devină studenți, încredințez că 
orice elev care are aplicații 
pentru meseria noastră și a par
curs integral programa, are toa
te șansele de reușită. Bine —, 
aș putea fi atunci întrebat —, 
de ce mai este necesară o pre
gătire suplimentară — realizată 
de unii pe cont propriu, patro
nată de institut pentru alții ? 
Pentru că, după sondajele noas
tre, programa nu este în toate 
școlile respectată (sînt profesori 
de desen care fac acuarelă, lu
crări în cărbune fac altele, în 
defavoarea desenului tehnic), 
manualul în vigoare, deși este 
foarte bun și se găsește și în li
brării, nu este parcurs și însu
șit integral.

Mi-aș permite încă cîteva pre
cizări înainte de a da informa
țiile cu privire la cursul de 

. pregătire propriu-zis. Arhitectu
ra este o meserie cu un pro
nunțat caracter tehnic, de aceea 
și institutul nostru este un in
stitut tehnic de învățămînt su
perior și nu artistic. Consider 
că este foarte necesar ca viito
rul candidat să știe bine, de la 
început acest lucru. Arhitectura 
nu este o meserie pentru pic
tori, ea cere foarte multă ma
tematică, pe lingă rite discipli
ne inginerești. Am avut, candi
dați care au obținut note exce
lente la probele de desen și 
totuși n-au devenit 6tudenți la 
arhitectură din cauza lacunelor 
în pregătirea matematică.

VIATA BATE LA UȘĂ I
SZALAY ȘTEFAN — Lipova, 

jud. Arad. Stimate Szalay Ște
fan, întrebările dumneavoastră 
se referă la probleme de amă
nunt cu caracter strict organi
zatoric astfel ca dacă TAROMUL 
nu va informat este greu da 
crezut că le-am cunoaște noi. 
Ar fi poate bine să le mai scrieți 
celor în drept. După cîte știu 
eu organizarea acestor cursuri 
se face în raport cu necesitățile, 
deci nu avem de-a face cu o 
școlarizare obligatoriu anuală. 
Cît despre specificul rubricii 
„Viața bate la ușă” care este a- 
cela de a-și ajuta coresponden
ții să facă o alegere, el nu se 
poate manifesta ca atare în ca
zul dumneavoastră care nu mai 
aveți astfel de incertitudini.

MARIETA DOGARU — corn. 
Sipănești — jud. Prahova. Fără 
îndoială că nu trebuie să re
nunțăm la visele noastre, mai 
ales dacă știm să le armonizăm 
cu posibilitățile și cu necesi
tățile societății. în ceea ce pri
vește idealul dumitale de vii
tor, sînt în mod special pregătit 
să-l înțeleg deoarece a fost și 
al meu. Numai că profilul de 
pregătire care te interesează se 
află în lichidare iar pentru anul 
școlar viitor nu mai este pre
văzut

Cum însă îți place mult ma
tematica există o posibilitate de 
a împăca dorința dumitale de a 
deveni profesoară cu cerința de 
a urma o școală cu un număr 
mai redus de ani de studiu, 
prezentîndu-te la un institut 
pedagogic de 3 ani cu facultate 
de matematică-fizică. Cel mai 
apropiat de județul dumitale mi 
se pare a fi cel din Pitești 
(B-dul Gh. Doja nr. 41, tel. 
3.09.15; 3.17.80), dar mai gă
sești facultatea respectivă la in
stitutele similare din Constanța, 
Galați, Oradea, Tg. Mureș. Cied 
că daca faci așa va fi bine.

GRĂDINARU FLORICA — 
Titu — jud. Dîmbovița. îndru
mătorul nu prevede limitarea 
accesului fetelor la profesiunea 
de depanare aparate radio și te
leviziune, dar ca să fii sigură 
informează-te direct la școlile 
respective : Școala de specializa
re postliceală UCECOM, Bucu
rești, str. Econom Lăzărescu 
nr. 47, sector 7, telef. 49.42.18; 
Școala de specializare postlicea
lă pentru cooperație Constanța, 
str. Caraiman, telefon 1.46.12, 
(școală a CENTROCOOP). U 
fel, la Brăila, Bd. Al. I. Cuz^ 
nr. 71, telef. 1.11.90. Durata 
cursurilor este de 2 ani și ju
mătate. Se dă examen la ma
tematică (scris și oral), fizică 
(oral). Alte informații cu privi
re la condițiile de admitere vei 
afla la școlile respective deoa
rece se cer condiții specifice în 
raport cu specialitatea.

JUNELE DELF1NA — Uri- 
câni, jud. Hunedoara. Răspun
sul la întrebarea dumitale este 
cel pe care l-am dat mai sus 
Manetei Dogaru: profilul res
pectiv nu se mai școlarizează. 
Dar cei cft_.au înclinații pentru 
„lucru de mînă, desen, lucru 
cu andreaua” făcînd din aceste 
înclinații „o adevărată pasiune" 
nu sînt limitați la o singură 
profesiune. îți propun să te gîu- 

Ne propunem să deschidem 
cursul de pregătire la jumăta
tea lunii ianuarie și să-l conti
nuăm 15 săptămîni, duminica. 
Am pregătit în acest scop 15 
lucrări- de atelier, care reprezin
tă o recapitulare a elementelor 
esențiale ce vor figura în pro
grama de concurs. Asta pentru 
tinerii din București. Pentru 
cei din alte localități, sîntem 
gata să sprijinim orice inițiati
vă în acest sens, ca și în anii 
trecuți. Deci, dacă inspectorate
le școlare, cu concursul institu
telor de proiectări și al filialelor 
Uniunii arhitecților, organizea
ză cursuri de pregătire, noi le 
putem oferi setul de lucrări 
elaborat, (care prezintă enunțul 
problemei și căile de rezolva
re) consultații, deplasarea unor 
cadre didactice. Cine se pregă
tește pe baza cursurilor noastre, 
ori în cadrul acelora sprijinite 
de noi, nu se poate considera 
implicit pregătit pentru a con
cura la Cluj, Iași ori Timișoa
ra ; tinerii care locuiesc în zo
nele respective, ori au de gînd 
să candideze la facultățile res
pective, urmează să beneficieze 
de îndrumările institutelor din 
Cluj, Iași și Timișoara.

Pentru anul universitar viitor, 
din cîte cunoaștem pînă în pre
zent, nu survin modificări 
structura institutului nostru 
în desfășurarea concursului 
admitere, care va consta 
probe de desen tehnic și mate
matică. Noi am dori să intervi
nă modificări în sistemul de ve
rificare — în sensul organizării 
numai a unor examene scrise de 
matematică — fapt pentru care 
am și făcut propunerile de ri
goare. Socotind însă că tinerilor 
trebuie să le fie perfect egal 
cum anume vor fi verificați, ei 
urmînd să facă oricum dovada 
pregătirii lor, ne rezervăm drep
tul de a Ie anunța mai aproape 
de data concursului modalita
tea la care ne-am oprit.

Prof. dr. Niță Dobrotă, pro
rector al Academiei de științe 
economice : —• „Sîntem în plin 
proces de pregătire a cursurilor 
destinate elevilor din ultimul an 
de liceu, care și-au ales o pro
fesiune cu profil economic și 
aspiră să ne devină studenți. 
întrucît concursul de admitere 
constă din probe la matemati
că și economie politica, vom 
oferi 16 lecții de matematică, 
8 lecții de economie politică — 
toate a cite două ore ; 
rezervat 16 ore pentru 

dești la o școală postliceală pen
tru industria ușoară, cum ar fi 
cea din Sibiu (str. Dealului nr.

. sec- 
proiectarea îmbrăcămintei 

J și tricoturi sau 
București, str. Lucrețiu Pătrăș- 
canu nr. 3, sector 4, tel. 43.25.30 
(M.I.U.) cu secțiile: structura și 

proiec
tarea îmbrăcămintei din țesături 
și tricoturi, structura și proiec
tarea țesăturilor. Durata studii
lor este de 2 ani (curs de zi). 
Se dă concurs Ia matematică 
(scris și oral), desen ornamental 
(lucrare grafică). Sînt încredin
țat că „marea răbdare și tot
odată pasiune" care te caracte
rizează precum și dorința de a 
realiza „cît mai multe lucruri 
frumoase" își vor găsi aci utili
zarea și împlinirea.

EPURE D. CERVEN1ȚA — 
jud. Mehedinți. Dorești să mă 
convingi că ești în stare să rămîi 
calmă în orice împrejurare și 
iată că însăși scrisoarea dumita
le te desminte. Nu cred că „ți-ai 
păstrat calmul” atunci cînd aș- 
temeai pe hîrtie amarele dumi
tale constatări cu privire la ti
rania sexului opus.

Numai că... nu ai în întregi
me dreptate deoarece nimeni nu 
te împiedică să trăiești în „zum
zetul de helicoptere și avioane” 
al aeroporturilor (curat zum
zet I). Dacă, așa cum ne infor
mează organul de resort, nu poți 
deveni ofițer activ de aviație îți 
rămîne deschisă calea practică
rii sporturilor aeronautice. A- 
dresează-te pentru relații Aero
clubului Central Român, »ti. Vi
sile Conta nr. 16, sectorul 1, 
București sau îa Aeroclubul ju
dețean respectiv.

Dacă este vorba de dragoste 
pentru zbor (și nu pentru uni
formă așa cum se mai întîmpla 
uneori) ea se poate manifesta 
desigur și... în civil.

ANUȚEI ELENA — Galați. 
Deoarece îndrumătorul pentru 
liceele de specialitate pe anul 
școlar 1973—1974 nu a apărut, 
adresează-te direct liceului res
pectiv.

CORNELIUPOPESCU _______
jud. Prahova. întrebările dum
neavoastră își vor găsi răspuns 
într-un articol special cu privi
re Ia subingineri. Urmăriți în 
continuare rubricile noastre. 

na la alegere de care benefi
ciază absolvenții liceelor econo
mice. Ca să închei cu informa
țiile, ținind strict de organiza
rea cursurilor, adaug că în de
cembrie cei interesați se vor 
putea înscrie, urmînd ca în pri
ma decadă a lunii ianuarie noi 
să organizăm grupele, să fixăm 
sălile, să eliberăm legitimațiile, 
incit, după vacanța de iarnă 
a elevilor să începem cursurile. 
Ele se vor ține, ca și în anii 
trecuți, duminica.

