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Creșterea 
productivității 

muncii 
coordonată esențială 

a dezvoltării economiei
Planul de dezvoltare a României socialiste în 

anul 1974 pune în fața noastră, a tuturora, 
sarcini economice complexe. în realizarea la 
nivelul planificat a tuturor indicatorilor de efi
ciență, de o deosebita importanță este, desigur, 
productivitatea muncii. în acest domeniu, după 
cum arăta la Plenara comună a Comitetului 
Central al P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a României 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, creșterea productivității muncii 
— care se prevede a fi de 9,6 la sută în 1974 
față de 1973 — trebuie să înregistreze o cotă mai 
ridicată : să tindem să ajungem la cel puțin 10 la 
sută.

Acest lucru este pe deplin justificat deoarece 
creșterea susținută a productivității muncii și, pe 
această bază, realizarea unei părți cît mai mari 
din sporurile de producție, constituie un factor 
hotărîtor pentru creșterea venitului național, asi- 
gurînd astfel noi resurse, atît pentru lărgirea 
producției, cît și pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al populației. Recomandările con
ducerii de partid de a nu stabili limite în acest 
domeniu atît de important al dezvoltării econo
mice impun tuturor factorilor responsabili — de 
Ia conducerile ministerelor, centralelor indus
triale sau întreprinderilor pînă la comitetele or
ganizațiilor de tineret din întreprinderi — și, 
practic, tuturor oamenilor muncii din țara noas
tră eforturi susținute în atragerea în circuitul e- 
conomic a oricăror posibilități, fie ele cît de mici, 
de sporire a productivității muncii.

Pentru atingerea și depășirea, conform indica
țiilor de partid, a creșterilor planificate pentru 
1974 a unuia dintre cei mai importanți indicatori 
de eficiență ai economiei sînt create, la nivelul 
întregii țări, cele mai favorabile premise. Intr-a
devăr, productivitatea muncii în industria repu
blicană a crescut în primii trei ani ai cincina
lului pe care îl străbatem cu 24 la sută. Numai 
în anul 1973, creșterea a fost de 9,6 la sută 
față de anul precedent. Tocmai pe seama a- 
cestei creșteri a productivității muncii trebuie 
pusă realizarea unei bune părți din sporul de 
producție față de prevederile cincinalului înre
gistrat în acești trei ani — care se cifrează, pe 
ansamblul industriei, Ia circa 30 miliarde de lei.

Coordonatele creșterii productivității muncii 
înscriu preocupări care se referă la activitatea 
productivă a fiecăruia dintre noi. De o mare 
importanță este, astfel, folosirea cu randament 
maxim a timpului afectat producției. De ase
menea, o contribuție substanțială la creșterea 
productivității muncii o poate aduce organizarea 
științifică a locului de muncă. Toate acestea, co
relate, desigur, cu o fermă respectare a disci
plinei muncii și a disciplinei tehnologice.

Un alt grup de factori ce influențează puter
nic creșterea productivității muncii se referă Ia 
introducerea pe scară largă a progresului tehnic 
în întreaga economie. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ministerele, centralele 
industriale, întreprinderile trebuie să acționeze 
cu toată fermitatea pentru mecanizarea și auto
matizarea producției, modernizarea tehnologiilor 
de fabricație, îmbunătățirea continuă a para
metrilor și performanțelor produselor. în sfîrșit, 
perfecționarea relațiilor dintre furnizori și bene
ficiari, respectarea contractelor și termenelor de 
livrare a materialelor, organizarea științifică a 
muncii în întreprinderi, repartizarea rațională a 
forței de muncă, cu prioritate în sectoarele de 
producție, sînt măsuri menite să-și aducă și tfle 
din plin contribuția Ia creșterea productivității 
muncii.

PETRE JUNIE

CU 12 ZILE MAI DEVREME PRODUCȚII MAI MARI,

Popasuri" 
nedorite 

în afirmarea 
turismului rural 

(In pagina a 3-a)

e Oamenii muncii din 
județul Bistrița-Năsăud 
au raportat îndeplinirea 
eu 12 zile mai devreme a 
planului de export pe pri
mii 3 ani ai cincinalului. 
De asemenea, două unități 
cu mare pondere în eco
nomia județului — I.F.E.T. 
și I.J.E.C.O.O.P — și-au 
realizat sarcinile valorice 
la acest indicator prevă
zute pentru întreg cinci
nalul 1971—1975.

Cu acest prilej, Comi
tetul județean al P.C.R. 
și Consiliul popular jude
țean Bistrița-Năsăud 
adresat o telegramă 
mitetului Central
Partidului Comunist
mân, tovarășului

au 
Co

al 
Ro-

NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune :

Dînd glas entuziasmu
lui tuturor oamenilor 
muncii — români, ma
ghiari și germani — din 
această frumoasă parte 
a țării, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nioolae 
Ceaușescu, că vom munci 
fără preget pentru înălța
rea continuă a acestor 
meleaguri.

• Colectivul de lucră
tori din întreprinderile 
de sere și Trustul între
prinderilor de sere au 
îndeplinit înainte de ter
men și au depășit planul 
de producție, de export, 
venituri și beneficii pe a- 
nul 1973.

• Dînd viață chemării 
conducerii partidului și 
statului nostru, comuniștii, 
ceilalți lucrători din Cen
trala producției și indus
trializării peștelui, Cen
trala berii, spirtului și a- 
midonului, Centrala pro
ducției și industrializării 
tutunului anunță îndepli
nirea înainte de termen 
a planului producției in
dustriale pe anul 1973.

în telegrama adresată 
cu acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
se arată că aceste trei 
sectoare ale industriei ali
mentare vor realiza pînă 
la sfîrșitul anului o pro
ducție suplimentară în 
valoare de 230,5 milioane 
lei.

O INIȚIATIVĂ VÎLCEANĂ

„CHEMAREA ECONOMIILOR"
In ultima vreme, tine

rii din organizația U.T.C. 
a întreprinderii de con- 
strucții-moritaj ’ Govora 
au lansat cîteva valoroa
se inițiative în vederea 
economisirii combustibili
lor și energiei. Vorbin- 
du-ne despre ele, secre
tarul comitetului U.T.C., 
Constantin Gugu, s-a o- 
prit îndeosebi asupra o- 
biectivului pe care și 
l-au fixat tinerii șoferi : 
acela de a economisi în 
fiecare lună 10 000 litri 
benzină. Dincolo de cifra 
ca atare (și primele bi
lanțuri au demonstrat că 
ea poate fi chiar depăși
tă) se cer evidențiate o 
serie de măsuri luate de 
uteciști pentru atingerea 
obiectivelor propuse. Ast
fel, numeroși conducători 
auto au 
liber la 
toarelor 
vizii și 
zînd în

fflCIB SPORITA
în întreprinderile din cadrul 

Centralei industriale de petro
chimie și rafinării Ploiești se 
intensifică preocupările pentru 
înfăptuirea importantelor sar
cini care revin acestor colective 
în anul 1974. Realizarea, con
form planului, a unei producti
vități a muncii cu 15,9 la sută 
mai mare decit în anul 1973 im
plică elaborarea unui complex 
de măsuri tehnico-organizatori- 
ce. Unele dintre aceste măsuri 
vizează îmbunătățirea bazei teh
nice a producției. Astfel, prin 
introducerea în funcțiune, la 
termenele stabilite, a 16 noi o- 
biective și instalații cu produc
tivități superioare, se preconi
zează evitarea măririi cu 2,3 la 
sută a numărului de salariați 
față de nevoile pe care le-ar fi 
determinat folosirea tehnologi
ilor existente în prezent.

Electriciana AURELIA GH1NEA de la atelierul A.M.C. al între
prinderii „Automatica** din Capitală este unul dintre fruntașii 
întrecerii socialiste și, între uteciști, desigur unul dintre fruntașii 
întrecerii „Tineretul, factor activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen'. Nici n-ar putea fi altfel. Pentru că Aurelia 
Ghinea este membră în comitetul U.T.C. pe întreprindere și știe 
că i-a fost înmînat acest mandat tocmai pentru că este un exemplu 

printre cei buni.
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Republică,

fierbinte

vatra

lucrat în timpul 
repararea mo- 

mașinilor, la re- 
reparații, închi- 
acest mod toate

„supapele", risipei. S-a 
insistat îndeosebi pentru 
punerea la . punct a ma
șinilor cu consum' speci
fic mărit. Un alt obiectiv 
urmărit cu consecvență a 
fost lichidarea curselor 
în gol și scurtarea tra
seelor. Dacă înainte între 
diferite puncte de pe șan
tier mașinile parcurgeau 
4—5 kilometri, pe 
seele noi, amenajate 
tineri prin muncă 
triotică, distanțele 
fost sensibil scurtate, ele 
nedepășind azi un kilo
metru — un kilometru și 
jumătate.

Tinerii și-au propus de 
asemenea să economi
sească pînă la sfîrșitul a- 
nului 145 000 litri motori
nă. Alături de uteciștii 
de la auto frumoase suc
cese au înregistrat în a- 
ceastă privință cei de la 
centrala termică. O ana
liză a situației de la gru
pul de sudare a pus în

tra
de 

pa- 
au

evidență faptul că acesta 
funcționa multă vreme în 
gol. Oprirea ; lui pentru 
numai" o oră «— în tim
pul pauzei de masă — e- 
chivalează cu o economie 
zilnică de 4 000 lei

In ce privește reduce
rea consumului de ener
gie termică, tinerii au 
luat inițiativa înlocuirii 
tuturor conductelor su
pradimensionate și redu
cerea purjerilor (diame
trului țevilor). Concomi
tent, la barăci, unde se 
înregistra o mare risipă 
de energie termică, au 
fost montate oale de con
dens care asigură un con
sum rațional.

Toate aceste obiective 
tinerii de la I.C.S.M. 
le-au inclus într-o „che
mare a economiilor", a- 
dresată tuturor organiza
țiilor cu profil de trans
porturi și construcții de 
pe cuprinsul municipiu
lui Rm. Vîlcea.

COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE
In urmă cu doi ani, coope

rativa agricolă de producție 
din Bucecea, județul Boto
șani, se situase pe primul
loc pe țară la produc
ția de lapte, iar printre cei
care contribuiseră în mod 
deosebit la realizarea unui 
asemenea succes de prestigiu 
se afla și tînărul îngrijitor- 
mulgător Grigore Muraru. 
Deși, atunci, nu avea reali
zate cele mai mari producții 
din fermă, l-am reținut pen
tru convingerea și seriozitatea 
cu care vorbea despre mese
ria pe care o practica de 
peste opt ani.

Ulterior, dintr-o relatare a 
unui coleg de breaslă, aflam 
că același Grigore Muraru se 
număra printre protagoniștii 
întrecerii uteciste desfășurată 
în județul Botoșani „Acțiu
nea 4 000“, acțiune care viza 
sporirea producțiilor de lapte 
pînă la atingerea mediei de 
4 000 litri pe cap de vacă 
furajată. Evident, interesul a 
sporit și iată-mă la Bucecea, 
stînd de vorbă cu tînărul în- 
grijitor-mulgător. Șeful fermei, 
medicul veterinar Mihai 
Pavliuc, și el tînăr, mă aver
tiza că Muraru e cam supărat 
și n-o să aibă prea mult chef 
de vorbă. Și așa el e tăcut, 
dar acum, cînd nu poate să-și 
uite supărarea ! Motivul a-

veam să-l aflu repede pentru 
că Grigore Muraru mi-a zis 
din capul locului.

— Nu merit să scrieți des
pre mine la ziar. Dacă luam 
locul I pe județ atunci da, dar 
așa, cu locul II, nu e cazul...

Cu citeva zile în urmă, fo
rurile agricole județene sta-

LAPTELUI

CĂRȚILE
De la o vreme, au în

ceput să apară cărțile. Nu 
cele scumpe, fastuoase ca 
o mănăstire decorată de 
măiaștrii, nu acele în care 
se da „lpac“ știre despre 
lucrul' turcilor, nu acelea 
în care „lo, Alexandru 
voievod** — întărea vreun 
sălaș. Nu acelea deci care 
sînt podoaba muzeelor, 
valori documentare și ar
tistice inestimabile. Prin 
săli, pe firul istoriei, ele 
sînt de altfel puține și 
rare, arătate cu zgîrcenie, 
sclipesc nestemat în lucră
tura lor complicată, savan
tă și desăvîrșită, uneori 
copii după originale aflate 
în muzee vestite și no
rocoase.

Nu. Ci cărțile pur șl 
simplu. Unele chiar să
răcăcioase. Altele simple, 
de o desăvîrșită eleganță 
și sobrietate. Și multe, 
din ce în ce mai multe. 
De la Cantemir încoace, 
izbitor de multe. Și oda
tă cu înmulțirea lor, ae
rul însuși al istoriei se 
schimbă și aerul sălilor în 
care istoria este încreme
nită o clipă, oprită din 
mersul ei implacabil — 
orice muzeu istoric are, de 
altfel, din această pricină, 
din această năpăsare față 
de logica timpului ceva 
tulburător, oricum, — și 
aerul acestor săli se schim
bă, și totul pare mai viu, 
mai familiar, mai apro
piat. Ochii marilor băr
bați nu mai exprimă doar 
voința, doar superbul cu
raj, doar ambiția și dă
ruirea, ci și o iluminare, 
și o superioară oboseală, 
iar fruntea lor se înalță 
mereu, devastată de gîn- 
duri și idei, iar mîinile lor 
prelungi, albe, cu degete 
fine, subțiate pe întorsul 
filelor, împrumută paloa
rea nopților de veghe asu
pra acestor file. în sala 
Revoluției pașoptiste, căr
țile copleșesc spațiul, iz
bitor, parcă dintr-odată, 
iluminîndu-l, adăugîndu-i 
la noblețea semnificației 
istorice pe aceea a aristo
crației spiritului, izbuc
nit dintr-odată pe pă- 
rnîntul valah, ca o forță de 
mult mocnită care și-a pe
trecut nașterea subteran, 
sublimată în precizia ar- 
chebuzei pe cîmpul de 
luptă în apărarea patriei, 
sublimată în cîntecul de 
dor anonim, în forța com
pactă a horei, în virilitatea 
și percutanța ei. Geniul 
capătă nume pe pămîntul 
valah și drumul acestui 
nume începe, complex, de 
acolo, din sala nașterii 
României moderne, din 
sala în care, izbitor, aerul 
tremură de murmurul 
cărților, sala Revoluției, 
sala primei Republici. Pe 
pereți, cuvinte săpate cu 
aur în conștiințe.

„Eu privesc ca patria 
mea toată acea întindere 
de loc unde se vorbește 
românește, și ca istorie 
națională, istoria Moldovei 
întregi, a Valahiei și a 
fraților din Transilvania" 
— Kogalniceanu. „Vrem 
să fim o nație mar6, pu
ternică și liberă prin drep
tul și datoria noastră, pen-

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a Tl-a)

tot lotul. A scos numai 4 090 
de litri producție medie. Ar 
fi putut merge pînă spre 
4 200.

li spun că și acest 4 090 litri 
sînt o cifră foarte bună care 
îl situează printre fruntașii 
țării, nu numai ai județului.

— Da, dar pentru mine nu 
e foarte bună, pentru că e 
doar... bună. Am un lot de 
animale de la care pu
team mulge mai mult lapte. 
In cazul nostru, cînd ai și 
vaci bune, și grajduri cores
punzătoare, și furaje cite tre
buie, izvorul laptelui e în 
podul palmei îngrijitorului. 
Vă spune asta un om care de 
11 ani face 'meserie de plă
cere, din pasiune. Adică vreau 
să zic că depinde de îngriji
tor, cit de bine țesală el ani
malul, cit de curat îl ține, cit 
de bine mulge, cit de punc
tual este la datul nutrețului 
în iesle și la adăpat. Dacă 
palmele-ți sînt vrednice, în 
fiecare zi, apoi nu se poate 
să nu umpli șiștarul cu lapte.

Grigore Muraru s-a aprins 
apoi tot explictndu-mi aseme
nea lucruri, a uitat de supă
rare și de tăcerea lui obiș
nuită. Aflu astfel că el în 11 
ani nu a lipsit niciodată de la

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a 11-a)

vecină, din
Acesta este 

diferența nu 
că el a fost 

intr-o lună

biliseră clasamentul celor mai 
buni mulgători din județ și 
Grigore se plasase al doilea, 
la puțini... litri de lider, Va- 
sile Honceru de la coopera
tiva agricolă 
Vîrfu Cîmpului. 
necazul lui, că 
era prea mare, 
de vină fiindcă
nu a forțat cit trebuia cu fu
rajarea și cu mulsul și a 
pierdut cîteva sute de litri pe

Locuri pentru fete, 
locuri pentru băieți... 
De ce această distincție ?

în județul Dîmbovița din numă
rul total de șalariați doar o pătri
me sînt femei care lucrează direct 
în producție. Județul dispune de 
numeroase locuri de muncă speci
fice activității feminine, pe de o 
parte, și, pe de altă parte, de mul
tă forță de muncă feminină încă 
necuprinsă în vreo formă de acti
vitate social-economică. Din 45 023 
fete și femei care nu lucrează nici 
în sectorul economic de stat, nici 
în cel agricol, nici în cel coopera
tist ș.a.m.d., peste 15 800 sint tinere 
între 16 și 35 de ani.

Ecaterina P. din Tîrgoviște, ne 
declara : „Am uneori senzația că 
tovarășii noștri de muncă bărbați 
consideră că majoritatea femeilor 
nu sînt capabile să egaleze volu-

mul lor de muncă. Am trecut pînă 
acum prin două întreprinderi și am 
observat că tocmai datorită acestei 
opinii, rareori sîntem propuse pen
tru școli de maiștri sau de tehni
cieni, pentru acestea fiind prefe
rați în 99 la sută din cazuri, băr
bații. Dacă oamenii ar fi priviți la 
justa lor valoare, s-ar putea consta
ta ușor că femeile nu sînt cu ni
mic mai prejos, ba mai mult, că 
deseori ele îi depășesc în corectitu
dine profesională pe mulți dintre 
bărbați".

Elena V., o altă absolventă de 
liceu, de astă dată din promoția a- 
nului 1973, s-a prezentat la examen 
pentru admiterea la o formă de în- 
vățămînt tot mai răspîndită : uce
nicia la locul de muncă. Iată și

declarațiile sale : „M-am prezentat 
la examen, doream să devin strun- 
găriță, dar n-am fost admisă, deși 
am obținut rezultate bune. Mi s-a 
spus cînd m-am interesat că 
nu mai există locuri pentru fete. 
De ce această distincție: locuri pen
tru fete, locuri pentru băieți ? Știu 
foarte bine că un număr de locuri 
au rămas neocupate. înțeleg între
prinderile sînt conduse de cele mai 
multe ori de bărbați, totuși nu văd 
de ce se practică aceste rețineri in 
angajarea fetelor și femeilor"...

Ne-am interesat dacă această re
latare corespunde adevărului și 
iată ce am aflat :

Pentru ucenicie Ia unitățile eco
nomice, în județul Dîmbovița fu
seseră planificate pentru anul I

de învățămînt 1973/1974, un nu
măr de 403 locuri dintre care... 80 
(optzeci) pentru fete. S-au prezen
tat 503 candidați, dintre care 422 
fete, au reușit 258 candidați, dintre 
care 197 fete (era și normal ca în
treprinderile să mai adauge niște 
locuri în afară de cele 80), rămî- 
nînd, totuși, 145 locuri neocupate, 
în condițiile cînd industria jude
țului Dîmbovița cere, cu fiecare an, 
noi cadre, unele întreprinderi nu-și 
realizează numărul planificat de u- 
cenici, pe motivul că solicitanții 
sint... fete.

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Iarna — anotimpul 
cu ample acțiuni 

politico-educative la sate

CĂMINUL CULTURAL 
locul unde tinerii, în timpul 

liber, învață, se cultivă, 
se distrează

(In pagina a 2-a)
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INSTRUIREA
ACTIVELOR U.T.U.

Un proces
ce se desf iisocirii

Uteciștii și-au ales liderii, au 
aprobat, după ample dezbateri 
care au acoperit o largă sferă 
de probleme, programele de ac
tivitate ale organizațiilor in 
funcție de necesitățile, de aspi
rațiile și de posibilitățile lor. 
Noile birouri au și trecut, ime
diat după adunările de alegeri, 
la îndeplinirea mandatului în
credințat. Printre membrii aces
tora, mulți, foarte mulți se În
tâlnesc pentru prima oară cu 
exigențele impuse de îndepli
nirea unei funcții de conducere 
în cadrul organizației. Pentru 
aceștia bunăvoința și încrederea 
neizbutind totdeauna (cum e și 
firesc) să suplinească întru to
tul lipsa de experiență, instrui
rile ce au urmat alegerilor au 
avut tocmai rolul înarmării lor 
cu instrumentele metodice și teo
retice necesare îndeplinirii func
țiilor încredințate.