Pentru a stabili scopul și con-» 
ținutul cursurilor de pregătire 
a fost necesar să clarificăm ca 
urmărim : să le dăm candidați- 
lor cunoștințe sub forma prele
gerilor și eeminariilor sau să le 
orientăm studiul individual 7 
Experiența celor doi ani în care 
am folosit această formă de 
sprijin acordată candidaților, 
ne-a demonstrat că seminariile 
nu dau rezultate. Poate din 
cauză că tinerii nu sînt deprinși 
cu această forma de muncă 
universitară, poate dintr-o exce
sivă timiditate a lor, poate că 
ei doresc să asimileze și atunci 
nu-și rezervă timp de pregătire 
— poate din toate aceste cauze 
la un loc orele rezervate semi- 
nariilor n-au fost folosite de
plin. Atunci am optat pentru a 
doua alternativă — orientarea 
studiului individual (deși, dacă 
mă gîndesc bine, .32 de ore de 
matematică le rezolvă, practic, 
cea mai mare parte din proble
me !). în acest sens, reedităm 
culegerile de matematică șî în
cercăm să elaborăm și alte ma
teriale scrise. Așa, de pildă, ne 
gîndim să strîngem într-o bro
șură toate lecțiile apărute în 
revista „Probleme economice4*, 
de o riguroasă ținută științifică 
și publicate tocmai în sprijinul 
celor ce se pregătesc să dea 
admiterea la A.S.E. Ne preocu
pă să găsim căi de îndrumare 
a studiului și pentru candidații 
din provincie. Anul trecut am 
răspuns tuturor solicitărilor ca
binetelor de partid sau inspec
toratelor școlare care au organi
zat, la nivel județean, cursuri 
de pregătire. La Tîrgoviște, de 
pildă, am acoperit toate lecțiile 
de economie din tematica fixată 
Ia nivel județean. Dar ne-am 
dat concursul și în alte locali
tăți — Buzău, Ploiești Brăila, 
Alexandria, Focșani — și sîntem 
gata să contribuim și în acest 
an la reușita unor acțiuni ase
mănătoare. Tot în scopul micșo
rării handicapului, pe care so
cotesc că-1 au pe acest plan ti-» 
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Victorie la Bobby Fischer
O călătorie lungă, cu escale la Shannon, în Irlanda și Gander, 

în Canada plină de peripeții datorită aprinderii în aer a două 
dintre cele patru motoare ale avionului și mari emoții deasupra 
întinderii negre a oceanului în cele cîteva ore cit a durat această 
situație, a adus lotul de șah al României în capitala Cubei prie
tene, Havana, în toamna anului 1966. Primirea emoționantă care 
s-a făcut tuturor echipelor participante la olimpiada găzduită în 
acel an de prima țară socialistă a Americii, ne-a făcut să uităm 
însă prin ce trecusem în urmă cu numai cîteva ore... După tra
diționala cupă de daiquiri de bun venit oferită la aeroport de 
către gazde, în drum spre elegantul hotel Habana Libre, gazda 
întrecerilor și a tuturor participanților, am avut timp să vedem 
din goana mașinii cîteva din frumusețile Havanei, înainte loc de 
intilnire preferat al milionarilor, acum capitală mîndră a unui 
popor liber și stăpîn pe destinele sale. Am străbătut, astfel, 
cartierul Vedado și cîteva din străduțele vechii Havane, care, a- 
mintesc de perioada dominației spaniole, admirînd apoi fru
moasa Quinta Avenida, replică cubaneză a faimoasei Fifth

--------------------------------------------------------------f----------------------

Avenue, ajungînd în cele din urmă la hotelul care avea să fie 
timp de o lună de zile casa celor mai renumiți șahiști ai lumii. 
Cu mare interes și simpatie a fost înconjurată echipa Statelor 
Unite, condusă de Robert Fischer pentru prima oară oaspete al 
Havanei, cu toate că mai jucase aici într-un turneu ! (astfel, cu 
un an înainte, campionul american susținuse toate partidele sale 
din memorialul 'Capablanca prin telefon stabilind astfel o pre
mieră mondială în materie). Din multe puncte de vedere jocul 
lui Fischer se aseamănă, mai ales, în jocul de final cu al celui 
care a fost mîndria Cubei. Josâ Râul Capablanca, unul dintre 
cei mai mari campioni de șah ai tuturor timpurilor, astfel că 
spectatorii erau foarte nerăbdători să vadă mai ales partida Pe
trosian—Fischer, ce urma să stabilească pentru moment proble
ma primului jucător al lumii. Noi ne-am bucurat* din pailea 
gazdelor de o atenție deosebită, probabil în calitatea noastră de 
reprezentanți ai unui popor latin, ceea ce ne-a făcut să ne sim
țim ca acasă. Dar, trebuie subliniat, toate echipele au fost tra
tate în mod excepțional, astfel că pe drept cuvînt olimpiada de 
la Havana a rămas pînă acum ca un eveniment șahist unic, ca o 
adevărată sărbătoare a șahului. Sala de joc a fost perfectă din 
toate punctele de vedere : dimensiuni, aer condiționat, lumi
nă, spectatori entuziaști, iar afară în străzi, enorme panouri e- 
lectronice arătau miilor de pasionați ai șahului cele mai intere
sante partide ale fiecărei zile. Deschiderea olimpiadei s-a făcut 
în prezența primului ministru al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, Fidel Castro, care nu a lipsit de la nici o rundă 
a acestui campionat, dovedindu-se un entuziast șahist și sub
liniind încă o dată, importanța acordată acestei olimpiade de 
6ătre Cuba. Excursii la Varadero și Santiago, seri în care am a- 
vut ocazia să cunoaștem bogatul folclor cubanez au fost organi
zate de gazde în zilele libere. în semifinale, echipa tării noastre 
a avut o evoluție constant bună, reușind o calificare fără emo
ții, ocupînd primul loc, înaintea Bulgariei și la o mare diferență 
de Finlanda și Columbia clasate pe locul 3 la egalitate (1 Româ
nia 22,5 ; 2 Bulgaria 21,5 ; 3-4 Finlanda, Columbia 17). Rezulta
tele semifinalelor, scontate în general, âu adus o mare bucurie 
tuturor cubanezilor întrucît echipa lor s-a calificat, pentru pri
ma oară în istoria olimpiadelor în finală. Prima mea olimpiadă 
în care jucam ca mare maestru mi-a oferit, astfel, o finală în 
care la masa nr. 1 jucau cel puțin... două careuri de ași : Fis
cher. Petrosian. Olavsson. Uhlmann, Portisch, Larsen, Gligorici, 
Najdorf... Rezultatele echipei noastre în finala olimpică au fost 
contradictorii, rezultatele bune sau surprinzătoare alternînd cu... 
poticniri în fața echipelor mai slabe. Astfel, dună ce am învins 
cu 3,5—0,5 Cuba sau cu 2,5 — 1,5 Bulgaria și R.D.G.. am rea

lizat meciuri mai slabe contra Norvegiei și Spaniei, ia care nu 
am obținut decit meciuri nule. Evoluția mea din primele runde 
a fost dominată de emoția întilnirilor cu acești mari jucători și 
a fost destul de greu să-mi regăsesc cadența. Am pierdut astfel, 
o poziție de remiză la Larsen — ulterior, un adversar întotdeau
na incomod — și am gafat, Iăsînd dama în priză in poziția net 
ciștigată cu Najdorf... în runda următoare, însă, am realizat o 
victorie valoroasă după o partidă foarte bună la liderul echipei 
iugoslave, Gligorici. Am eîștigat la maeștrii internaționali pe 
care-i aveam adversari — Iohanessen, Minev. Ortega — remi- 
zind după mare luptă cu Spasski, Olafson. Uhlmann. Spre sfir- 
șitul turneului l-am întîlnit in cadrul meciului România—S.U.A 
pe campionul american Fischer, încă de atunci singurul adver
sar de temut al școlii de șah sovietice, care jucase pînă la par
tida cu mine de-a dreptul fantastic, Iăsînd numai două re
mize (dealtfel numai faptul că Petrosian, atunci campion mon
dial s-a menajat evident nejucind în meciurile grele inclusiv 
contra lui Fischer în derbiul U.R.S.S.—S.U.A., după care echipa 
sovietică a obținut un nou titlu olimpie, i-au permis lui Petro
sian să iasă primul la masa 1 cu 11,5 pct. din 13 față de 15 din 
17 pct. realizate de Bobby cu un avans de numai cîteva sutimi). 
Știu că eram puțin apăsat de greutatea mizei partidei, că am 
stat mai bine tot timpul că la un moment dat, probabil din 
respect, am propus remiză și că, în cele din urmă, partida s-a 
încheiat, după numai trei ore și jumătate de joc, prin victoria 
mea ! Cîștigasem la Fjscher care jucase ceva mai slab, de data 
aceasta, dar care sub blitz-urile reporterilor uluiți a cedat și s-a 
comportat în mod ireproșabil. Cu toate că antrenorul nostru, 
maestrul Urseanu declara apoi ziariștilor că nu consideră rezul
tatul ca o mare surpriză, toți, inclusiv eu l-am considerat... da- 
am fost fericit ! Iată în încheiere această partidă, care conform 
părerii ziaristului cubanez Salamanca (In ziarul Granina din 18 
noiembrie 1966) „l-a transformat pe tinărul mare maestru ro
mân de 22 de ani în cea mai importantă persoană a acestei 
runde a olimpiadei"... : Gheorghiu—Fischer (anărarea Nimzo- 
vici) : 1 d4 Cf6 2 C4 e6 3 Cc3 Nb4 4 f3 d5 5 a3 Nx e3 8 bx c3 00 
7 cx d5 ex d5 8 e3 Ch5 9 Dc2 ! Te8 10 g4 Cf4 11 h4 c5 12 Rf2 Cg6 
13 Nd3 ! Cc6 14. Ce2 Ne6 15 G5 ! Tac8 16. h5 Cf8 17. g6 fxg6 18 
hxg6 h6 19 Dbl ! Ca5 20 Cf4 c4 21 Nc2 Te6 22 Ta2 Cd7 23 a4 Cf6 24 
Na3 ! Dd7 25 Tb2 b6 26 Tb5 Cb7 27 e4 ! dxe4 23 Nxe4 Tc8 29. 
Te5 Ng4 ! ? 30 Cd5 ! Txe5 31 Cxf8 4- gx f6 32 dxe5 Cc5 ! ? 33 
Nxc5 Dd2 4- 34 Rg3 Nxf3 55 Nxf3 Txc5 38 Dc! ! Dxcl 37 Tx?l 
Txe5 38 Rf4 R?7 39 Ne4 h5 40 Tdl Te7 41 Td5 Rh6 42 Td6 Rg7 43 
Tc6 h4 44 Txc4 h3 45 Rg3 Rh6 46Nbl Te3 4- 47 Rh2 Tel 48 Nd3 
Te3 49 Th4 + Rg5 50 g7 și negrul a cedat.

nerii nebucureștem, editam ma
teriale pe care ni le-am propus 
în tiraje de masă, ele putînd fi 
cumpărate la standul din incin
ta Academiei, comandate prin 
școli sau inspectoratele școlare.

Din cele spuse rezultă că in
tențiile noastre de a veni în 
sprijinul celor care aspiră la ca
litatea de student la A.S.E. an
trenează eforturi serioase 
partea corpului profesoral, 
funcție de numărul cursanților 
înscriși, vom încredința pregă
tirea lor. șefilor de catedre, 
profesorilor de prestigiu și au
toritate din cadrul Academiei ; 
în prezent se lucrează la defini
tivarea tematicilor, ele sînt dis
cutate și prezentate în colecti
vele de catedră ; cadrele noas
tre didactice sînt gata să spriji
ne cursurile organizate în alte 
orașe.

In final, aș spune că atît 
munca noastră, cît și a candida- 
tilor înșiși ar fi ușurată de a- 
pariția nu la timp, ci mai de
vreme, a broșurii. „Admiterea 
în învățămîntul superior**, care 
firesc ar trebui să se așeze la 
temelia întregii pregătiri pentru 
concurs și să o inspire la urma 
urmelor, întrucît ea conține 
atît programa cît și rețeaua în- 
vățămîntullul superior.

MARIETA VIDRAȘCU

Momentul absolvirii liceului 
este așteptat și întîmpinat atît 
de către elevi tit și de că
tre părinți cu un sentiment de 
bucurie, dublat insă de inevita
bila întrebare și frămîntare „Ce 
voi face în viitor ?”

Atît pentru unii cît și pentru 
ceilalți, părinții îfi fac proble- 
me, trăiesc <o puternică stare de 
tensiune și în aceste momente 
de cumpănă acceptă sfaturi din 
diverse părți, uneori fără prea 
mult discemămint. Se pare că 
unul din sfaturile primite este 
angajarea neapărată a meditato
rilor, ca o mare, eficientă și uni
că speranță în reușita elevului, 
problemă ridicată de articolul 
f,Gîndiți-vă bine înainte de a an
gaja meditatori", publicat de zia
rul dumneavoastră.

Răspundem apelului formu
lat în încheierea articolului, 
confirmînd prin experiența noas
tră că școala, profesorii săi sînt 
cei mai în drept să-și asume pre
gătirea elevilor pentru următoa
rele trepte de învățămînt, prin- 
tr-o activitate în plus față de cea 
de la ore.