Am fost în mai multe organi
zații U.T.C. din rețeaua comer
cială a municipiului Pitești. Am 
încercat, discutând cu membrii 
birourilor nou alese, cu membri 
ai comitetelor U.T.C., precum și 
cu loan Chiriță, activistul ce 
răspunde de îndrumarea acestor 
organizații, să desprind modul în 
care a fost concepută aici aceas
tă instruire precum și opinii 
asupra eficienței acesteia.

De la bun început s-a impus 
constatarea că, in cadrul acestor 
organizații, instruirea e concepu
tă a fi un proces de durată. 
Lucru firesc, ținînd seama că 
noii aleși trebuie să capete nu 
numai cunoștințele teoretice în 
domeniul lor de activitate, ci și 
deprinderile muncii de activist 
obștesc, elementele metodice ale 
activității. Și acestea țin deja de 
aspectele unei practici desfășu
rate in timp. Aceste principii 
ținind de domeniul unei logici 
elementare, ele și-au găsit aici 
un corespondent într-un șir de 
acțiuni bine gîndite și pregătite. 
Activistul comitetului municipal 
U.T.C., profitând și de situația 
specială a organizațiilor din co
merț, ai căror membri au un 
program de lucru diversificat, 
suficient pentru a putea evita 
suprapunerea ședințelor de 
dare de seamă și alegeri, a făcut 
în așa fel incit să participe, la 
marea majoritate a ședințelor, 
fapt care i-a permis ca imediat 
după adunare să și realizeze o 
primă instruire a noilor aleși. 
„Această instruire, făcută în 
fiecare organizație, a contribuit 
mult la rezolvarea unor proble
me concrete în cadrul ur£>r dis
cuții directe, la care fiecare pu
tea să participe — îmi Spunea 
Doina Sucilă. membră a biroului 
organizației U.T.C. nr. 5 textile- 
încălțăminte. Am fost și anul 
trecut în birou, cind instruirea 
s-a făcut doar la nivelul între
prinderii — a mai precizat — 
dar, metoda anlieată anul acesta 
o consider mult mai utilă și mai 
eficientă". Această primă in
struire a creat posibilitatea ca. la 
instruirea lărgită a activelor 
U.T.C., efectuată la nivelul în
treprinderii, să poată fi aborda
te, în cunoștință de cauză și cu 
exemple concrete, aspectele teo
retice ale muncii birourilor, 
dezbaterea fiind facilitată de 
însăși această ,,punere în temă'4 
prealabilă.

Mai mult, înscrierea întregului 
activ — membri ai birourilor și 
comitetelor — la școala politică 
organizată la nivelul organizați
ilor din rețeaua comercială, s-a 
făcut tocmai în ideea prelungi
rii în timp a acestei instruiri, a 
explicării concrete a probleme
lor complexe cu care este con
fruntat în activitatea de zi cu zi 
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ÎNTÎLNIRI CU ELITA
ȘAHULUI MONDIAL

în decembrie 1966, la puțin __ «_ ______________  __
naționale de șah a României de la olimpiada de la Havana, 
reprezentativa țării noastre a susținut în București un meci 
amical cu puternica formație a R.S.S. Letone. La prima masă 
eu l-am întâlnit pe marele maestru Gipslis, care l-a înlocuit în 
ultimul moment pe fostul campion mondial Mihail Tal, care, 
bolnav, nu a putut face deplasarea. Micromeciul nostru s-a 
terminat la egalitate (1—1), în ciuda faptului că, mai ales în 
prima partidă, Giplis a fost foarte aproape de înfrângere... A- 
ceasta a fost ultima verificare oficială pe care am putut s-o 
fac înaintea începeriî, în ianuarie 1967, a turneului zonal de la 
Vmjacka Banja din Iugoslavia, turneu în care încercam pentru 
a doua oară performanța calificării in turneul interzonal, rezul-

fiecare membru al birourilor or
ganizațiilor U.T.C.

Am în față tematica orienta
tivă elaborată de Comitetul 
municipal Pitești al U.T.C. pen
tru cursurile acestei școli. Orga
nizată pe trei capitole — acti
vități metodice, dezbateri pe 
diferite teme din activitatea or
ganizației și consultații, expu
neri și informări politice — te
matica dezvăluie o preocupare 
atentă pentru organizarea aces
tor cursuri în așa fel îneît să 
corespundă cît mai bine scopu
lui propus — pregătirea multi
laterală a activului U.T.C., în 
vederea exercitării atribuțiilor 
încredințate. Participînd la o 
lecție din primul ciclu — acti
vități metodice — am putut ur
mări, în cadrul unor activități 
model, desfășurarea unor adu
nări generale de primire în or
ganizație și a unei adunări ge
nerale ce avea de pus în discu
ție o pierdere de carnet U.T.C. 
Prin concretețea sa, precum și 
prin participarea activă a tutu
ror celor prezenți, această mo
dalitate de „predare" a instruc
țiunilor referitoare la aceste ca
pitole ale vieții de organizație 
s-a dovedit a fi deosebit de efi
cientă și atractivă, fapt dovedit 
și de discuțiile ce au avut loc 
ulterior. Ca o observație tinzînd 
Ia completarea și îmbogățirea 
acestor lecții, se impune însă o 
mai mare flexibilitate a acesto
ra. în sensul prezentării mai 
multor situații ce se pot ivi în 
viața organizațiilor. „Activitățile 
model" prezentate trebuie să 
ofere celor prezenți mai multe 
ipoteze de lucru, transformîn- 
du-se din simple ilustrări pe 
viu, în sinteze complexe de si
tuație. Ar fi și în favoarea unor 
dezbateri mai ample, mai aprin
se, participanții fiind pe această 
cale stimulați de a da soluții, 
așa cum le cere mereu activi
tatea lor concretă din organi
zații.

MARIAN GRIGORE

Bilica Dragoș, după ce a terminat liceul, s-a calificat la locul 
de muncă în fabrica „Tricotex“ — Satu Mare. Astăzi este una 
din evidențiatele în întrecerea utecistă de la secția tricotat.

FOTO : ȘT. WEISS

timp după întoarcerea echipei

CĂMINUL CULTURAL
locul unde tinerii, în timpul liber,

învață, se cultivă, se distrează

Ce criterii stau la baza NU LIPSESC DECIT
planului tematic ? ORGANIZATORII!

Această întrebare am adre
sat-o unui număr de tineri din 
județul Dîmbovița. Conținutul 
răspunsurilor n-a fost prea de
parte de acela la care ne-am fi 
așteptat. Cu excepția elevilor 
din Băleni* — prezenți la mai 
toate activitățile căminului cul
tural — cea mai mare parte din 
tinerii noștri interlocutori s-au 
referit, fiecare, doar la un anu
mit gen de activități. De 
ce nu prea sînt căutate de ti
nerii din Comișeni întâlnirile cu 
brigada științifică de pildă, 
dezbaterile privind legile statu
lui, informările politice, acțiu
nile cu cartea ș.a.,? La acest 
tip de manifestări sînt însă pre
zenți foarte adesea elevii, care 
nu merg „minați de la spate4* 
și care sesizează corect utilita
tea fiecărei activități la care 
participă. S-ar putea trage de 
aici, eventual, concluzia că pro
gramul căminului cultural a 
fost întocmit de cel însărcinat 
s-o facă urmărindu-se sistema
tic programa școlară și necesi
tățile acesteia. Iar cei. ce au 
ieșit de pe băncile școlii n-ar 
mai prea avea ce căuta la ac
tivitățile educative întrucit. tot 
ceea ce se poate afla de aici le 
este de mult cunoscut. Lucrul 
acesta nu este cituși de puțin 
adevărat. Am aflat asta chiar 
de la tineri, printre care Ion 
Pîrvan și Stelian Antonescu din 
comuna Comișeni, Florica Gri- 
gore și Floarea Andreescu din 
Băleni.

Lucrurile merită însă a 
discutate diferențiat de la

fi
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comună la alta, întrucit presti
giul căminului cultural din Bă- 
leni este altul decît al celui din 
Comișeni,. iar pe lîngă primul 
funcționează și un club al tine
retului, în timp ce la Comișeni 
nu există așa ceva. în al doilea 
rînd, avem de a face în cele 
două comune cu deosebiri în 
ceea ce privește structura ma
sei de tineri. La Comișeni pro
centul navetiștilor se apropie 
de sută la sută, iar Băleniul are 
liceu,’ pe cînd comuna cealaltă 
numai școală de 8 ani. Din ca
pul locului trebuie spus că la 
Băleni căminul cultural are o 
gamă mai variată și mai echili
brată de activități atât în ceea

......... .................— ..... ........... . • .....................  i
tat neobținut pînă atunci de nici un șahist român. Turneul a 
fost puternic, omogen, cu circa 7—8 concurenți ce aveau șanse 
de calificare. Am început foarte bine, cîștigînd cîteva partide la 
adversari mai slabi și remizînd cu Ivkov și Matanovici, mari 
maeștri ce reprezentau atu-urile gazdelor în acest turneu. Am 
cîștigat apoi La maghiarul Barczay o partidă ce părea că va fi 
decisivă pentru calificare, dar, în mod neașteptat, am pierdut 
apoi la danezul Hamann, vrind cu tot dinadinsul să cîștig o 
poziție egală... în continuare, s-a mers umăr la umăr spre ca
lificare pînă în penultima rundă, cînd, în mod brusc, rezultatul 
final a devenit clar! Forțînd peste măsură, din nou, o poziție 
egală, eu am pierdut la cehoslovacul Jansa, în timp ce maghia
rul Barczay, beneficiar pină atunci al unei șanse extraordinare 
de turneu, întrerupsese in pozițiș pierdută partida cu austria
cul Watzka... O remiză în întâlnirea lor îmi asigura mie practic 
calificarea, dar Watzka a dat în plic o mutare imposibilă și a 
fost declarat învins ! în acest fel am ratat calificarea Ia inter
zonal ! A fost o seară foarte tristă în aceeași localitate iugo
slavă în care trăisem triumful campionatului mondial de ju
niori în urmă cu patru ani... în sport însă, prilejul revanșei 
apare repede. în luna aprilie, Bucureștiul a găzduit tradiționa
lul turneu internațional, organizat de federația noastră de spe
cialitate. Spre deosebire de alți ani, de data aceasta, turneul 
avea doi mari favoriți, pe sovieticul Vasiukov și pe mine. Da
torită unui start foarte puternic — victorii la Drimer și în în
tâlnirea directă cu Vasiukov, m-am instalat în fruntea clasa
mentului și am continuat apoi să joc bine, îmbucurătoare fiind 
mai ales calitatea remarcabilă a partidelor — de exemplu cu 
Heninngs, Czerniak, Ungureanu. Astfel, la încheierea turneu
lui âm înregistrat o victorie destul de clară (1 Gheorghiu 9,5 
pct. 2—3 Pflegher, Vasiukov 8,5 etc.). Era prima victorie româ
nească în tradiționalul turneu de la București. De-abia încheiată 
această întrecere, și a trebuit să iau startul din nou, într-un 
turneu internațional de o forță excepțională, organizat la Mos
cova. însuși faptul de a fi invitat la un asemenea turneu re
prezenta o deosebită onoare datorită „amănuntului" că toți «■ei 
18 participanți erau mari maeștri.