Pentru noi, Liceul economic 
Cluj 42—58—65—86 sînt cifrele 
care înseamnă tot atîția absol
venți ai liceului intrați pe por
țile facultăților în ultimii patru 
ani. Comparativ cu procentajul 
absolvenților reușiți la facultate 
realizat de unele licee teoretice, 
s-ar putea ca al nostru să fie 
mai mic, pentru că, în general, 
absolventul liceului de speciali
tate, influențat în bună măsură 
de familie, preferă să se înca
dreze în producție, să devină in
dependent din punct de vedere 
material, urmînd ca mai tîrziu 
să se înscrie la învățămîntul su
perior, fără frecvență sau seral.

Să amintim și alte cifre care 
vor sublinia elocvent ideile 
care dorim să le expunem 
continuare. La concursul de 
mitere 1972/1973, 18 dintre
admiși la Facultatea de studii 
economice au obținut media 10 
la examenul de matematică, anul 
trecut 42 din cei 65 admiși au 
reușit cu media peste 7 și în 
fiecare an. primii pe lista reuși- 
ților cu medii de 9,83 sau 9,66 
erau absolvenții liceului econo
mic. Urmărind evoluția celor 
admiși. în anii următori de stu
diu se constată că și în prezent 
sînt cei mai buni studenți și 
chiar șefi de promoție.

Care sînt factorii determinant 
în obținerea acestor rezultate. In

primul rtnd, absolvenților le-a 
fost asigurată o bună pregătire 
în școală. Aici, în liceu, 99 la 
sută din efectivul de elevi îl for
mează fiii de muncitori și țărani. 
Școala și-a propus să le dea o 
bună pregătire de specialitate, 
dar și cunoștințe la valoarea con
cursului de admitere în facul
tate îneît elevii noștri, deja fa
miliarizați în profesia de econo
mist, să cuteze să abordeze stu
diile superioare fără a fi nevoiți, 
în acest scop, să facă cheltuieli 
suplimentare pentru meditații în 
afara liceului. Este vorba, dacă 
vreți, de acea grijă a școlii de a

specialitate 
si admiterea J»
in facultăți

egaliza șansele lor, ca tinerii pro- 
veniți din mediile amintite de 
intrare în facultate cu cele ale 
tinerilor din liceele de cultură 
generală, fără ca aceasta să pre
supună îngreunarea bugetului 
părinților. Conducerea școlii a 
discutat cu elevii despre posibi
litatea de a deveni studenți, ex- 
plicîndu-le că este normal ca 
tocmai ei, care au optat de la 
15 ani pentru activitatea în do
meniul economic, să fie aceia 
care-și continuă pregătirea la ni
velul superior. S-a discutat și cu 
părinții in acest sens. Diriginții 
au făcut sondaje în clase pentru 
a afla cîți dintre elevi optează 
pentru studii superioare. Trebuia 
să se constate clar dacă aleg fa
cultatea elevii intr-adevăr che
mați pentru asemenea studii, iar 
cei ale căror șanse erau minime 
să fie sfătuiți să renunțe, ori, 

dimpotrivă, să fie determinați să 
se gîndească la studenție cei 
bine pregătiți, care încă nu Iuți
seră o asemenea hotărîre. în 
plus, era nevoie de o temeinică 
cunoaștere a situație pentru ca 
școala să-și poată stabili un plan 
de pregătire cu candidații la 
studenție. Un procent de 40 la 
sută din efectivul anului IV a 
dorit să se îndrepte spre facul
tăți. Activitatea pregătitoare a 
început din prima săptămînă a 
trecutului an școlar. Se poate 
exemplifica cu matematica. Ele
vilor li s-a prezentat programa 
de bacalaureat, care nu este de
părtată de cea de la admitere; 
s-a planificat studiul capitolelor, 
alcătuindu-se orarul de consul
tații, incit pînă in aprilie să fie 
reparcursă și sistematizată toată 
materia din anii 1, 11 și 111. Pro
fesorii au sistematizat capitolele 
mai dificile, iar pentru celelalte 
le-au indicat elevilor exerciții 
sau culegeri care conțineau pro
blemele necesare. Consultațiile 
din lunile aprilie aumers mai 
mult pe formula admiterii în fa
cultăți : elevilor le-au fost date 
spre rezolvarea bilete alcătuite 
din subiectele incluse la con
cursuri în anii anteriori. Profe
sorii au ținut legătura cu foștii 
elevi, actuali studenți la Facul
tatea de studii economice din 
Cluj, pentru a afla de la ei ce 
li s-a cerut la concurs, ce difi
cultăți au întîmpinat. O aseme
nea pregătire, riguros planificată 
de către școală, s-a realizat și la 
economie politică și la contabili
tate. Elevii au fost nu numai în
demnați să abordeze facultatea ci 
au căpătat încredere în posibili
tatea de a deveni studenți prin 
ajutorul dat de școală să se pre

gătească incit rezultatele lor la 
admitere sînt explicabile.

Ideea că atunci cînd 
face un front comun, își 
Uzează eforturile acestui 
orientează profesorii, colaborea
ză cu părinții, face ea pregătiri
le, asumîndu-și răspunderea pen
tru ceea ce se întimplă cu elevii 
și după bacalaureat, meditatorul 
nu este necesar. Socotesc că este 
o chestiune de mîndrid, — din
colo de datoria sa — a liceului 
ca elevii să nti-și dorească ca un 
om din afară să-și revendice 
dreptul reușitei la facultate.

Un tinăr savant la Movi
leni, sat din Moldova. Vreme 
tîrzie de toamnă, pămînt ce
nușiu, oameni în pufoaice, cu 
căciuli înalte, care le acoperă 
chipurile aspre, bătute de 
soare și vînt. „Cînd a venit, 
nu prea îl luau oamenii în 
seamă, la, un tinerel acolo, 
un inginer ca atîția alții. A- 
cum rw este ca un tată tova
rășul inginer, e aspru dacă 
nu facem treabă, dar și dacă 
facem! Și facem, că se mi'ă 
vecinii ce scoatem după pă
mîntul ăsta"... Un tinăr ingi
ner care a lăsat o catedră la 
facultate și a venit la Movi
leni, din ambiție. Da, da, din 
ambiție, 
toți
n-a 
subiect 
frații lui, ambițioși. Ne-ajun- 
gea de altfel ambiția aceasta, 
formidabilă, pe care un spirit 
îngust nici n-ar pricepe-o ; 
adică, cum ambiție, cînd lași 
o carieră universitară pentru 
ca să vii la Movileni, să vezi 
dacă prind dealurile vie și 
cum să scoți 2 000 de kile de 
grtu la hectar, tind se sco- 

; teau cinci sute. Și să nu fii 
deloc, dar deloc mulțumit. 
„Cu griul stăm cam prost", 
și să enumeri apoi, nu indi
ferent, dar cu nerăbdarea ce-

tinăr

pentru bătrini
............... -........- -- ------- .......... -.....

lui care vrea mal mult ordi
nele, medaliile, premiile obți
nute de oamenii și pămîntul 
tău. Imaginea televizată ne 
aducea în casă asprimea pă- 
mintului, tractoare, nesfîrșite 
tractoare arind ultima brazdă 
a anului, oamenii vorbind de 
sub căciulile înalte despre in
giner. Și iar tractoare, și dea
luri, fi brazde cenușii. Din 
cînd în cînd, ca pe un dar, 
primeam și chipul ingineru
lui, în fuga prim-planului, un 
chip aspru, tensionat. Apoi îi 
auzeam numai vocea și iar 
vedeam tractoare și pămînt. 
Apoi vedeam pămîntul numai 
și ascultam vorbele ingineru
lui care povestea sec, ingine
rești, cum a fost cu venirea 
lui, cum îl criticau ziarele că 
nu respectă termenele da 
dragul unei brazde mai adîncl 
și cum se dovedea că ea. 
brazda aceea era mai puter
nică decit termenele, tind ve
nea ora recoltei. Nu ne-a 
vorbit inginerul despre fră- 
mîntările lui interioare tind 
cu alegerea, cu venirea la 
Movileni. Nu ne-a descris sau 
nu ne-a explicat sensul ambi
ției aceleia de la început și 
de tot timpul. Nu părea ge
nul de om confesiv. Tot sec 
ne-a comunicat și că-și pre
gătește o teză de doctorat 
aici, la Movileni, cu subiect 
experimentat la Movileni. Cu
vintele mari nu păreau să fie 
partea lui tare. Dar nimic din 
toate acestea nu justifică 
zgîrcenia aparatului de filmat, 
care nu ne lăsa deloc să-l 
vedem, să-l privim în ochi pe 
omul acesta, contemporanul 
nostru cu adevărat. Pămînturi, 

pufoaice și măști de tractoare, 
înțelegeam, totul era pentru 
slujirea metaforei, dar am fi 
renunțat, ne ajungea sugerarea 
metaforei, în schimbul pre
zenței lui, a acestui om care 
este ca un tată pentru bătrî- 
nii comunei. Care-i face să 
trăiască mai bine și dă un 
sens muncii lor aspre. Care a 
umplut dealurile de vii, de se 
minuna toată Moldova. Nu na 
așteptam să-l vedem pe 
Alain Delon, nu simetria 
chipului său ne interesa, ci 
felul cum își dezvăluie el, 
prin privire și gest, caracte
rul puternic, capacitatea ne
obișnuită de dăruire, felul 
nou, comunist, de a înțelege 
ambiția, felul simplu șl firesc 
în care își face meseria, adi
că numai excelent. Felul ade
vărat cum se pregătește o teză 
de doctorat la agronomie, 
acolo, lingă pămînt, smulgîn- 
du-i toate cîte le poate da 
pentru oameni. „Vă place ti
tlul reportajului nostru ? Ce 
înseamnă a iubi cu adevărat 
pămîntul ?“ — „Da", ne-am 
fi așteptat să vină răspunsul. 
Dar inginerul a răspuns, pro
nunțând pentru prima și ulti
ma oară cuvîntul „metaforă", 
că „Da, ca metaforă". Altfel, 
nu pămîntul și nu dragostea 
pentru el l-au făcut să vină

aici, ci altă dragoste, mai se- i 
cretă, mai normală, mai pro- ’ 
fundă — dragostea de oameni f 
șl de meserie. Pămintul e bun 1 
ca să-i smulgi tot ce poate da, { 
ca să trăiască oamenii mai 
bine. De admirat, să-l admire < 
poeții. Și aparatul de filmat. , 
El privea nostalgia toamnei i 
pe dealurile moldave, gîndin- r 
du-se la germinarea semințe- ( 
lor, dar iarăși nu blagian, ci 
pur și simplu în cifre, în ca- 1 
inioane, în tone, în hambare.
Dacă expresia poezie aspră ( 
n-ar fi fost folosită pînă la 
anulare am zice că iată, am < 
primit cu adevărat o lecție de . 
poezie aspră și un fel de a 
înțelege avîntul și romantis
mul tinereții. In rest, la seara 
pentru tineret, ne-am mai 
nostalgiat o dată pricind un 
București fără zăpadă, un ( 
parc cu frunze care cădeau 
și cine dorește să penalizeze i 
emisiunea pentru lipsă de 
promptitudine, are un prilej. > 
Nouă însă ne-a plăcut, chiar 
acest anacronism ușor ne-a < 
înțelepțit încă o dată, panta 
rei, toamna e alături, alaltă- ’ 
ieri, iar poimîine e primăvară 
și peste două respirații mer
gem la mare cu copiii noștri < 
care între timp au crescut. 
Decit că, spunîndu-se versuri 
în acest nostalgic reportaj, zi- i 
cern noi că drept și normal & < 
fi fost să aflăm și noi cine și-a 
strunit lira ca să cînte orașul ( 
toamna. Măcar așa, cu litere 
subțiri, la poalele hainei ac
torului și actriței, măcar așa, 1 
ca un accent pe liniile ferate * 
ale lui Cornel Constantiniu.

Foarte interesant interviul 1 
luat de Vartan Arachelian < 
șahistului Florin Gheorghiu.

cft_.au
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis generalului SAN- 
GOULE LAMIZANA, președintele Republicii Volta Superioară, 
următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Volta Superioară îmi 
este plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al meu personal călduroase felicitări și cele mai bune urări pen
tru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului 
voltez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite între țările noastre se vor dezvolta multilateral, con
form celor convenite cu ocazia recentei dumneavoastre vizite în 
România, în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Cu cea mai înaltă considerație.

S-au încheiat lucrările
seminarului bilateral

studențesc de la Timișoara

A început sesiunea ! Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi
(Urmare din pag. I)

Președintele Irlandei, ERSKINE CHILDERS, a transmis tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul cordial transmis 
cu ocazia recentei survolări a Irlandei și folosesc acest prilej 
pentru a vă exprima bunele mele urări de fericire personală și 
de bunăstare pentru poporul României.

• TOVARĂȘUL Gheorghe 
Rădtilescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a ple
cat, luni, la Moscova, pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
65-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, se aflau tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor
nel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

A fost de față N. V. Maslen
nikov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București.

TU MARE au realizat și depășit 
în numai 11 luni sarcinile anua
le de plan la livrările pentru 
export. Cu acest prilej, a fost 
adresată o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunișt 
Român, de Biroul Comitetului 
județean de partid și Comitetul 
Executiv al Consiliului popular 
județean Satu Mare.

La Timișoara s-au încheiat 
lucrările seminarului bilate
ral organizat de Uniunea A- 
sociațiilor Studenților Comu
niști din România și Uniunea 
Studenților Iugoslavi pe tema 
„Conducerea universității". 
In cadrul seminarului s-au 
dezbătut probleme privind 
contribuția organizațiilor stu
dențești la modernizarea și 
perfecționarea învățămîntu
lui superior, modalitățile de 
realizare a integrării' învă- 
țămîntului cu cercetarea 
și producția, rolul reprezen? 
tanților studenților în orga
nele colective de conducere.

Participanții la seminar au 
vizitat Institutul politehnic, 
Universitatea și Uzina me
canică din Timișoara, pre
cum și obiective social-cul- 
turale studențești unde au 
purtat discuții cu reprezen
tanți ai conducerilor institu
țiilor respective, cu membri 

organelor U.T.C.

U.A.S.C., cu tineri și stu
denți. De asemenea, au avut 
loc convorbiri la Comitetul 
județean Timiș al U.T.C.

La încheierea lucrărilor 
seminarului au luat parte 
tovarășii Constantin Boștină, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., președintele Consiliu
lui . U.A.Ș.C.R. și Dragan 
Kalinic, președintele Uniunii 
Studenților Iugoslavi. Cu 
prilejul desfășurării semina
rului delegațiile au realizat 
un util schimb de experiență 
asupra preocupărilor actuale 
ale celor două organizații ; 
s-a exprimat hotărîrea co
mună de a dezvolta și in
tensifica continuu colabo
rarea dintre U.A.S.C.R. și 
U.S.I., între studenții români 
și iugoslavi în spiritul rela
țiilor de prietenie dintre 
partidele, popoarele și țările 
noastre. în cursul discuțiilor 
au fost abordate, totodată, 
unele aspecte ale mișcării 
internaționale de tineret și 
studenți.

fiecare dată și o problemă vi- 
zînd o rezolvare practică a unei 
situații, urmează o discuție asu
pra diferitelor aspecte ale dis
ciplinei. Răspunsurile primilor 
studenți : Marin Aspra, Alfred 
Baumgarten și Dumitru Chc- 
nescu vădesc o bună pregătire 
tradusă, de altfel, și în note : 
doi de opt și un zece. Macedon 
Hanganu deși obținuse nota 9 
la lucrarea scrisă, deci putea 
să nu se mai prezinte la oral, 
va răspunde pentru acordarea 
notei maxime. Răspunsul bine 
argumentat, cunoașterea apro
fundată a subiectelor, răs
punsurile precise de la între-

bările de baraj aduc în cata
logul grupei un nou 10.

„Sintem hotărîți să obținem 
un loc fruntaș și în această se
siune, deși este o etapă mai di
ficilă (trei examene), ne spune 
Macedon Hanganu. Dorim să 
contribuim, astfel, și în acest 
an, la situarea institutului nos
tru pe un loc fruntaș în clasa
mentul pregătirii profesionale".

Laureați ai concursului de a- 
nul trecut, studenții Institutului 
agronomic sînt încă din primele 
zile ale sesiunii mobilizați pen
tru păstrarea acestui titlu de 
onoare. îi vom reîntilni din 
nou peste puțin timp, la sfîrși- 
tul sesiunii, Ia ora unui bilanț 
în care vom confrunta, angaja
mentele cu rezultatele finale.

8

în aceeași zi, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a sosit la 
Moscova, unde a fost întîmpi- 
nat de N. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R.

A x-o st prezent, de asemenea, 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
țării noastre în Uniunea Sovie
tică.

• LUNI DIMINEAȚA, a sosit 
în Capitală o delegație de ac
tiviști ai P.C.U.S., condusă de 
tovarășul A.A. Smimov, secre
tar al C.C. al P.C. din Bielo- 
rusia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o Vizită în 
schimb de experiență in țara 
noastră.

r i i i i i i i
• LUCRATORII din agri

cultura ȘI INDUSTRIA ALI
MENTARA A JUDEȚULUI SA-

t CRONICA 
U. T. C.

Delegația Mișcării Tinere
tului Comunist din Franța 
(M.J.C.F.) condusă de tovară
șul Jose Fort, secretar al 
M.J.C.F., care, la invitația 
C.C. al U.T.C., a efectuat o 
vizită in țara noastră, a pă
răsit Capitala indreptîndu- 
se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
București-O lopeni, 
ția a fost salutată 
varășul Nicolae 
secretar al C.C. al 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

în timpul șederii în țara 
noastră, membrii delegației 
au purtat discuții la C.C. al 
U.T.C. și Comitetul județean 
Prahova al U.T.C., au vizitat 
obiective economice și so- 
cial-culturale din județul 
Prahova și municipiul Bucu
rești. Cu prilejul întîlniri- 
lor și discuțiilor care au 
avut loc s-a realizat un larg 
schimb de opinii cu privire 
la activitatea și experiența 
U.T.C. și M.J.C.F., la posibi
litățile de extindere și diver
sify» ire a relațiilor de co
laborare dintre cele două or
ganizații de tineret.

★
Ieri a părăsit Capitala, in- 

dreptîndu-se spre Helsinki, 
tovarășul Petru Andea, acti
vist la Comitetul Executiv 
al U.A.S.C.R.. care va parti
cipa Ia seminarul studențesc 
internațional privind contri
buția studenților și a orga
nizațiilor lor la lupta pentru 
structura democratică a în
vățămîntului superior.

delega- 
de to- 

Croitoru, 
U.T.C.,

• CU PRILEJUL ÎMPLINIRII 
unei jumătăți ‘ de veac de la 
crearea căminului cultural Șer- 
bănești, din comuna Păușești, 
județul Vîlcea, locuitorii comu
nei, întruniți în adunare popu
lară, au adresat o telegramă Co
mitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

• PARTICIPANȚII LA ADU
NAREA FESTIVA organizată cu 
prilejul împlinirii a 125 de ani 
de Ia atestarea documentară a 
școlii din comuna Sudiți, jude
țul Ialomița, au adresat o tele
gramă Comitetului Central

partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se scrie : Ne 
exprimăm profunda recunoștin
ță și deplina adeziune față de 
politica științifică a partidului 
și statului nostru, față de aten
ția și grija părintească pe care 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
acordați dezvoltării și perfecțio
nării învățămîntului românesc, 
față de eforturile ce le depu
neți pentru edificarea societă
ții românești, pentru făurirea 
unei vieți înfloritoare pe pămîn- 
tul României socialiste".

La încheierea primei părți
a campionatului

(Urmare din pag. I)

car duminica, măcar o dată pe 
lună, cîte unul, dacă nu-i tră
gea inima să vină mai mulți... 
Șantierul e pe-aproape, autobu
zul pînă la spital costă doi lei, 
dus și-ntors... Mie îmi era dor 
de ei, aș fi vrut să știu ce^ mai 
face unul, cum se descurcă al
tul, dacă maistrul e tot atît de 
țeapăn cu băieții, în fine, m-ar 
fi interesat o mie de lucruri. 
Doar mă simțeam bine în echi
pa aia. Lucram acolo de la bun 
început, era primul colectiv de 
muncă prin care fusesem... Și-mi 
era drag!

— N-a venit absolut nimeni ?
— Absolut nimeni. De la șan

tier, zic. Așa, au venit mama, 
taică-meu, un frate și fata cu 
care vorbesc. E drept, au venit 
de mai multe ori, dar ei nu sînt 
colegii mei...

Glasul lui Valentin O. ascun
dea o tremurare și, pe această 
temă n-am mai vorbit mult. Tî
nărul fusese profund lovit. Pro
babil, colegii nu-și putuseră în
chipui că și indiferența poate fi 
o violență; o violență chiar mai 
dură decît cea fizică, o violență 
a cărei amintire se șterge poate 
mai greu.

Am trecut, nu de mult, pe la 
șantierul cu pricina.

— A, Valentin ? au exclamat 
băieții din echipă. Ce face, dom 
le, pe unde mai este omul ăsta ? 
Parcă l-a înghițit pămîntid!

tîmplat așa, că n-a fost nimeni 
la spital... Firește, nu-i ceva 
normal.

Discutăm cu „băieții", cu 
foștii colegi ai lui Valentin. Unii 
regretă indiferența de care au 
dat dovadă, alții, însă, ciudat 
lucru, ne întreabă dacă într-a- 
devăr era obligatoriu să se ducă 
la spital. „Bine că n-a murit! ni 
se adresează Constantin V. Că 
putea să și moară din aia, nu ? 
A fost vina lui, pentru asta a și 
fost criticat, dar în lipsă, că era 
la spital. Eu zic că unii nu s-au 
dus la el la spital tocmai pentru 
că fusese criticat. Ca atitudine 
față de lipsuri, așa aș zice".

Desigur, Valentin O. își dădu
se între timp prea bine seama 
cum și cit greșise, o făcuse de 
fapt pe pielea lui, o simțise din 
plin, deci trăsese o concluzie 
clară pentru viitor. Dar ceilalți ? 
Rolul lor, calitatea lor de colegi 
acționează numai pînă la poar
ta întreprinderii P

Am încercat să realizăm ad- 
hoc și un anumit sondaj de o- 
pinie, printre 20 dintre foștii 
tovarăși de muncă ai lui Va
lentin O. Le-am adresat o în
trebare .• Ce înseamnă a fi co
leg de muncă?" 16: „A fi coleg 
de muncă, înseamnă a lucra îm
preună". Dintre celelalte 4 răs
punsuri, doar două făceau referiri 
și la prietenie, la o prietenie 
care trebuie continuată dincolo 
de porțile întreprinderii, institu

ției ș.a.m.d.

E ora bilanțului. Dar și 
regretelor. A regretelor 
duminicile cu fotbal...