Era cel mai puternic turneu la care participasem vreodată ! 
Iată, de altfel, și lista completă a participanților : Petrosian, 
Spasski, Smîslov. Tal, Keres, Gheller, Stein, Bronștein, Gipslis 
(toți U.R.S.S.), Gligorici, Portisch, Bilek, Uhlmann, Gheorghiu, 
Pachman, Filip, Najdorf, Boboțov. Turneul a început sub sem-

nul marilor surprize, deoarece încă din prima rundă eu l-am 
învins pe Gheller ! Apoi, în runda a cincea l-am învins pe 
campionul de atunci al U.R.S.S., L. Stein. Aceste două rezul- 
tate-surpriză, venite la foarte scurt timp după victoria obținută 
la Fischer la Havana, l-au făcut probabil pe cunoscutul comen
tator englez H. Golombok să mă numească „doborîtorul de gi- 
ganți“ ! Rezultate foarte bune, cum ar fi victoriile menționate 
mai sus, sau cea asupra lui Portisch, remize cu Spaski, Tal 
(intr-o întâlnire pe care o așteptasem cu deosebită emoție, Tal 
fiind unul din idolii mei), Bronștein, Gligorici sau Keres, tre
buiau în mod normal să-mi asigure un mare succes. Din păcate, 
înfringeri neașteptate în partidele cu Gipslis și Boboțov, in 
care am avut avantaj clar la un moment dat, precum și plusul 
de experiență al „vulpoilor" Petrosian și Smîslov, au făcut ca 
la sfîrșit să mă clasez numai pe locul 13, cu 8 puncte din 17 
posibile... A fost, în orice caz, un adevărat tumeu-școală, în care 
de la fiecare adversar întîlnit am avut cîte ceva de învățat. 
„Ciocnirile" mele cu elita șahului mondial au continuat în luna 
octombrie, cînd am participat la un scurt, dar foarte puternic 
turneu internațional la Winnipeg, în Canada. Cunoscut îndeosebi 
în lumea hocheiului, orașul Winnipeg s-a transformat pentru 
două săptămîni, în gazda primului mare turneu internațional 
organizat de Canada, turneu ai cărui primi favoriți erau, desi
gur. șahiștii sovietici Spasski și Keres. Lupta sportivă a fost 
foarte strinsă, circa șase jucători (din totalul de 10) avind pînă 
la sfîrșit șanse la primul loc. Datorită unui joc al rezultatelor 
nenorocos pentru mine, pierzînd în ultima rundă la Larsen, 
după ce pînă atunci fusesem neînvins, m-am clasat, în final, 
pe locul șase, la egalitate cu marele maestru maghiar Szabo. 
(Turneul a fost cîștigat de Larsen și Darga, în timp ce Keres 
și Spasski au ocupat numai locurile 3—4). Dur>ă aceste două 
turnee mari, dure, dar foarte folositoare. în ultima confrun
tare șahistă a anului mi-am apărat din nou titlul de campion 
național, în finala disputată la București. Lupta a fost mai 
strinsă ca de obicei, în prima parte a finalei o formă bună ma
nifestând Ungureanu, în timp ce în finalul întrecerii destule 
emoții mi-a produs cluj anul Buză. în cele din urmă, datorită 
în special unei serii remarcabile de 9.5 pct. din 11, obținută la 
mijlocul turneului, am reușit din nou să cîștig finala. (1. Gheor
ghiu 14, 2—3 Ciocîltea, Buză 13. 4. Ghițescu 12,5, 5 Radovici 12 
etc.). în acest fel. după un concurs în care am terminat neînvins, 
am reușit să obțin cel de-al șaselea titlu de campion al Româ
niei (al patrulea consecutiv) !

ANOTIMPUL CU AMPLE ACȚIUNI 
POLITICO-EDUCATIVE LA SATE

ce privește cele cu caracter e- 
ducativ, cit și distractiv. Aici 
elevii sînt mai toți atit realiza
tori cît și martori ai aproape 
tuturor manifestărilor. Din par
tea tinerilor care nu mai sînt 
elevi există, de asemenea, o 
participare mai numeroasă de- 
cît la Comișeni. Cauza e deci 
clară: acțiuni mai multe, mai 
bine realizate calitativ. Nu 
vrem să spunem că la Bălani 
lucrurile merg strălucit,# ci doar 
să recunoaștem că aici există 
o strădanie care dă roade.

De altfel, chiar orientarea ca
drelor ce se ocupă cu îndruma
rea căminului cultural lasă de 
dorit în acest sens. Și iată 
cum î cele mai multe dintre 
activitățile cu conținut pronun
țat educativ se țin fie la coo
perativa agricolă, la stațiuneâ 
de mecanizare, la ferma zoo
tehnică etc. Deci, din capul lo
cului ele se adresează numai 
celor de la unitatea respectivă, 
și astfel tinerii care nu lucrea
ză în comună rămîn dintr-o 
dată în afara acestora. Nu a- 
vem nimic de obiectat în ceea 
ce privește locul de desfășu
rare al unei manifestări, dar 
nu înțelegem de ce trebuie ca 
acestea să se adreseze doar ce
lor de acolo, cînd de fapt con
ținutul lor poate fi util pentru 
oricine. Dacă acțiunile de care 
vorbeam mai sus se adresează 
(cîteodată fără un motiv pre
cis), unor categorii bine stabi
lite, atunci, firește că tinerilor 

M. PETRESCU
Scrisoarea dumneavoastră 
impresionat prin 
confesiunii și vă 
pentru încrederea arătată. To
tuși, spunindu-mi multe mi-ați 
spus destul despre viața și în
deletnicirile, despre atitudinile 
și aspirațiile dumneavoastră, a- 
dică despre ceea ce îmi este ne
cesar pentru a răspunde citito
rilor acestei rubrici.

Dumneavoastră aveți îndeo
sebi o mare trebuință de comu
nicare cu cei din jur și poate 
că nu ați știut să găsiți calea 
cea mai potrivită către ei. V-aș 
sfătui ea înainte de a lua o ho- 
tărîre în legătură cu prezentul 
sau cu viitorul, să căutați a a- 
vea o convorbire cu un medic 
căruia să-i expuneți ceea ce 
vă frămîntă. Sînt încredințat 
că va fi un lucru folositor. De 
altfel, în ceea ce-mi relatați nu 
mi se pare a fi nimic grav sau 
ireversibil.

N. BUCURESCU — Someșeni
— jud. Cluj : Ca absolvent al 
unui liceu de specialitate nu vă 
puteți prezenta la o școală post- 
liceală— deoarece... 
specialitate. Pentru a vă înde
plini dorința, vă . “ ‘ _ 
A.S.E. — eventual cursurile se
rale sau cele fără frecvență (cu 
durata de 5 ani). — în specia
litatea dv. sînt astfel de cursuri 
chiar la Facultatea de contabi
litate — Piața Romană nr. 6 
telef. 11.06.10. interior 118-Bucu- 
rești sau la secțiile de conta
bilitate ale facultăților de stu
dii economice din Cluj (Piața 
Ștefan cel Mare nr. 1 — telef. 
1.16.10); Craiova, str. AI. I. Cuza 
nr. 13 — telef. 2.03 11) ; Iași (Ca
lea 23 August nr. 24 — telef. 
4.14.55); Timișoara (B-dul V. 
Pîrvan nr. 4, telef. 1.28.05). Pre
cizez că mă refer la învăță-

aveți o

rămîne tot

nu le rămîn decît balurile și 
spectacolele. Dar ei oare nu 
mai au nevoie de nimic altceva? 
Se pare că însuși tovarășul 
Gheorghe Petrescu, directorul 
căminului cultural, gîndește că 
nu. Și de aceea ne-a spus : 
„Maî avem și universitate 
populară, dar aceasta are teme 
care nu-i privesc pe tineri".

Lăudabilă, bineînțeles, exis
tența unei universități popu
lare cu cinci cicluri. Dar ori
cine, auzind afirmația tovară
șului director, nu are cum își 
stăpîni nedumerirea cînd i se 
spune că la nici unul dintre 
ele tinerii n-au ce căuta. Cum 
au putut fi acestea așa de 
„bine" alese, îneît să ocolească 
cu atâta neînțeleasă dibăcie 
sfera de interes a tinerilor ? Să 
vedem care sînt cele cinci teme 
ce „nu îi privesc pe tineri". 
Iată-le : „Respectarea legilor 
țării, îndatorire a fiecărui cetă
țean", „Probleme economice", 
„Prin știință spre adevăr", „Oa
meni din istoria neamului care 
au participat Ia lupta de elibe
rare națională", „Etică și echi
tate socialistă". Desigur, citito
rul va parcurge încă o dată cil 
ochii mari cele cinci titluri în- 
cercînd să priceapă, acum pen
tru prima oară, de ce aseme
nea probleme nu pot 
interes pentru tineri, 
râm că nu e greșeală 
ci așa stau lucrurile.

prezenta 
îl asigu- 
de tipar,

ELENA NESTOR

Slatina î mîntul fără frecvență care mi se 
m-a pare mai potrivit în situa- 

©inceritatea ția dv.
mulțumesc Cît despre cursuri pentru 

revizorii contabili, acestea nu 
sint prevăzute în îndrumător 
avind probabil un caracter tem-
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porar legat de necesități. Adre- 
sați-vă ministerelor de resort 
spre a primi informații cores
punzătoare.