Campionatul nostru a

după

I 
I
I
I
I
I

Campionatul nostru a înre
gistrat un echilibru dar un e- 
chilibru al mediocrității. Rare 
au fost etapele — și niciodată 
în întregime — care să ne dea 
satisfacția unor meciuri de un 
nivel tehnic și spectacol ridicat, 
in care toate atributele fotbalu
lui modern : dinamism, angaja
re fizică și rezistență la efort, 
idei tactice noi, subtile execuții 
și realizări de mare finețe, de 
mare virtuozitate. Putem numă
ra meciurile care s-au apropiat 
de aceste deziderate pe dege
tele de la o mină. Mult prea 
puțin de la o bătălie in care e- 
rau angajate 18 echipe. Nu am 
putut remarca, apoi, anume 
stiluri de joc, de exprimare a 
echipelor și jucătorilor în care 
să constatăm că perseverează. 
Eficacitatea a fost și ea extrem 
de fluctuantă, ca și forma și 
pofta de joc a celor mai multe 
dintre formații. Calitatea pre
cară a fotbalului practicat în 
acest campionat o ilustrează, 
convingător și de netăgăduit, 
faptul că echipa națională — 
cind avea o grupă ușoară — 
nu s-a calificat în turneul final 
al C.M., iar echipele noastre 
fruntașe, care ne-au reprezen
tat în diferite competiții inter
naționale, n-au făcut nici ele 
isprăvi demne de laudă, opriii- 
du-se la treptele de jos ale 
ierarhiei europene;

Conducătorii de cluburi, an
trenorii, jucătorii înșiși iși vor 
face și ei calcule în funcție de 
ceea ce și-au propus, și ceea 
ce au realizat. Privind clasa
mentul, locul pe care se situ
ează echipa după încheierea 
primei părți a campionatului, 
antrenorii vor avea imaginea 
exactă, fidelă a calității muncii 
pe care au prestat-o în acest 
sezon. Numărul de victorii, de 
puncte cîștigate în deplasare, 
diferența dintre numărul de go
luri înscrise și primite reflectă, 
cum nu se poate mai bine, vo
lumul și calitatea eforturilor, 
categoria valorilor în care se 
înscriu cu echipa și jucătorii 
pe care-i pregătesc. Acestea 
sînt criterii foarte precise care 
definesc orientarea spre îmbu
nătățirea compoziției. loturilor, 
prin întinerire, metodica și efi
ciența pregătirii fizice și teh- 
nico-tactice, preocuparea pentru 
promovarea noului în sistemul 
de joc, în raport cu posibilită-; 
țile jucătorilor și ale echipei 
lor. Potrivit judecăților, crite
riilor de mai sus, analizînd cla
samentul, desprindem cîteva 
lucruri semnificative. Universi
tatea Craiova, cea maT în formă

echipă, cea mai constantă în a- 
cest campionat, care a obținut 
cel mai mare număr de victorii, 
unsprezece, este lider autoritar, 
Ia o distanță de cinci puncte. 
Supremația ei este efectul mun
cii, seriozității, dăruirii și am
biției jucătorilor și antrenorilor. 
Fără * -* ’ -----
F.C. ___
locul doi — ar fi putut încheia 
acest

un moment de relanti, 
Constanța — care ocupă

sezon cu o zestre și mai

cîte unul de etapă — Jiul, Stea
gul roșu, „U“ Cluj, Poli Timi
șoara, doar de a supraviețui. O 
viață liniștită cu prețul unor 
minime eforturi. Penultima ca
tegorie — 15 puncte — o alcă
tuiesc două echipe universitare: 
Sportul studențesc și Politehni
ca Iași, prima, echipă de elan, 
revelație a începutului campio
natului, și-a pierdut, pe drum, 
ambițiile și parcă și virtuțile

ADEVĂRUL
IN FOTBAL

Substanțială. Urmează o a treia 
categorie de valori — toate cu 
19 puncte — unde intră Steaua, 
Dinamo, F.C. Argeș, echipe cu 
pretenții, dar care și-au onorat 
firma mai puțin ca alte dâți. în 
a patra categorie — 18 puncte 
— C.S.M. Reșița, un team redu
tabil, dar inconsecvent, U.T.A. 
și A.S.A. Tg. Mureș, care au a- 
vut un final de sezon impresio
nant. U.T.A., datorită propriei 
regăsiri, a cucerit. 9 puncte din 
10 posibile. Un loc cald, la mij
locul clasamentului, și-au asi
gurat, cu cele 17 puncte — deci,

arătate. In zona neliniștii, gă
sim Rapidul —• 14 puncte — care 
trăiește un moment de frămîn- 
tări interne, iar pe locurile 
care indică retrogradarea se 
află Petrolul, C.F.R. Cluj și, 
purtătoarea lanternei roșii", 
S.C. Bacău, patru echipe care 
n-au reușit decît cîte 5-.■victorii 
în 17 meciuri. Firește, nu se pot 
face prea multe anticipări asu
pra ceea ce ne poate rezerva 
sezonul de primăvară, mai. sînt 
doar 17 etape, dar este un lu
cru sigur, că tentativele de e- 
vadare din zona periculoasă

vor întîlni obstacole dificile de 
trecut. Cine va renunța cu u- 
șurință la locurile care dau cer
titudinea rămînerii în prima 
divizie a țării ?

Dar iarna lungă poate fi un 
sfetnic bun. Și cred că cel mai 
înțelept lucru ar fi întoarcerea 
ochilor și gindurilor spre tine
rețe. Jucătorii tineri aduc ela
nul, pasiunea, dăruirea și do
rința afirmării. Lucru necesar 
atitor echipe. Unele dintre ele 
au făcut un pas serios în aceas
tă direcție : Universitatea Cra
iova (Bălăci, Berneanu), Steaua 
(Ion Ion, Iovănescu), Steagul 
roșu (Anghelini, Mateescu, Ân- 
ghel, Hirlab), Rapid (Rișnită, 
Bartales, Grigoraș, Marin Flo
rin, Pleșoianu, Roșea, Ioniță), 
„U“ Cluj (Parațchi, Matei, Hur- 
loi, Coca, ' ” “ ‘ *
fi și alte 
că acesta 
pozitiv al 
movarea 
Din păcate, însă, multora din
tre aceștia nu le este asigurat 
un climat sănătos de creștere, 
adesea influențele nocive, exer
citate de unii jucători vîrstnici, 
determină un efect contrar ce
lui așteptat. E de așteptat ca și 
acest aspect ca și altele enun
țate mai sus, să facă obiectul 
multiplelor analize care sînt 
prevăzute, în zilele următoare, 
la toate nivelurile. Sperăm !

Lăzăreanu) și ar mai 
exemple bune. Cred 
este lucrul cel mai 

campionatului — pro- 
masivă a tinerilor*

» V. CABULEA

MINUTUL 91
DE CE A LIPSIT BOC ?

A surprins, desigur, absen
ța lui Boc din „ll"-le aliniat 
de Universitatea Craiova du
minică, in meciul cu Petro
lul. Explicația ? După meciul 
cu Steaua, disputat la Bucu
rești, în penultima etapă a 
Sezonului, Boc a dispărut 
fără urmă. Și-a făcut apari
ția în Craiova de-abia vineri, 
cînd a aflat că, în urma a- 
cestei abateri, a fost scos din 
lotul echipei. încotro.

prezentat de două săptămîni 
demisia — și-a luat rămas 
hun de la jucători; i-a săru
tat, a dat mîna cu ei și cu o 
voce gîtuită de emoție a spus 
doar trei cuvinte: „regret 
mult despărțirea". A ieșit, 
apoi, aproape în fugă...

(căpitanul echipei), Costaș, 
Rîșniță, Nițu, Schepp, Lucuță, 
Iovănescu. La mijlocul lunii 
februarie echipa de tineret 
(sub 21 de ani) va juca în 
Italia, unde a fost invitată 
la tradiționalul turneu de la 
Via Reggio.

.UNDER 21"

Boc ?

DESPĂRȚIRE

după 
Rapid-

La cîteva minute 
terminarea meciului 
Politehnica Iași, în vestiarul 
giuleștenilor s-a consumat o 
scenă emoționantă. Tache 
Maori — care, se știe, și-a

Ieri s-au reunit la Bucu
rești componenții lotului re
prezentativ de tineret (un
der 21). Antrenorul Cornel 
Drăgușin le-a prezentat ju
cătorilor, în cadrul unei întîl- 
niri care s-a desfășurat la 
hotelul sportiv „23 August", 
programul și obiectivele lo
tului în anul 1974. Au fost 
prezenți la convocare 18 ju
cători, printre care Grigoraș

NU VOR JUCA...
• Primind cîte un cartonaș 

galben în meciurile etapei de 
duminică, jucătorii Ion Con
stantin (Sportul studențesc), 
Lupulescu (Politehnica Iași) 
și Grigore (A.S.A. Tg. Mu
reș) totalizează fiecare cite 
trei cartonașe și sînt suspen
dați automat pe cîte o etapă; 
deci nu vor apare în formații 
la reluarea campionatului, la 
3 martie.

D. VIȘAN

• ASEARA, în orașul iu
goslav Zavidovici, in prezen
ța a peste 1000 de specta
tori, selecționata feminină 
de handbal a României a 
învins cu scorul de 10-5 (6-2) 
echipa Norvegiei, într-un joc 
contind pentru campionatul 
mondial. Punctele echipei 
noastre au fost realizate de 
Rozalia Soș (4), Simona Ar- 
ghir (3), Doina Cojocaru (2) 
și Cristina Petrovici (1). In 
urma acestei victorii, echipa 
României s-a calificat pen
tru prima grupă semifinală
• AU LUAT 8FIRȘIT în

trecerile turneului interna
țional de tenis de la Sao 
Paulo. In finala probei de 
dublu bărbați, cuplul Ion Ti
riac (România)-Torben Ul
rich (Danemarca), a învins 
cu 6—4, 5—7, 6—4 perechea 
braziliană Thomas ,Koch- 
Luis Tavares.

Proba de simplu a reve
nit lui Thomas Koch, învin
gător cu 6—2, 7—5 în finala 
disputată cu spaniolul Ma
nuel Santana.

J

• CEL DE-AL 5-LEA 
TURNEU al campionatelor 
europene de șah a continuat 
la Vmjacka Banja cu parti
dele rundei a 8-a, în care 
maestra Gertrude Baumstark 
(România) a învins-o, în 32 
de mutări, pe elvețiană 
Lyssî.

în clasament se menține 
lideră maestra sovietică Alia 
Kușnir cu 7 puncte din opt 
posibile, urmată de Vokra- 
lova (Cehoslovacia) 5 puncte 
și o partidă întreruptă, și 
Baumstark — 4,5 puncte (o 
partidă întreruptă).

• CLUBUL STEAUA și-a 
desemnat cei mai buni 10 
sportivi ai anului, clasamen
tul fiind stabilit pe baza re
zultatelor obținute în compe
tițiile interne și internațio
nale. Pe primul ioc este si
tuat jucătorul de tenis Ilie 
Năstase, cîștigător al „Mare
lui Premiu-F.I.L.T.", urmat 
de Gh. Danjlov și Gh. Simi'o- 
nov — campioni mondiali la 
caiac-canoe, Gh. Berceanu — 
campion european la lupte 
greco-romane, C. Gruiescu — 
campion european la box, M. 
Țiu — scrimă, I. Dumitru — 
fotbal, C. Corbu — atletism, 
C. Gațu — handbal, I. Co- 
dreanu tir, Viorica Visco- 
poleanu — atletism.

„COLEG DA;
ÎNSĂ PÎNĂ

LA POARTĂ..."
Aflu, in continuare, că „omul 

ăsta" fusese un tovarăș bun, că 
muncise bine, că avusese aici 
prieteni, ba chiar și doi colegi 
de clasă, din școala profesională, 
că împărțiseră împreună și binele 
și mai puțin binele, că lucrase 
cot la cot cu ei, de cele mai 
multe ori sus pe schele, pe cite 
o bară de metal, acolo unde nu 
se încumetă oricine. Mai fusese 
Valentin cu băieții la cîte o be
re, la tite un dans, în fine, ce 
nu făcuseră ei împreună ?

— Dar a fost neatent, m-a 
lămurit maistrul „cel țeapăn" cum 
îl caracterizase cîndva Valen
tin și poate nu numai el. Înce
puse să aibă prea multă încre
dere în picioarele lui, uitînd că 
nu se află întotdeauna pe pă- 
mînt. De-aia a și picat. Nu-și 
legase centura, asta-i treaba.

Mai aflu că acest caz, al Iul 
Valentin O., fusese discutat ime
diat cu întreaga echipă, fusese 
dat ca exemplu negativ la șe
dințele de protecția muncii, că 
tînărul fusese, în ultimă instan
ță, aspru criticat, ceea ce, fi
rește, trebuia să se întîmple. Dar 
omul, omul care greșise de ce 
fusese uitat acolo, pe patul de 
spital ?

— Inițial, ne programaserăm 
să mergem la el — ne mărturi
sește actualul secretar al orga
nizației U.T.C.. Parcă așa îmi 
amintesc, Trebuia să meargă 
mai întîi unii, apoi alții, pe rînd. 
Știți, noi avem sarcini de pro
ducție, lucrăm în acord global, , 
nu puteau să meargă toți.

Bine, dar pînă la urmă nu 
l-a vizitat nimeni.

— Asta n-am de unde să știu, 
a venit răspunsul. Eu nu lucram 
în același loc cu el. De altfel, 
pe atunci nici nu eram secre
tar. Abia acum aud că s-a în-

Am adresat acelorași tineri 
încă o întrebare: Ce mai impli
că noțiunea de coleg de muncă ? 
Notăm cîteva dintre răspunsuri
le primite, de altfel cele mai la 
obiect: să te înțelegi cu el: 
să-l ajuți; să mai mergi cu el 
împreună și la o bere; să vor
bești cu el deschis despre toa
te ; să nu te superi pe el cînd 
te critică pe drept; să te intere
seze viața lui; să-i sari în ajutor 
cînd e încolțit de alții ș.a.m.d. 
Deci, în linii mari, se cam intu
iesc (doar!) unele dintre atribu
tele colegialității. Dacă trebu
iau să-l viziteze la spital pe Va
lentin ? Da, ar fi trebuit. Aceas
ta a fost, in ultimă instanță, o- 
pinia celor mai mulți dintre ti
neri, unii chiar mirîndu-se cum 
de s-a putut întîmpla ca nimeni- 
nimeni să nu dea atîta vreme 
pe acolo...

Un tînăr a plecat, totuși, din- 
tr-un colectiv. Nu s-a mai putut 
reîntoarce în mijlocul lui. A 
fost îndreptățit s-o facă, n-a fost 
îndreptățit, trebuia să se întoar
că, să reproșeze, să discute, să 
tacă ?

Firește, în colectivul din care 
a făcut parte tînărul lăcătuș- 
montor se mai discută problema 
vinovăției sau a nevinovăției, se 
caută explicații și circumstanțe 
atenuante. Probabil, discuția va 
rămîne multă vreme deschisă, 
prilejuind o radiog-afie a indife
renței și poate nu doar pe ba
za exemplului înfățișat aici. In
diferența față de omul de lingă 
tine are fațete multiple, e va
riată, manifestîndu-se atît pe 
orizontală, cit și pe verticală, cu 
repercusiuni morale sau materia
le, fie pe plan individual, fie 
pe plan colectiv. Așadar, oare 
nu s-ar mai putea discuta ?

• PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE •
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CADOURILOR
Vizitînd chior acum 

magazinele de stat, 
veți putea alege, fără 

dificultate, cadoul 

preferat, care poate 

fi un colier cu stras, 
un colier din cristale, 
un colier fantezi, clip

suri cu stras, clipsuri 
cu cristale, brățări cu 

strasuri, inele cu di- 
ferite pietre ș.a.

Centrala de prelucrare și colectare
a deșeurilor metalice

BUCUREȘTI, STR. TEODOR AMAN NR. 4 
SECTORUL 7,

ORGANIZEAZĂ CONCURS
IN CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LEGEA 

NR. 12/1971, PENTRU OCUPAREA URMĂ
TOARELOR POSTURI :

• șef serviciu contabilita* 
te, șef birou organizare nor
mare, șef birou urmărirea 

producției, ingineri, econo
miști, tehnicieni, revizori con
tabili principali.

Relații suplimentare la te
lefon 13.17.34.

De asemenea, se angajea
ză pentru unitatea Berceni, 
Șos. Berceni-Fort nr. 5, Sec
torul 5, gestionari și munci
tori necalificați în vederea ca-

1
Pentru încheierea1 — 2 LEI PE LUNA

asigurării vă puteți
VĂ ASIGURAȚI

adresa responsabili-
PENTRU URMĂRILE

lor cu asigurările din

școli, agențiilor și

inspectoratelor de a-lată cîteva caracteristici ale
sigurare sau — direct

oricărei unități

ACCIDENTCLOR...

lificârii in următoarele mese
rii :

• pregătitori metale vechi, 
șarjotori, macaragii auto, ma
caragii pentru macarale pe 
șenile și poduri rulante, con
ducători auto, autostivuitori, 
operatori pupitru, mecanici 
troliști, lăcătuși mecanici în
treținere și reparații, electri
cieni întreținere și reparații.

Relații suplimentare la te
lefon 83.64.47.

PLĂTIND NUMAI

ASIGURĂRII 
DE ACCIDENTE 

A ELEVILOR:
• sînt asigurați elevii cursurilor de li, indiferent de virsta 

lor, starea sănătății sau gradul de invaliditate;
• sumele asigurate sint intre 5 000 și 10 000 de lei sau 

dublul ori triplul acestor sume (la alegere) ;
• ADAS plătește suma asigurată pentru urmările acci

dentelor intimplate in perioada valabilității contractului 
de asigurare, in orice loc și cu orice ocazie, inclusiv in 
timpul vacanțelor;

• durata asigurării este de 6 luni sau 1 an ,•
• dacă elevii au împlinit virala de 16 ani, declarația de 

asigurare se semnează de ei înșiși. Pentru ceilalți elevi, 
declarația se semnează de părinți sau de tutori.

A.D.A.S



de peste hotare
25 de ani de la 

adoptarea Declarației 
drepturilor omului
Adunarea festivă de la Geneva

GENEVA 10 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din Ge
neva a avut loc, luni, o adu
nare festivă consacrată ani
versării a 25 de ani de la 
adoptarea Declarației Uni
versale a drepturilor omului.

Au luat parte ambasadori 
acreditați la Geneva, diplo- 
mați, înalți funcționari din ca
drul secretariatului O.N.U. de

Acord la 
Sunningdale
Conferința tripartită de la 

Sunningdale a reprezentanților 
guvernelor de la Londra și Du
blin și ai noului organ executiv 
de conducere al provinciei Ir
landa de Nord a ajuns la un 
larg acord, al cărui punct esen
țial prevede crearea unui Con
siliu al Irlandei investit cu pu
teri pentru întreaga insulă.

Comunicatul, dat publicității 
duminică seara, — după patru 
zile de negocieri între delega
țiile celor trei părți conduse 
de Edward Heath, Liam Cos- 
grave și Brian Faulkner — in
formează că, după semnarea 
formală, acordul va fi înregis
trat la Organizația Națiunilor 
Unite și va căpăta statut inter
național.

Potrivit comunicatului, acor
dul conține angajamentul păr
ților de a respecta principiul 
după care orice modificare a 
statutului Irlandei de Nord nu 
va putea avea loc decît după 
manifestarea voinței în acest 
sens a majorității populației 
din această provincie.

Partea cea mai precisă a acor
dului este cea privitoare la 
compoziția consiliului. El cu
prinde 7 membri ai guvernului 
de la Dublin și 7 membri ai or
ganului executiv de la Belfast. 
Hotărârile sale vor fi adoptate 
pe baza principiului unanimi
tății.

Numeroase detalii ale acor
dului urmează să fie reglemen
tate în cursul săptămînilor ur
mătoare, în special cele referi
toare la acțiunile de combatere 
a terorismului și la puterile 
conferite consiliului. 

Volta Superioară
Poporul Republicii Volta Superioară sărbătorește astăzi a 

15-a aniversare a proclamării independenței de stat a țării 
sale.

• Tînarul stat din vestul continentului african are o su
prafață de 270 000 ktn.p. și o populație de 5 500 000 locuitori.

La fel ca multe state africane Republica Volta Superioară 
a suferit o îndelungată dominație colonială, fapt ce s-a 
răsfrânt negativ, asupra nivelului de dezvoltare a țării. După 
proclamarea independenței, poporul acestei țări s-a angajat 
într-un proces de prefaceri economice și sociale, rezultatele 
acestui efort fiind concretizate prin obiectivele realizate din 
programul de dezvoltare economică pe anii 1967—1970, înfăp
tuiri care au deschis perspectivele planului cincinal 1972 — 
1976, în curs de îndeplinire.

Agriculturii, ramură a economiei în care lucrează 95 la sută 
din populație, i se acordă o atenție deosebită, pentru dez
voltarea ei pe baze noi. O serie de măsuri luate de actualul 
guvern condus de generalul Sangoule Lamizana, ca utilizarea 
mai rațională a terenurilor, mecanizarea, cultivarea plantelor 
celor mai productive au dus la bune rezultate in producția 
agricolă.

• Concomitent se depun eforturi deosebite pentru valori
ficarea bogățiilor naturale ale țării, ale celor 2 250 000 ha fond 
forestier și ale rezervelor subsolului : aur, fier, cupru, crom, 
mangan, uraniu etc., la a căror exploatare s-a trecut de cu
rând. Unul dintre obiectivele în curs de realizare este pro
iectul denumit „Tanbao", în regiunea cu același nume, care 
ascunde peste 10 milioane tone de mangan și proiectul de va
lorificare a zăcămintelor de calcar, recent descoperite la Tin- 
Hrassan, Tambao și Tin-Dioulaf.

Printre obiectivele imediate ale actualului program guver
namental se numără, de asemenea, modernizarea transpor
tului, lichidarea analfabetismului, formarea de cadre proprii 
necesare economiei naționale.

Toate acește eforturi ale poporului Voltei Superioare sînt 
îndreptate spre dezvoltarea economică și consolidarea inde
pendenței țării.

• Pe plan extern, Republica Volta Superioară promovează 
o politică de pace și înțelegere, bazată pe încredere și respect 
reciproc, o politică de colaborare cu statele vecine și cu 
celelalte țări ale lumii.

România socialistă, care urmărește cu vie simpatie și solida
ritate lupta de afirmare a tinerelor state africane, precum și 
eforturile acestora pentru valorificarea bogățiilor naturale în 
folosul propriu, a stabilit relații de prietenie și colaborare cu 
tînărul stat independent încă din primele zile ale existenței 
acestuia. Intre Republica Socialistă România și Republica 
Volta Superioară s-a semnat în anul 1970 un acord comercial 
care a creat un cadru propice adâncirii cooperării dintre cele 
două state în spiritul înțelegerii și avantajului reciproc. Vi
zita întreprinsă in țara noastră, în vara acestui an de gene
ralul Sangoule Lamizana, președintele Republicii Volta 
Superioară, a dat noi dimensiuni legăturilor ce unesc cele 
două state. Declarația solemnă a Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Volta Superioară, semnată Ia București de 
președinții celor două țări, a fost publicată și difuzată în 
iulie 1973 Ia Națiunile Unite ca document oficial al Adunării 
Generale. Acest document are o valoare deosebită atit pe 
planul raporturilor bilaterale, înscriind principiile de bază 
care călăuzesc cele două țări șî popoare in colaborarea lor, 
cît și pe un plan mai larg, al vieții internaționale, exprimind 
angajamentul solemn al României și Voltei Superioare de a 
acționa pentru respectul dreptului sacru al fiecărui stat la 
existență, libertate, suveranitate, independență națională, Ia 
pace și securitate, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî liber soarta, fără nici un fel de amestec, constrin- 
gere sau presiune din afară.

la Geneva, reprezentanți ai 
unor organizații internaționa
le guvernamentale și negu
vernamentale, reprezentanți ai 
autorităților elvețiene.

Deschizînd adunarea, direc
torul Oficiului, Winspeare 
Guicciardi, a evidențiat im
portanța și semnificația ma
joră a evenimentului, prezen
tând principalele acțiuni în
treprinse în cadrul O.N.U. și 
al instituțiilor specializate de 
Ia adoptarea Declarației pînă 
în prezent, pentru ameliora
rea continuă a condiției u- 
mane, precum și locul pe 
care îl ocupă problematica 
drepturilor omului în preocu
pările viitoare ale O.N.U.

Au luat, de asemenea, cuvîn- 
tul ambasadori, reprezentanți 
ai unor state acreditați pe 
lîngă Oficiul O.N.U. de la 
Geneva.