CIUBOTARII GABRIELA - 
Hunedoara : Facultăți de limbă 
franceză „pură" ? Sper că limba 
franceză oriunde o vei învăța 
nu va fi lipsită de puritate. în 
general, ea apare însoțită de 
încă o limbă, ca specialitate 
secundară. Astfel, Ia Facultatea 
de filologi© din Cluj, (str. Ho- 

Comuna Dobra, una din
tre cele mai mari așezări 
rurale ale județului Hune
doara, cu certe perspective 
de a deveni oraș. Pentru 
căminul cultural a fost 
construit un sediu nou do
tat cu ce este necesar, a 
crescut numărul intelectuali
lor, iar gradul de cultură al 
sătenilor a crescut sensibil, 
într-un cuvînt, au fost crea
te condiții optime pentru ca 
activitatea cultural-artistică să 
se intensifice, să se extindă 
pe noi coordonate. Cu toate 
acestea, dansatorii au renun
țat la pasiunea ce le era atît 
de dragă, din originala or
chestră de odinioară n-au 
rămas decît balalaicile — 10 
la număr —, formația de tea
tru mai trăiește doar cu nu
mele. Singurele care au su
praviețuit sînt corul de 70 
de persoane (unul dintre cele 
mai bune din țară) și taraful, 
dar după părerea profesoarei 
Maria Chira, directoarea că
minului și zilele acestora sînt 
numărate : mulți componenți 
ai formațiilor amintite au 
atins venerabila vîrstă de 70 
de ani sau chiar mai mult 
la care este foarte greu să 
mai activeze. Generațiile 
vechi se duc fără să mai aibă 

rea nr. 31, telef. 3.01.15—1.61.00) 
o găsești însoțită de limba ro
mână sau de una din următoa
rele limbi străine : engleza, 
germana, rusa sau maghiara, 
iar la Timișoara tot astfel cu a- 
legere între engleză, germană, 
rusă (B-dul Pîrvan nr. 4, telef. 
1.28.05). Institute speciale de 
limbă franceză nu se află.

FRANTZ ALBERT — Buzău : 
Dragul meu prieten, scrisoarea 
dumitale mi-a făcut o reală 
plăcere. Sînt încredințat că nu 
ești omul care să te oprești în 
fața unui eșec. în ceea ce pri
vește facultatea, dacă nu-i con
funzi pe filozofi cu licențiații, 
în filozofie (noțiuni nu în mod 
necesar identice) mi se pare 
potrivită repetarea examenului 
la aceeași facultate, aceasta ți
nînd seama de experiența de 
viață destul de bogată pentru 
un tinăr de 22 de ani pe care 
presupun că o ai. Ți-aș indica 
însă secția de psihologie a fa
cultății mai apropiată de a- 
ceastă experiență. Materii ne
cesare (cel puțin cele cerute 
în anul școlar 1973—1974) : ana
tomia și fiziologia omului (scris) 
psihologia (scris și oral). Cît 
despre relația între grupa san
guină „01“ și profesiunile de 
diplomat, ziarist, hotelier sau 
șofer taxi nu știm dacă această 
grupă indică aptitudini pen
tru respectivele profesiuni, dar 
o valoare diagnostică tot are : 
indică un mare guguman, pe 
autorul descoperirii ! Ferește-te, 
dragă Albert, de „psihologii44 
exchibiționiști și ultra „popu
larizatori" care mai izbutesc să 
uimească lumea prin unele re
viste. Psihologia este o știință 
serioasă care nu trebuie __
fundată nici cu datul în cărți 
nici cu ghicitul în cafea, 
greșit să-mi mai scrii. 

con-
Ne-

n.

continuatori. „Tinerii de as
tăzi — ne mărturisea cu un 
profund regret profesoara 
Maria Chira — nu mai vin 
Ia căminul cultural!“ Ade
vărat, dar de ce nu vin ? 
Care este explicația ?

Nu cumva din faptul că și 
activitatea căminului i-a pier
dut din vedere pe tineri ? 
Fiindcă, iată, s-au organizat 
conferințe, simpozioane, con
sfătuiri, jurnale vorbite, nu
meroase alte acțiuni dar tot
deauna ele au fost destinate 
în bloc, tuturor locuitorilor 
satului, ceea ce a avut darul 
să le diminueze eficiența.

Comitetul comunal al 
U.T.C. participă sporadic la 
conceperea și organizarea ac
tivităților pentru tineri, lasă 
această sarcină aproape ex
clusiv în sarcina directoarei 
copleșită la rîndul ei de nu
meroase obligații— Secreta
rul U.T.C. pe comună, Florin 
Buraza, se arată surprins căi 
se cere să treacă mai des pe 
la cămin, să-i antreneze pe ti
neri la activitățile acestuia.

— Pe cine să antrenez ? 
S-a mirat el. în tot satul dacă 
sînt 30-40 de tineri.

Chiar și aceștia ar fi sufi- 
cienți pentru ca activitatea 
culturală să se desfășoare 
strună. în realitate însă nu
mărul tinerilor este mult 
mai mare. I-a omis pe na
vetiști care tot în sat lo
cuiesc, nu i-a pus la soco
teală nici pe băieții și fetele 
din localitățile învecinate 
care lucrează în unitățile 
economice din centrul de co
mună. FScînd un sumar cal
cul rezultă că în Dobra tră
iesc și muncesc aproape 200 
de tineri. Mai puțin contea
ză dacă sînt înscriși sau nu 
în evidențele organizațiilor 
U.T.C., important este că aici 
își petrec timpul liber, aici 
se pot educa și instrui. Este, 
deci, 
comunal 
laborare 
minului, 
tivitățile 
le ofere 
lorifica talentul, aptitudinile. 
Altfel vor dispărea și forma
țiile care au mai rămas iar 
locuitorii vor tînji în conti
nuare după frumoasele seri 
de odinioară cînd sălile că
minului erau arhipline. Azi, 
poate mai mult decît oricînd, 
tinerii sînt dornici să învețe, 
să se cultive, să se distreze. 
Nu lipsesc decît organizatori 
pricepuți, ingenioși, capabili 
să-i atragă, să le canalizeze 
pasiunea și entuziasmul spre 
realizarea unui frumos țel : 
răspîndirea în rîndul oame
nilor din sat a luminii știin
ței, artei și culturii.

AL. BALGRADEAN

obligația comitetului 
al U.T.C. ca, în co- 
cu conducerea că- 
să-i antreneze la ac- 
cultural-artistice, să 
condiții de a-și va-

Sm. J.

(Urmare din pag. I)

tru binele nostru și a ce
lorlalte nații, căci dorim 
fericirea noastră și avem 
o misie a împlini în ome
nire" — Nicolae Bălcescu. 
„Unicul dor al vieții mele 
este să-mi văd națiunea 
mea fericită pentru care 
după putere am și lucrat" 
— Avram lancu. Aceste 
cuvinte capătă o forță mai 
mare, mai amenințătoare 
pentru dușmani chiar de
cît a archebuzelor moder
ne. Începea Marele pericol 
al propagandei, Marele 
pericol al Rațiunii, Mare
le pericol al adevărului 
exprimat, cu cartea în 
mină. Primele traduceri 
din socialiștii utopici. Pri-

(Urmare din pag. I)

program, că de opt ani nu a 
respectat nici o dată planul... 
depășindu-l totdeauna, că a 
făcut mereu ceea ce l-au în
vățat specialiștii și cei mai în 
vîrstă, că a convins și alți 
tineri, care au absolvit școala 
generală, să vină să lucreze 
în zootehnie (Gheorghe Cojo- 
caru, 'Viorel Buliga, Dan 
Hrițcu, Rodica Tucaciuc) că 
n-ar fi rău dacă îngrijitorilor 
cu o vechime de peste cinci 
ani și care se dovedesc pri- 
cepuți și serioși să li se dea 
certificat de meseriaș, o di
plomă ca la cei din industrie, 
ca să se știe că și ei au o 
profesie bine stabilită, nu 
așa... întâmplătoare. Mi-a vor
bit apoi despre familia lui pe 
care și-a întemeiat-o în satul 
natal, despre casa pe care o 
are și pe care vrea să o îm-

Revederi
scumpe
Obsedată probabil de marele 

eveniment al deschiderii noului 
Teatru Național, vis vechi de 
La căderea unei bombe sumbre 
ca mesajul său de întuneric, 
săptămîna T.V. a stat sub sem
nul artei. Am văzut și am as
cultat artă, multă artă, de la 
tapiseria lui Nicodim la arcușul 
lui Leonid Kogan, de la ochii 
fanatici ai lui Gerard Philippe 
la ochii fanatici ai lui Goya, da 
la Moliăre la cîntecul popular 
românesc. Precipitîndu-ne spre 
sfîrșitul anului, în această săp- 
tămină de glorioasă amintire, 
sufletul nostru s-a simțit mai 
albastru și mai pur. Cînd cor
tina s-a ridicat pentru prima 
oară, și în soenă era Calborea* 
nu. singur și măreț ca un stejar 
din care s-a fost clădit edificiul 
spiritual al Teatrului nostru 
contemporan, emoția noastră a 
atins înalte cote și gongul a 
sunat mai limpede ca oricând, 
ca un cîntec. Moment unic, 
strîns cu grijă pe peliculă, care 
va fi de aur pentru generațiile 
care vin.

Și prilej de a insera un vecM 
gînd. Cum vor fi sclipind, pre
țios și sonor. Marile pelicule în 
arhiva televiziunii! Și ce rar 
ne bucuram de ele ! Nedrept de 
rar. De cite ori, de când s-a 
săvîrșit, am revăzut-o și am au
zit-o pe Maria Tănase ? Glasul 
și sufletul ei și geniul ei unic 
se apropie parcă de uitare sa 
somn, și nimeni nu spune „re* 
member". De cîte ori l-am re
văzut de la petrecerea sa 
nemurire pe Vianu ? De 
ori ni s-au oferit marile concer
te care au electrizat sălile șl 
au rămas în conștiința noastră 
ca momente de înnobilare, ca o 
învestitură cavalerească ? Ma
rele spirit care a fost Grigore 
Moisii trăiește și vorbește, nes- 
tăpînit, sfătos și cald, cu o ne- 
sfirșită dragoste, tineretului, 
acolo, în rolele televiziunii. De 
cîte ori, în seri opace, cînd mi
cul ochi luminos ne aduce în 
casă imagini teme, filme proas
te. reportaje subțirele ca un fir 
de somn reprimat, n-am prefe
ra să auzim, să vedem, să învă
țăm, de acolo din rolele bine 
închise, rolele de aur ale tele
viziunii...

Săptămîna aceasta, a deschi
derii noului edificiu al Teatru
lui Național, a fost obsedată 
parcă de artă, la T.V. Ca un 
omagiu, ca o pregătire a sufle
tului nostru pentru marele mo
ment. Intre toate, iată o fișă de 
artă, antologică, prezentă săp
tămîna aceasta pe micul ecran. 
De două ori, seara de luni și 
dimineața de miercuri, am pri
vit fascinați, aproape neînțele- 
gînd cum se poate, „Dansurile 
polovțiene" din opera „Cneazul 
Igor“ de Borodin, în interpre
tarea ansamblului de balet și 
corului Teatrului Mare Acade
mic de stat din Moscova. Mo
ment de artă uluitor. în care 
muzica prinsese corp și dansul 
devenise imponderabil descăr
nat de materie ca o idee, ideea 
de forță, ideea de curaj, ideea 
de vis... Un simț al grandiosu
lui și al spațiului neobișnuit, 
scena toată părea un vast cîmp 
acoperit de glorie, în care ba
lerinii fantastici dansau zbu
rând, iar muzica copleșea totul, 
c.a un vînt de stepă. Nu ne în
doim că acest moment de artă 
a intrat în filmoteca de aur a 
televiziunii. Oare cînd îl vom 
revedea ? Ne gîndim de pe 
acum la acea revedere, ca la un 
prețios dar. Cîte revederi scum
pe nu întîrzie să ne fericească, 
acolo. în rolele de aur, unde 
palnită prețios și sonor. Marile 
pelicule !

mele traduceri din socia
liști. Mai departe, pe firul 
istoriei, primele traduceri 
ale marxismului, primele 
cărți care incendiau aerul 
în jurul lor, primele cărți, 
din ce în ce mai multe, 
din ce în ce mai clare, ti
părite pe hîrtie dură, cu 
litere nemeșteșugite, litere 
care ardeau singure, fără 
flacăra nobilă a tiparniței. 
Cărțile își continuau dru
mul lor triumfal, de neîn
vins, ele, depozite și re
ceptacule de gînd și lumi
nă lucrau de zor la „mi
sia44 pe care Țara o avea 
de împlinit în omenire, 
pentru deplina ei desăvîr- 
șire, pentru dorul ei de 
soare și de pace.

băgățească cu din ce în ce 
mai multe „mașinării14 orășe
nești. „Pentru că, îmi permit, 
vedeți dumneavoastră, cu cîș- 
tigul pe care-l am eu aici. Ce, 
două mii pe lună salariu, e 
puțin lucru

Șeful de fermă și președin
tele cooperativei, Gheorghe 
Alexa, alătură cuvintelor de 
laudă aprecieri care relie
fează spiritul combativ al tâ
nărului comunist Muram care 
nu scapă nici un prilej de-a 
propune măsuri de îmbunătă
țire a activității din fermă, de 
a critica concret pe cei care 
uneori, stau de-a curmezișul 
în drumul bun pe care îl 
urmează cei mai mulți dintre 
tovarășii lui de muncă. Din 
tot ce face și spune degajă 
siguranță pentru că e stăpîn 
pe meseria lui, pentru că e 
un om integru, cinstit și mo
dest.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MARȚI 25 DECEMBRIE 1973A APĂRUT:
„ERA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Arabe Egipt, ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, am deosebita plăcere de a vă transmite cele mai calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personala, 
precum și urări de bunăstare și progres poporului egiptean 
prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima, încă o dată, con
vingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite în
tre țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei păcii și securității internaționale.

SOCIALISTĂ"
nr. 24/1973 decembrie

3

Delegația guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Ion 
Pâțan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, care a parti
cipat la lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-sudaneze de cola
borare economică și tehnică, s-a 
înapoiat în Capitală.

La Khartum, la 22 decembrie. 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, și 
Ibrahim Moneim Mansour, mi
nistrul finanțelor și economiei 
naționale a Republicii Democra
tice Sudan, au semnat Protoco
lul primei Sesiuni privind coo
perarea tehnică și.economică Și 
Protocolul privind schimburile 
comerciale între cele două țări 
pe 1974.

Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, a primit, 
luni dimineața, delegația econo
mică costaricană, condusă de 
Gaston Kogan, ministrul econo
miei, industriei și comerțu
lui. Cu acest prilej, au fost dis
cutate aspecte privind dezvolta
rea și diversificarea schimburi
lor comerciale, precum și a coo
perării industriale dintre cele 
două țări.

La Palatul Marii Adunări 
Naționale a avut loc luni, 24 
decembrie, în prezența tovară
șului Stefan Voitec, președin
tele M.A.N., constituirea grupu
rilor parlamentare de prietenie 
România-Venezuela și Româ- 
nia-Costa-Rica, menite ga con
tribuie la dezvoltarea în con
tinuare a colaborării pe mul
tiple planuri între țara noastră

și aceste state latâno-ameri- 
cane. Ca președinte al Grupu
lui parlamentar de prietenie 
România-Venezuela a fost ales 
tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei pentru poli
tica externă, iar ca vicepre
ședinți acad. Gheorghe Mihoc 
și Ilie Cișu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei 
Chimice.

In conducerea Grupului parla
mentar de prietenie România- 
Costa-Rica au fost aleși ca pre
ședinte prof. univ. Constantin 
Dinculescu. președintele Comi
siei pentru învățămînt, știință 
și cultură, iar ca vicepreședinte 
scriitorul Aurel Rău.

Totodată în cadrul ședinței, 
au fost completate locurile va
cante în conducerea unor gru
puri parlamentare de prietenie. 
Astfel, prof. univ. Ștefan Pascu, 
rectorul Universității din Cluj, 
a fost ales președinte al Grupu
lui România-Italia, iar acad. 
Șerban Țițeica, vicepreședinte 
al Grupului România-Franța. 
Au fost completate, de aseme
nea, unele locuri vacante la 
grupurile de prietenie România- 
R. F. Germania și România- 
Turcia.

DIN SUMAR:

Constantin Florea : O stră
lucită manifestare a politi
cii externe constructive a 
României ; Bujor Almășan — 
Strategia dezvoltării resurse
lor energetice ; Iulian Ploș- 
tinaru — Investițiilor, un 
grad ridicat de eficiență ; 
Cezar Lăzărescu — Arhitec
tura și eficiența economică 
în politica de perspectivă a 
construcțiilor. Sanda Ghim
pu, Gheorghe Mohanu —; 
Protecția muncii, o temă: 
mereu actuală. Pagini de îs-, 
torie : Paraschiva Nichita — 
Proclamarea Republicii — 
victorie a politicii promova
te de Partidul Comunist Ro
mân.

Frontul Unității Socialiste și 
Societatea de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România 
au acordat un ajutor, constind 
din medicamente, alimente, îm
brăcăminte și alte obiecte de 
Îirimă necesitate pentru popu- 
ația Republicii Vietnamului de 

SUd care a suferit de pe urma 
calamităților naturale.

Comitetul Central al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud a adresat o 
telegramă Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
în care transmite mulțumiri 
pentru acest ajutor prețios.,

Cursuri economice
La întreprinderea „Electro- 

putere" din Craiova s-a deschis 
un curs pentru tinerii munci
tori, avînd ca obiectiv cunoaș
terea problemelor politicii eco
nomice a partidului nostru. In
gineri și economiști țin prele
geri referitoare la prețul de 
cost, productivitatea muncii, ca
litate etc.

Săptămânal cunoștințele sînt 
verificate și întregite in cadrul 
seminariilor. Acțiunea vizează 
formarea unei temeinice gîndiri 
economice la tineru salariațL

Un cadou la majorat
într-o recentă sărbătorire a 

tinerilor deveniți majori, din 
cadrul școlilor din municipiul 
Constanța» Comitetul județean 
U.T.C. a acordat un număr de 
23 de diplome de onoare orga
nizațiilor U.T.C. care s-au dis
tins in activitatea patriotică în 
campania agricolă din acest an. 
între fruntași, elevii școlilor 
profesionale de la Șantierele 
navale, C.F.R., Grupul școlar de 
chimie Năvodari și Liceul pe
dagogic.

Ilustrate de vacanță
• în cele 14 cluburi ale 

elevilor, inaugurate in ulti
mele două zile in orașele și 
comunele județului Olt, au 
avut loc o serie de manifes
tări dedicate vacanței. între 
acestea ne-au reținut atenția, 
în mod special, seara de tea
tru de la Slatina și cea de 
poezie patriotică organizată 
la Caracal.
• Paralel cu alte activități, 

studenții botoșăneni au Ia 
dispoziție, pentru această 
vacanță, „acasă", o discotecă 
funcționînd în localul Liceu
lui de muzică și artă plas
tică.

e în cluburile de vacanță 
ale elevilor constănțeni s-au 
declanșat întrecerile de șah 
și tenis de masă, incluse în 
programul „Cupei 30 Decem
brie".

Motoare auto 
nepoluante

La sfîrșitul lui 1975 primele 
vehicule echipate cu asemenea

motoare, vor putea .circula — 
atirină specialiștii. Este vorba 
de un motor care va asigura 
economie de combustibil față de 
normele actuale. Se prevede ca 
vehiculul să aibă o putere de 
cel puțin 100 C.P. și să poată 
atinge minimum 65 la sută din 
puterea totală, la 45 de secunde 
de la pornire, la temperatura 
camerei. în acest scop se va 
utiliza o turbină de expandare 
cu vapori de apă de tipul celor 
folosite la uzinele energetice.

I. V.

. EDITORIALE

UNIVERSITARE"]

Casa de cultură și cluburile 
culturale ale institutelor din Ti
mișoara au organizat prima se
siune de referate susținute de 
componenții cabinetului metodic 
al Centrului universitar. La 
dezbateri au fost invitați direc
tori ai Caselor de cultură stu
dențești și directori de cluburi 
din toate centrele universitare 
ale țării. Obiectivul vizat: îm
bunătățirea activității culturale 
studențești, cu reflectare ime
diată in programele vacanței de 
iarnă.

I. DANCEA

Constantin C. Giurescu — 
„CONTRIBUȚII LA ISTORIA 
ȘTIINȚEI Șl TEHNICII ROMÂ
NEȘTI ÎN SECOLELE XV — 
ÎNCEPUTUL SECOLULUI XIX"

Lucrarea, apărută în Editura 
Științifică, prezintă realizări re
marcabile ale poporului român 
în decursul secolelor în dome
niul științei și tehnicii. De la 
îndeletnicirile dacilor sau geți- 
lor, pînă la realizările ce pre
figurau intensitatea și complexi
tatea vieții științifice și tehnice 
de astăzi — toate sînt redate cu 
o mare bogăție de fapte și ilus
trații. O carte ce se adresează 
îndeosebi tinerilor, dar a cărei 
prezență este binevenită în 
orice bibliotecă.

Studenții Facultății de 
construcții a Institutului po
litehnic „Traian Vuia" din 
Timișoara au un motiv în 
plus pentru o odihnă bine 
meritată în această vacanță 
de iarnă : cu participarea 
lor directă, recent a fost 
terminată construcția atelie- 
rului-școală al facultății, o 
modernă clădire cu 4 nivele, 
care dispune de mai multe 
laboratoare didactice și de 
cercetare, ateliere de proiec
tare și alte spații destinate 
activităților profesionale.