Hotăririle
A. 0. P. E. C.

Comentând hotărârile celei 
de-a 11-a sesiuni a Consiliu
lui ministerial al Organiza
ției statelor arabe exporta
toare de petrol (A.O.P.E.C.), 
desfășurată in Kuweit, un 
purtător de cuvânt al Minis
terului Petrolului din această 
țară a declarat că reducerea 
cu cinci la sută a producției 
arabe de țiței în luna ianua
rie 1974, și, implicit, a livră
rilor se aplică tuturor țărilor 
consumatoare, cu excepția 
celor africane si islamice.

Pe de altă parte, comuni
catul publicat La încheierea 
reuniunii menționează că 
„dacă este încheiat un acord 
în vederea retragerii trupe
lor israeliene din toate teri
toriile arabe ocupate din 
iunie 1967 și în primul rînd 
din Ierusalim, într-o perioa
dă de timp determinată și 
cînd acordul privind retra
gerea va fi încheiat, miniștrii 
arabi ai petrolului se vor în
truni pentru a stabili un pro
gram care să prevadă relua
rea producției de petrol, pe 
etape, pînă la nivelul din 
septembrie 1973, într-o peri
oadă corespunzătoare cp a- 
ceea a retragerii".

GH. S.

MOZAMBIC : Locuitorii dintr-una din zonele eliberate de 
FRELIMO, in timpul mqncilor agricole

Premierul cehoslovac despre
relațiile dintre R.S. Cehoslovacă 

și R.F. Germania
Agenția C.T.K. a transmis un interviu pe care Luboinîr 

Strougal, președintele Guvernului R.S. Cehoslovace, l-a acor
dat corespondentului agenției vest-germane de presă D.P.A., 
în legătură cu unele aspecte ale viitorului tratat dintre R.S. 
Cehoslovacă și R.F. Germania și ale relațiilor dintre cele 
două țări.

Premierul cehoslovac a apre
ciat că tratatul oferă premise 
pentru o cotitură în relațiile 
dintre cele două state, creind 
o bază solidă pentru normaliza
rea relațiilor lor. Tratatul este 
în deplină concordanță cu e- 
voluția actuală pozitivă care 
are loc în Europa și în întreaga 
lume, el reprezintă un aport 
important în cadrul eforturilor 
urmărind asigurarea păcii și a 
înțelegerii reciproce — a spus 
Lubomir Strougal.

Președintele guvernului ceho
slovac a arătat că țara sa e gata 
să dezvolte cu R.F.G. relații de 
bună vecinătate și de colabo
rare, relevînd, în context, că, 
dintre țările Europei occidenta• ••••••••••••••••

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT
• LA 10 DECEMBRIE, dr. 

Hafez Ghanem, primsecretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe, a primit pe 
Petru Burlacu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Republica Arabă Egipt. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească, în cadrul 
căreia s-a exprimat satisfacția 
în legătură cu cursul ascendent 
al relațiilor dintre P.C.R. și 
U.S.A, și dorința de a intensi
fica aceste relații.

• LA MOSCOVA S-A DES
CHIS plenara C.C. al P.C.U.S. 
După cum relatează agenția 
T.A.S.S., în cadrul plenarei au 
fost prezentate rapoarte privind 
planul de stat și bugetul U.R.S.S 
pe anul 1974.

• APROXIMATIV 1 700 PA
SAGERI, dintre care 40 de zia
riști, iar restul amatori de eve
nimente astronomice, au pără
sit, duminică, New Yorkul, la 
bordul pachebotului „Queen E- 
lizabeth-2“ pentru o croazieră 
de două zile și jumătate în lar
gul Oceanului Atlantic, unde 
speră că vor urmări, într-o ma
nieră ideală, cometa secolului

fnema
EVADAREA î Festival (orele 9; 

11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).
ANATOMIA DRAGOSTEI : Cen

tral (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45), Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.15) .

TORINO NEGRU : Patria (orele 
11,30; 14; 16,30; 19; 21.15), Luceafă
rul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 
20.45), Favorit (orele 10; 12,30;
15.30; 18; 20,30), Modern (orele 9; 
11.15; 13 30; 16; 18,15; 20,30)

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(orele 11,15; 17;).

OTHELLO : Doina (orele 9.15; 
12,30; 14,45; 18.15; 20,30).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Scala (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21). Bucu
rești (orele 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18,30; 21). Excelsior (orele 9; 11,15; 
15.30; 16; 18,15; 20,30).

AȘTEAPTĂ PINĂ SE ÎNTUNE
CĂ : Capitol (orele 9.30; 11.45; 14; 
16,15 ; 18.30 ; 20,45).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : 
Timpuri Noi (orele 9.15--20.15 în 
continuare).

BUNA SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Victoria (orele 8 45; 
11; 13.15; 15,45; 18,15; 20,45). Au
rora (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15) , Arta (orele 15; 17,45; 20,15).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Buzești (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30). 

le, R.F.G. este, încă de pe 
acum, partenerul principal al 
Cehoslovaciei în domeniile co
mercial, turistic, al cooperării 
economice și culturale. „Vom 
completa vidul și în domeniul 
politic ; intenționăm să înce
pem dezvoltarea relațiilor reci
proce prin contacte între parla
mente și guverne" — a spus Lu- 
bomir Strougal. care s-a pro
nunțat pentru dezvoltarea rela
țiilor bilaterale și la alte nive
luri. El a arătat, totodată, că 
R.S. Cehoslovacă va continua 
să soluționeze favorabil, con
form legilor cehoslovace, pro
blemele cu caracter umanitar 
dintre cele două țări.

— cometa Kohoutek. La bordul 
vasului se află astronomul Lu- 
bos Kohoutek, cel care a desco
perit corpul ceresc aflat la a- 
cest sfîrșit de an în centrul a- 
tenției mondiale.
• PREMIERUL KAKUEI TA

NAKA a declarat — în cursul 
întrevederii cu ministrul sirian' 
al afacerilor externe, Abdel 
Halim Khaddam, și ministrul 
de stat din Abu Dhabi, Adnan 
Al-Pachachi, aflați în vizită la 
Tokio — că a acordat vicepre- 
mierului Takeo Miki, în misi
une în unele țări din Orientul 
Apropiat, puteri „substanțiale" 
în ceea ce privește cooperarea 
economică. El a adăugat că țara 
sa este dispusă să sporească a- 
jutorul economic pe care-1 a- 
cordă țărilor în curs de dezvol
tare pînă la 0,7 la sută din ve
nitul național brut al Japoniei.

• LUNI, A SOSIT LA BU
DAPESTA, într-o vizită oficială 
de prietenie, o delegație a Re
publicii Vietnamului de Sud, 
condusă de Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C. C.

OMUL DIN LA MANCHA : Me
lodia (orele 9.30; 12; 15.30; 18;
20.30) , Flamura (orele 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30).

ÎN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE: înfrățirea (orele 15.30; 
18; 20,15).

VIFORNIȚA : Flacăra (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30)

ULTIMILE ȘASE MINUTE î Gri- 
vjța (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Giulești (orele 15.30; 18;
20.15) . Volga (orele 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18,15; 20.30).

NUNTA : Lira (orele 16; 18; 20).
GENERALUL DOARME ÎN PI

CIOARE ; Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30)

RĂZBOI și PACE : (seria I—II) : 
Viitorul (orele 15,30; 19).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Floreasca (orele 15.30; 18;
20.15) .

FATA CARE VINDE FLORI î 
Moșilor (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

FERMA DIN ARIZONA î Dacia 
(orele 9; 12,30; 16; 19,15).

MONOLOG : Unirea (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

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

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVĂ : Cringași (orele 15.30; 
18: 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR ? 
Drumul Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

Delegația
U. T. C. 

la Tașkent
TAȘKENT 10. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Crețu, 
transmite : Cu ocazia vizitei pe 
care o întreprinde în U.R.S.S., 
la invitația C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist, de
legația Uniunii Tineretului Co
munist din România, condusă 
de tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, a avut, dumi
nică, Ia Tașkent, o întâlnire cu 
Salimov Akil Umurzakovici, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. din Uz
bekistan.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire prietenească.

Ambasadorul
României la Aden 

și-a prezentat 
scrisorile 

de acreditare
La 9 decembrie a.c., președin

tele Consiliului prezidențial al 
Republicii Democratice Popu
lar© a Yemenului, Salem Ro- 
baya Aii, l-a primit pe Con
stantin Băbeanu, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador al Re
publicii Socialiste România la 
Aden. Cu acest prilej, ambasa
dorul român a transmis pre
ședintelui Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un cordial mesaj de 
prietenie și mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate, progres și pace 
poporului yemenit. La rîndul 
său, președintele Salem Robaya 
Aii a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări priete
nești de sănătate și fericire, de 
noi și depline succese pentru po
porul român. După prezentarea 
scrisorilor de acreditare, a avut 
loc o convorbire cordială între 
președintele R.D.P a Yemenului 
și ambasadorul român. Au parti
cipat ministrul yemenit al aface
rilor externe, Mohamed Saleh 
Muteea, și directorul de cabinet 
al președintelui. Au fost prezenți 
membrii Ambasadei române 

al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud, pre
ședintele Consiliului Consultativ 
al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud.

în cursul aceleiași zile, au în
ceput convorbirile oficiale din
tre delegațiile celor două țări.
• DUMINICA, ECHIPAJUL 

NAVEI „SKYLAB-3" și-a pe
trecut cea de-a 24-a zi în spa
țiu, antrenîndu-se în mînuirea 
instrumentelor pe care le vor 
utiliza în cursul săptămânii pen
tru fotografierea cometei Ko
houtek.

Astronauții Carr și Gibson au 
schimbat, de acum, poziția la
boratorului și au concentrat o- 
biectivele telescopului asupra 
planetei Mercur, pe care o fo
losesc drept reper în reglarea 
mecanismelor.

Totodată, ei au făcut cerce
tări asupra furtunilor terestre 
ca parte a unui experiment care, 
după speranțele specialiștilor, 
va contribui la îmbunătățirea 
sistemelor de anticipare a a- 
cestor fenomene naturale.

ANCHETA POȘTAȘILOR i Fe
rentari (orele 16; 18; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM 3 
15,30; 18; 20,15).

100 DE LEI: Progresul (orele 
Pacea (orele 15,45; 18; 20.15).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Rahova (orele 16; 
18; 20).

PĂMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Vitan (orele 15,30; 18; 20.15)

OMUL DE DINCOLO : Popular 
(orele 15,30; 18; 20.15).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ ; Mun
ca (orele 15.30; 18; 20,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Cosmos (orele 15.30; 18;
20,15).

MARȚI. 11 DECEMBRIE 1973
PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Doar militarii” de 
G. Grigoriu 10,00 Femina-club. 
11,00 Știință șl tehnică. 11,10 Profil 
pe portativ. Jean Athanasiu. 11.30 
Pentru prietenii magnetofonului 
— muzică populară. 12.00 Transmi-

Ancheta internațională a „Scânteii tineretului**

Invălăiiiiiilii/ și colaborarea 
europeană

Am adresat mai multor participant Ia conferința miniștrilor educației din țările euro
pene membre ale U.N.E.S.C.O. întrebările :

1) Ce rol atribuiți colaborării europene în domeniul educației și invățămintului și cum 
poate favorita aceasta procesul destinderii pe continent ?

2) Care sint preocupările cele mai actuale in țara dv. pe planul educației și invâ- 
mintului ?

Publicăm in continuare răspunsuri primite.

JAN KACZMAREK

Ministrul științei, Invățămintului 
superior și tehnicii din Polonia

1) Există un proverb care 
spune că trebuie să înveți din 
propriile greșeli, din propria, 
experiență. Mi se pare însă că 
azi trebuie să înveți nu numai 
din experiența proprie, ci și din 
experiența altora. Conferința 
la care participăm constituie un 
viu exemplu de schimb de ex
periență, de felul cum pot fi 
folosite experiențele reușite și 
nereușite ale altora pentru a 
trage învățăminte in propria-ți 
activitate. Cred că această for
mă de colaborare inițiată de 
U.N.E.S.C.O. este foarte potrivi
tă. ea permițînd valorificarea 
corespunzătoare a experienței 
bune a altor țări. în același 
timp, consider că discuțiile, 
schimbul de opinii șî colabora
rea in domeniul invățămintului 
superior vor exercita o influen
ță pozitivă asupra destinderii 
în Eurojia. într-un sens, această 
cooperare este fundamentul cel 
mai important al viitorului Eu
ropei, căci este vorba de for
marea acelor cadre care în toa
te țările vor deține peste puțin 
timp posturile de conducere. 
Importanța acestei cooperări 
reiese cu și mai multă claritate 
dacă o privim pe fondul ansam
blului dezvoltării relațiilor in» 
tcrcuropene și mai ales în con
textul Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

2. Acțiunile organizatorice 
sistematice pe care le întreprin
dem în Polonia in scopul creă

Membru al delegației Belgiei.

1. Belgia este dispusă să con
tribuie intr-un mod constructiv 
Ia o îmbunătățire reală a con
tactelor și cooperării între state, 
economii, culturi și oameni. 
Țara noastră dorește, în același 
timp, să promoveze o politică de 
destindere, pace și cooperare cu 
țările Europei răsăritenfr pentru 
a se ajunge, prin aranjamente 
de, ordin informațional sau for
mal, la un schimb de idei și 
contacte între cercetători și teh
nicieni, între instituțiile univer
sitare și științifice. Deși nici un 
text legislativ sau normativ nu 
recunoaște în mod expres coope
rarea internațională drept una 
din misiunile instituțiilor de în- 
vățămint superior, măsurile luate 
în domeniul echivalării studiilor 
precum și convențiile europene 
ratificate de parlament ne sta
bilesc suficient de clar sarcina 
cooperării internaționale. încu
rajate să acționeze în acest sens, 
institutele de învățămînt supe
rior din Europa trebuie să ajungă 
la acorduri concrete de coope
rare.

2. O primă preocupare a fost 
legată de extinderea conceptului 
de învățămînt superior. în acest 
sens, în Belgia s-a adoptat o 
legislație bazată pe recunoaște
rea complementarității și echi
valenței studiului universitar cu 
celealte forme de învățămînt su
perior. Această legislație tinde 
să favorizeze o mai bună orien
tare a studenților spre direcțiile 
de studiu care Ie convin cel mai 
mult, să faciliteze o eventuală 
reorientare în cursul studiilor șî 
să valorifice la un nivel mai bun 
formele de învățămînt post-se- 
cundar neuniversitar. Ea dă 
noua structură a învățământului 
post-secundar, compus acum din

siunl directe din țară. 12.10 Invi
tație în fonotecă. 12,55 Melodia zi
lei. 13.00 închiderea emisiunii. 17.00 
Știrile după-amiezii. 17,05 Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cerere. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Tea
tru. 18,10 Opera „Stejarul din 
Borzești" de T. Bratu. 18.55 Melo
dia zilei. 19.00 In direct... din stu
diourile ieșene : Serile emisiunii 
„Albatros”. 19.30 Știri. 19,35 Casa 
Electrecord oferă tangouri celebre. 
20.00 Biografia unei capodopere. 
Pelleas și Melisande. 21,00 Radio- 
super-top — muzică populară. 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Dan Rotaru. 23.20 Jazz-ul 
și instrumentele sale. 23.55—24,00 
Ultimele știri.
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PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Telex. 10,05 
Revista literar-artistică TV. „O în-

Influență pozitivă 
asupra destinderii 

în Europa
rii unui model de învățămînt cît 
mai modern se bazează pe ho
tărârea adoptată, in Seim cu 
ocazia aniversării a 200 de ani 
de existență a Comisiei Educa
ției Naționale — primul Mi
nister al Educației și Invăță- 
mîntului din Europa. Potrivit a- 
cestei hotăriri, invățămîntul su
perior va trebui să pregătească 
specialiști pentru o societate in 
care toți cetățenii vor avea 
pregătire medie. Este vorba de 
o schimbare nu atit cantitativă, 
ci în primul rînd calitativă, 
deschizând clasei muncitoare noi 
perspective de promovare și 
realizare. Fiecare absolvent al 
școlii medii va putea să-și com
pleteze cunoștințele și să-și de- 
săvirșească instruirea prin for
mele organizatorice ale educa
ției permanente și ale perfec
ționării după terminarea școlii. 
Activitatea pentru atingerea a- 
cestuî țel a început deja, aflin- 
du-se în unele cazuri într-un 
stadiu avansat. Este vorba, in 
primul rînd, de îmbunătățirea 
conținutului Invățămintului, deci 
a programelor de studii, apoi 
de crearea unei baze materiale 
moderne în învățămîntul supe
rior — material didactico-știln- 
țific, manuale, aparatură etc. 
în același timp, accelerăm ra
pid ritmul construcțiilor în în

Necesitatea 
cooperării

invățămîntul universitar și cele
lalte forme de învățămînt supe
rior : tehnic, economic, agricol, 
paramedical, social, artistic și 
pedagogic. în fiecare din aceste 
categorii există cursuri de lungă 
și de scurtă durată, consiliile 
permanente din invățămîntul 
superior avizînd condițiile în 
care studenții pot schimba 
specialitatea sau trece de la 
cursurile de lungă durată Ia 
cele de scurtă durată și invers. 
O a doua preocupare actua
lă este problema accesului la 
învățămîntul superior, crite
riile de admitere și selec
ție. De mai mulți ani, guver
nul belgian, în colaborare cu 
reprezentanții invățămintului 
secundar și universitar, studiază, 
și dispune măsuri vizînd facili
tarea accesului la învățămîntul 
superior și reducerea numărului 
celor care nu reușesc să-și ter
mine studiile. Printr-o lege din 
1964, absolvenții invățămintului 
secundar mediu, tehnic, peda
gogic''?! artistic pot urma cursu
rile oricărei facultăți, cu excep
ția celor de inginerie, dacă 
reușesc la un examen comple
mentar numit „examen de ma
turitate". Dispozițiile recente vin 
să completeze și să amelioreze 
legea citată, îmbunătățind struc
tura invățămintului secundar și 
introducând noi metode pedago
gice care asigură o readaptare 
continuă.

Un al treilea complex de pre
ocupări este conturat de țelul 
„universității deschise" șî al 
educației permanente. Legisla
torul belgian se ocupă în prezent 
de reînnoirea sistemelor educa
ționale,. devenite un imperativ 
datorită schimbărilor adinei care 
au loc în societate, al noilor ne

tîlnlre la Mărțișor". 10,55 Film se
rial : „Omul din curtea de trecere"
— episodul II. 12,00 Telejurnal. 16.30
— 17,00 Lumea copiilor. „Crăiasa 
zăpezii" —• adaptare după H C. 
Andersen. Partea I. 17,30 Curs de 
limba germană. Lecția 71. 18,00 
Telex. 18.05 Cum vorbim ? 18,20 
Omul și muzica lui : Mihail Jora. 
18.55 Timp și anotimp în agricul
tură. 19,10 Acest statornic plai — 
emisiune de versuri. 1’9,20 1001 de 
seri : Bolek și Lolek. 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Cîntecul săptămînii : 
„Braț la braț cu tinerețea". Inter
pretează Norina Alexiu. 20,05 Re
flector 20,20 Cîntece de pe Mureș 
interpretate de Florentina Satmari. 
20,30 Publicitate. 20,35 Seară de 
teatru : „Băieții de la colțul stră
zii". 21.45 Șlagăre.. dansate. 22,00 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial: Daktari. 20.25 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 20.45 Tineri interpreți: 
violoncelistul Valentin Arcu. La 
pian Albert Guttman 21,10 Repor
terii noștri peste hotare. 21.35 
Telex. 21,40 Roman foileton c 
Goya. Primul episod. 

vățămîntul superior pentru îm
bunătățirea condițiilor de studiu 
și viață ale studenților. Spre 
exemplu, în 1974 vom pune la 
dispoziție de două ori mai mul
te locuri în cămine decât anul 
acesta, iar în 1975 mai multe 
decît în întreg cincinalul tre
cut. Tindem, pe de altă parte, 
la un model de învățămînt care 
să realizeze în practică unita
tea dintre știință. învățămînt și 
educație, care să dea absolvenți 
apți să se încadreze ușor în ac
tivitate Ia sfîrșitul studiilor. Un 
factor important pentru atinge
rea acestui țel este reconside
rarea relațiilor dintre cadrele 
didactice și studenți, care trer 
buie fundate pe colaborare. 
cest program presupune partici
parea studenților atit la cerce
tarea științifică, cit și Ia efor
turile de creare a bazei mate
riale și la conducerea și orga
nizarea activității din invăță- 
mintul superior. Aceasta impli
că, de asemenea, necesitatea 
unei mai bune educări a tine
retului care se va realiza, pe 
plan politico-ideologic, prin 
creșterea ponderii disciplinelor 
sociale, iar pe cel al dezvoltă
rii fizice prin noul program, 
mai amplu, de educație fizică 
și spori.

cesități. Invățămîntul trebuie să 
se adapteze continuu evoluției 
condițiilor și problemelor vieții 
economice, sociale și culturale. 
Din această cauză, formarea ti
nerilor ar trebui concepută nu 
ca o fază bine definită și defi
nitivă din viața lor, ci ca o 
primă fază a educației perma
nente, ca un mod de viață care 
să-i ajute să trăiască tot timpul 
în actualitate. Pentru a se ajunge 
Ia o adevărată democratizare a 
invățămintului superior trebuie 
început cu restructurarea învă
țământului primar și secundar, 
care in prezent satisfac în ce 
privește conținutul pregătirii 
elevilor, dar nu și in ce privește 
metodele. Este un proces pe 
care l-am început, cu titlu ex
perimental, în 1969, și pe care 
trebuie să-1 continuăm.

în ce privește „universitatea 
deschisă", Belgia n-a luat încă 
hotărâri definitive. Se studiază 
un proiect menit să faciliteze 
instruirea extrașcolară. In acest 
scop, „Juriul central de stat" jra 
fi extins pe orizontal și ve»C^'- 
cal. Pină în prezent, cei ce nu 
sint în măsură să urmeze cursu
rile obișnuite pot obține un grad 
superior de Ia acest organism. 
Lărgind concepția acestui „Juriu 
central de stat", ar fi posibilă 
crearea unei forme de „univer
sitate deschisă" puțin deosebită 
de alte sisteme, dar servind a- 
celorași scopuri : democratizarea 
invățămintului superior, depăși
rea unor eventuale dificultăți 
practice, reciclarea, ridicarea ni
velului cultural al populației.

Declarații consemnate de 
MIHAI CUTUȘ 

BAZIL ȘTEFAN
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Opera Română : TRUBADURUL

— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
LA CALUL BĂLAN — ora 19 30; 
Teatrul Național ,.1. L. Caragiâle" 
(Sala Comedia) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 20; (Sala Studio) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — 
ora 20; Teatrul „C. I Nottara14 
(Sala Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19.30; (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20; Teatrul 
de Comedie : UN HAMLET DE 
PROVINCIE — ora 20; Teatrul 
Giulești : SCUFIȚA ROȘIE — ora 
10; SIMBĂTĂ LA VERITAS — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : SICILIANA — ora 19.*0; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG - ora 
19,30; (Sala Victoria) : VINO SĂ 
NE VEZI DISEARĂ — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică” (Sala Victo
ria) î POVESTEA TIMPULUI 
PIERDUT — ora 15; Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. : BUCĂTĂRIA
— ora 20; Circul „Globus” : GALA 
ACROBAȚILOR (Spectacol inter
național) — ora 19,30; Teatrul 
„Victor Ion Popa” din Bîrlad (La 
Teatrul Mic) : MONTSERRAT — 
ora 19.30 : Teatrul „Ion Creangă" : 
DANSAȚI CU SALAMANDRA — 
ora 16.
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