Lucrările Comisiei 
economico-financiare 

a Marii Adunări Naționale 
în ziua de 24 decembrie a avut 

loc ședința Comisiei economico- 
financiare a Marii Adunări Na
ționale, sub președinția tovară
șului Aurel Vijoli, care a luat 
în dezbatere analiza făcută la 
unitățile unor ministere, organe 
centrale și consilii populare ju
dețene referitoare la modul în 
care se aplică Legea nr. 22/1969 
privind angajarea gestionarilor, 
constituirea garanțiilor și răs
punderea în legătură cu gestio
narea bunurilor socialiste. La 
ședință au participat reprezen
tanți ai conducerii ministerelor 
și organizațiilor centrale ale că
ror unități au fost analizate.

Controlul efectuat pe teren a 
scos în evidență preocuparea 
sporită a ministerelor, organe
lor centrale și comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
județene pentru respectarea pre
vederilor legale privind angaja
rea gestionarilor, constituirea 
garanțiilor și gestionarea bunu
rilor socialiste. Cu toate îmbu
nătățirile constatate față de tre
cut, în aplicarea legii, analiza 
făcută și dezbaterile din comi
sie au scos în evidență că în ac
tivitatea unor unități socialiste 
mai persistă încă situații de în
călcare ale acesteia, atît in ce 
privește condițiile de angajarea 
gestionarilor, de constituire a 
garanțiilor în numerar și supli
mentare, acoperirea din garan
țiile constituite a pagubelor în 
gestiuni, cit și în întărirea răs
punderii cadrelor de conducere 
în gestionarea avutului obștesc. 
In același timp, în aplicarea le
gii s-au semnalat unele greutăți 
întîmpinate de unitățile socia
liste.

Pentru înlăturarea lipsurilor și 
greutăților constante, s-au ela
borat propuneri de măsuri co
respunzătoare.

Raportul și concluziile Comi
siei economico-financiare ur
mează să fie înaintate Consiliu
lui de Stat.

„POPASURI" NEDORITE 
1N AFIRMAREA 

TURISMULUI RURAL
• O întrebare adresată agențiilor județene
B.T.T.: de ce nu sînt valorificate facilitățile acor

date tinerilor fruntași din agricultură ?
Unul dintre obiectivele prin

cipale ale activității agențiilor 
județene B.T.T., implicit ale co
mitetelor județene U.T.C. — ca 
îndrumare, orientare, concepție 
— este dezvoltarea turismului 
pentru tineret în mediul rural, 
mijloc important de educare 
patriotică, (politică și cetățe
nească a tinerilor săteni. Toc
mai în acest sens au fost acor
date, încă incepînd din toamna 
anului trecut, o serie de facili
tăți de care să beneficieze ti
nerii lucrători din cooperative- 
de agricole de producție și aso
ciațiile intercooperatiste care 
s-au evidențiat în activitatea de 
producție și obștească. Este 
vorba de reglementări conveni
te între U.N.C.A.P. . și B.T.T. 
care prevăd ca unitățile din 
sistemul cooperatist al agricul
turii să suporte din fondul cul- 
tural-sportiv și din premiile a- 
cordate de U.N.C.A.P. unităților 
fruntașe in producția agricolă, 
40—50 la sută din costul total 
al acțiunilor organizate (ex
cursie, biletul de tabără și 
transport), iar pentru tinerii 
care s-au evidențiat în mod 
deosebit să se acorde gratuități, 
suportând integral costul acțiu
nilor turistice organizate. Cum 
s-a acționat, la nivelul agenții
lor județene, pentru valorifi
carea acestor noi posibilități ? 
Realitatea, statisticile ne de
monstrează, aproape fără drept 
de replică, faptul că în această 
direcție nu s-a lucrat corespun
zător. Pe primele zece luni ale 
anului n-au fost cuprinși în ac
țiuni, ca cele de mai sus, decît 
4 728 de tineri^ săteni — număr 
din care nu lipsesc elevii din 
mediul rural — 'cu 6.000 mai 
puțini decît anul trecut. în ta
berele proprii, cu aplicarea în
lesnirilor integrale, n-au fost 
trimiși decît 285 de tineri din 
sate, ceea ce ar reveni pentru 
un județ cite 8.

Insistăm asupra turismului 
sătesc — și prin aceasta înțe
legem toate formele de circu
lație, inclusiv schimburile de 
experiență pe profesii, turismul 
tematic, instructiv-educativ —

întrucît am intrat într-un sezon 
propice pentru organizarea de 
acțiuni în această direcție. Ano
timpul rece coincide cu un vo
lum de lucrări reduse in agri
cultură, deci bugetul de timp 
liber al tinerilor săteni este 
mult mai mare. Luna noiem
brie, incontestabil, ar fi trebuit 
să marcheze un reviriment în 
circulația turistică din mediul 
rural. Realitatea ne convinge de 
contrariu. Cu excepția citorva 
județe — unde s-a făcut cite 
ceva pentru cuprinderea săteni
lor în acțiuni turistice, și or
ganizarea de activități specifice 
pentru ei, în această lună — 
Cluj (880 de tineri), Bistrița-Nă- 
săud (629), Maramureș (696), Ba
cău (580) — în majoritatea nu 
s-au înregistrat înscrieri și par
ticipări într-un număr nici pe 
departe satisfăcător. Din acest 
punct de vedere un bilanț neco
respunzător se semnalează la a- 
gențiile B.T.T. Iași — cu de- 
abia 100 de tineri săteni cu
prinși, în această lună, în dife
rite activități turistice — Sibiu 
(119), Covasna (120), Vîlcea 
(125), Olt (150), Mureș (188), 
Alba (218) și exemplele negati
ve ar putea continua. Este de 
la sine înțeles că situațiile pre
zentate se explică, în primul 
rînd, prin slaba propagandă tu
ristică desfășurată în rîndurile 
acestei categorii de tineri. Nu 
s-a făcut destul pentru infor
marea în cadrul adunărilor ge
nerale ale organizațiilor U.T.C., 
din mediul rural, asupra înles
nirilor de care pot beneficia ti
nerii săteni, prezentarea trasee
lor, obiectivelor, a taberelor tu
ristice etc. In fond turismul 
este o permanentă cursă pentru 
cunoștințe. Din păcate persistă 
munca formală, ilustrată și prin 
aceea că se recrutează partici- 
panții la acțiuni, cu predilecție, 
din școlile, întreprinderile și 
instituțiile care se află în 
preajma sediului, în orașul de 
reședință. Nici o agenție, după 
cîte am înțeles în urma unor 
dezbateri care au avut loc Ia 
Izvorul Mureșului, nu și-a ono
rat intențiile de a cuprinde, in

I. VOICU

acțiunile și activitățile pe care 
le organizează și această cate
gorie de tineri. Faptul se ex
plică prin aceea că agențiile aș
teaptă solicitările la birouri, ac
tiviștii acestora nu se duc in 
sate să prezinte ofertele, să facă 
înscrieri aici, în așezările rurale, 
unde, se știe, lucrurile sint oare
cum mai inerte. De ce n-ar 
putea fi așezată în fiecare co
mună o hartă turistică, măcar 
a județului, și cu această între- 
bare-invitație : cunoașteți aceste 
obiective ? Nu sint populariza
te, în comune, nici propriile 
baze turistice. De ce nu sînt an
grenate organizațiile U.T.C. în 
operația de selectare și reco
mandare a tinerilor fruntași, a 
celor merituoși, spre a benefi
cia de facilitățile acordate, în 
scopul dezvoltării turismului să
tesc ? Organizarea acțiunilor și 
formarea grupurilor nu se în
scriu în cotele și cerințele siste
mului educațional, au rămas la 
stadiul acelorași dosare reci, 
birocratice. Cum o să facem, a- 
tunci, educație patriotică și ce
tățenească tinerilor săteni dacă 
nu-i ducem să viziteze și să 
cunoască măcar realizările și 
frumusețile propriului județ, ale 
județelor din împrejurimi ? Iată 
o întrebare pe care trebuie să 
și-o pună toți activiștii U.T.C., 
dar mai ales cei care lucrează 
in domeniul turismului pentru 
tineret.

VASILE CABULEA

• La Palatul sporturilor din 
Pekin, in prezența a 18 000 de 
spectatori, s-a disputat întâlni
rea amicală de tenis de masă 
dintre echipele de juniori ale 
României și R. P. Chineze. Gaz
dele au obținut victoria cu 5—1 
la masculin și cu 5—0 la femi
nin. în continuarea turneului, 
tinerii sportivi români vor par
ticipa la antrenamente în co
mun cu jucătorii de tenis de 
masă din R. P. Chineză și vor 
susține întâlniri amicale în ora
șele Șanhai și Hanceu.

• Trofeul „Balonul de aur" 
oferit de revista de specialitate 
„France Football", ca urmare a 
unei anchete întreprinse in rîn- 
dul ziariștilor de specialitate 
din 25 de țări europene, a fost 
acordat, anul acesta, celebru
lui internațional olandez Johann 
Cruyff, fost jucător al echipei 
Ajax Amsterdam, în prezent 
legitimat la clubul C.F. Barce
lona.

Primii trei din clasamentul 
„balonului de aur" ediția 1973 
sînt : 1. Johann Cruyff (C. F.
Barcelona) 96 puncte ; 2. Dino 
Zoff (Juventus Torino) — 47 
puncte ; 3. Gerd Miiller (Bayern 
Miinchen) — 44 puncte.

LOCURI
(Urmare din pag. I)

Evident, Comitetul județean al 
U.T.C. cunoaște situația, se 
preocupă de prezentarea punc
tului său de vedere în fața con
ducerilor întreprinderilor și ale 
școlilor profesionale, pledând, 
deci, pentru tinerele fete, dar, 
mai întâi, înseși aceste condu
ceri ar trebui să-și îndrepte a- 
tenția, cu toată răspunderea, 
asupra acestei probleme. Ne re
ferim, de pildă, la Școala pro
fesională de chimie Găiești, la 
Școala metalurgică Tîrgoviște, 
la Școala profesională de con
strucții Moreni, Fabrica de pro
duse alimentare Tîrgoviște, în
treprinderea de aparataj pentru 
instalații din Titu ș.a.m.d.. uni
tăți care nu manifestă suficient 
interes pentru forța de muncă 
feminină, deși dispun de un 
mare număr de locuri de mun
că pe care ar putea fi angajate 
fete și femei.

Lacăte inoportune
La Cimpulung Muscel, ziua în 

amiaza mare, toate chioșcurile 
și debitele de difuzare a presei 
sînt închise. Pe ușile a majori
tatea dintre ele atârnă — impu
nător — lacăte solide. Pe alte 
uși — puține — debitorul plecat 
la masă încă de la ora 11 atîrnă 
— cu umor și bun simț — un 
afiș care nu mai lasă nimănui 
nici o speranță ; „Sînt plecat la 
P.T.T.R.*.

O fi, nu zicem... dar ce fac 
33 000 de amatori de ziare din 
oraș între 12 șt 5 după-amiază ?

„F L A G“ - 
primul produs 
de programare 

exportat 
de România

Sistemul de programare elec
tronică „Flag", de concepție ro
mânească, elaborat la Cluj, a 
fost livrat recent în Franța. Re- 
ferindu-se la acest „export de 
inteligență" dr. Emil Munteanu, 
șeful filialei Institutului de 
cercetări și proiectări de tehni
că de calcul, ne-a declarat:

„Flag" este primul nostru con
tract de export și în același 
timp cel dinții produs de pro
gramare exportat de România. 
Trebuie să subliniez faptul eă 
firma franceză a primit reali
zarea noastră cu deosebit inte
res. „Flag“ este un sistem des
tinat traducerii programelor 
scrise în limbajul codificat For
tran, utilizat curent în prelucra
rea electronică a datelor. S-ar 
părea că un asemenea compila
tor nu reprezintă nimic nou. 
Numai că principiul după caro 
„lucrează" e diferit de al com
pilatoarelor clasice. Mai mult, 
traducerea realizată de „Flag" 
este de 6 ori mai rapidă decît 
cea obținută cu sistemele cu
noscute pînă acum la noi și 
respectiv în Franța. Noul sis
tem de programare electronică* 
compilatorul „Flag", va fi des
tinat in primul rînd activității 
didactice, studenților, care în 
perioada învățării limbajului 
Fortran au de scris foarte multe 
programe, dar si programării 
industriale. In elaborarea aces
tui program am avut în vedere* 
desigur, generalizarea lui la 
calculatoarele Iris-50 $î Felix 
C-25B, fabricate în tară".

Temperatura în creștere

Tabără de alpinism 
și schi

Sub egida Comitetului jude
țean Vîlcea al U.T.C. a fost or
ganizată. la cabana Cozia, o 
tabără de alpinism și schi. 30 de 
elevi ai Liceului de economia 
turismului din Călimănești, sub 
îndrumarea profesorului de edu
cație fizică și sport Aurel Cîrs- 
tea, vor deprinde cunoștințele 
necesare și vor participa, tot
odată, la trasarea unor noi iti- 
nerarii turistice.

Și In următoarele 24 de ore, 
după cum ne comunică Institu
tul meteorologic, vremea se 
menține relativ caldă, cu ce ■ 
variabil !n vestul țării unde, 
izolat, vor cădea ploi slabe. In 
celelalte regiuni timpul va Ii 
mal mult senin. Vint slab, pini 
la potrivit. Minimele vor oscila 
între minus 7 și plus trei grade, 
mai coborite in Transilvania, iar 
maximele Intre plus 2 șl 12 gra- 
dp, local mal ridicate. Diminea
ța se va produce, pe alocuri, 
ceață și chiciură.

Rubrică realizată de 
V. RĂVESCU

PENTRU FETE
La școlile profesionale din ju

deț, din numărul total de 2 563 
candidați, care au concurat în 
vară pentru ocuparea a 2 928 de 
locuri, au reușit 2 118 tineri, din
tre care numai 228 fete. Locuri 
neocupate : 810 ! Reproducem, în 
loc de orice alt comentariu, 
concluzia unui studiu întocmit 
de Comisia demografică jude
țeană : „Această situație a fost 
înregistrată ca urmare a abține
rii conducătorilor de unități în 
vederea asigurării necesarului 
de muncitori calificați și din 
rîndul fetelor, nestabilind mese
riile și numărul de locuri pentru 
ocuparea acestora cu fete. Ast
fel, la Școala profesională pen
tru construcții de mașini din 
Tîrgoviște, la meseriile : sculer- 
matrițer, lăcătuș-mecanic, strun
gar, electrician, unde se puteau 
completa locurile în proporție 
de pînă la 50 la sută cu fete, 
ponderea acestora a fost de 
numai 19 la sută".

Prin urmare, comisia jude
țeană a găsit reticenții. Rămâne 
să se mai ia măsurile cuvenite, 
pentru că măcar anul viitor ti
nerele fete să fie privite (și pri
mite 1) așa cum este de aștep
tat.

Nu e mai puțin adevărat că 
optica deformată in privința ti
nerelor fete dornice să se anga
jeze în producție se extinde, nu 
o dată, de Ia direcție pînă la 
colectivele din ateliere, secții și 
șantiere. In loc să le sprijine, 
să Ie încurajeze pe tovarășele 
lor de muncă, în vederea per
fecționării și calificării în mese
rie, unii muncitori (ne pare rău, 
dar trebuie să menționăm aici 
că în general e vorba de cei 
vârstnici), nu numai că manifes
tă neîncredere în ele, dar creea
ză un climat în care abundă 
ironiile deplasate sau chiar în
cearcă (voit sau, nu), să le facă 
greutăți. Iată ce s-a petrecut la 
Șantierul nr. 6 de pe platforma 
industrială a Tîrgoviștei :

Un grup de eleve din clasa a 
Xl-a a Liceului nr. 3 „Enăchiță 
Văcărescu" au sosit aici, Ia prac
tica în producție. Unele dintre
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Filialele de turism din București bd. Republi
cii nr. 4 și 68, au pus In vînzare locuri pentru 
odihnă și tratament In numeroase stațiuni bal- 
neo-climaterice ca :
- pentru odihnă : Bușteni, Borsec, Lacu Roșu, 

Moneasa, Predeal, Sinaia, precum și în noua 
stațiune Balvanyos;

— pentru tratament: Borsec, Buziaș, Câeiu- 
lata, Călimănești, Eforie Nord, Pucioasa, Slă- 
nic Moldova, la care se adaugă noile stațiuni: 
Balvanyos - pentru nevroză - jud. Covasna ; 
Vața — județul Hunedoara pentru reumatism 
și Vîlcele - județul Covasna pentru boli di
gestive și reumatism.

Informații suplimentare și rețineri de locuri : 
se pot face la filialele întreprinderii de Tu

rism, Hoteluri și Restaurante - București de 
mai sus, precum și la telefon 1472 08 și 
1408 00.

ÎNTREPRINDEREA ENERGO-REPARAȚII
B-dul Mărâșeșii nr. 2, telefon 232640, 

ANGAJEAZĂ IMEDIAT MUNCITORI NECALIFICAȚI,

tineri inc.pind cu virsta de 16 ani împliniți, absolvenți ai școlii generale, in 
vederea calificării prin cursuri de scurtă durată (8 luni) in meseria de strungar. 

Cursanții primesc pe durata cursului salariul tarifar de 1051 lei lunar, pre
cum și toate drepturile stabilite de lege.

Solicitanții care nu au domiciliul stabil în municipiul București, trebuie să 
aibă asigurată cazarea pe timpul con (radului încheiat cu întreprinderea. 

Relații suplimentare se pot cere la biroul personal, telefon : 2326 40.
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§ PREMIILE CONCURSULUI STUDENȚESC | 

DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 
PRIVIND CREDITUL PUBLIC

întrunit recent, juriul con
cursului de lucrări științi
fice originale privind creditul 
public, organizat de Casa de 
Economii și Consemnațiuni 
pentru studenții facultăților 
de studii economice (secțiile 
finanțe și contabilitate), a 
acordat :
• PREMIUL I, studenților 

ION BUZATU și NICOLAE 
BUZATU de la Facultatea de 
studii economice (secția fi
nanțe) a Universității Cra
iova, autori ai lucrării „Po
sibilități de aplicare a mar
ketingului la Casa de Econo
mii și Consemnațiuni".

• PREMIUL II, studenților, 
DEBRECZENI JANOS și 
NAGY ȘTEFAN de la Fa
cultatea de studii economice 
(secția finanțe) a Universi
tății „Babeș-Bolyal" Cluj, 
autori ai lucrării „Posibili
tăți de extindere a mecani
zării operațiunilor C.E.C.".

• PREMIUL III, studentul 
ION MIRCEA de la Facul
tatea de studii economice 
(secția finanțe) a Universi
tății „Babeș-Bolyai" Cluj, 
autor al lucrării „înfăptuirea 
de către Casa de Economii 
și Consemnațiuni a politicii 
P.C.R. în domeniul creditării 
pe termen lung a populației".

• CÎTE O MENȚIUNE, 
studenților : ION COTAR și

de studii economice .
contabilitate) a universității 
Craiova, autori ai lucrării 
„Contabilitatea Casei de E- 
conomii și Consemnațiuni, 
organizare, căi de perfecțio
nare" ; ION GIURGIU de la 
Facultatea de studii econo
mice (secția finanțe) a Uni
versității Craiova, autor al 
lucrării „Locul Casei de E- 
conomii și Consemnațiuni în 
cadrul aparatului financiar- 
bancar" ; IOAN TOMESCU, 
de la Facultatea de stu
dii economice (secția fi
nanțe) a Universității „A- 
lexandru Ioan Cuza" Iași, 
autor al lucrării : „Posibili
tăți de aplicare a marketin
gului în activitatea Casei de 
Economii și Consemnațiuni"; 
GHEORGHE LUȚAC și MA
RIA LUȚAC, de la Faculta
tea de studii economice (sec
ția finanțe) a Universității 
..Alexandru Ioan Cuza" Iași, 
autori ai lucrării „Din. isto
ricul acțiunii de economisire 
din țara noastră" ; IONEL 
RADU și VASILE COCRIȘ, 
de la Facultatea de studii e- 
conomice (secția finanțe) a 
Universității „Alexandru 
Ioan Cuza" Iași, autori ai lu
crării „înfăptuirea de către 
Casa de Economii și Con
semnațiuni a politicii P.C.R. 
în domeniul creditării popu
lației".

(secția

ele și-au manifestat dorința ca 
după absolvire să se califice in 
meseria de constructor. Insă un 
maistru le-a retezat-o scurt : 
„Aici, n-aveți ce căuta, aici e 
muncă bărbătească". Ca dovadă, 
..bărbatul" le-a și pus pe eleve 
să care cite două de colo, colo, 
șine de cale ferată, ceea ce, să 
fim drepți, nici nu făcea obiec
tul practicii în producție. Una 
dintre eleve, Luminița Popescu, 
a avut ca urmare un accident: 
hemoragie internă, datorită că
reia a fost In imposibilitatea de 
a-și continua practica. Reco
mandare clară, făcută de medic. 
Lesne de înțeles care a fost 
reacția elevelor, sosite pe șan
tier pline de optimism.

Noi credem că asemenea men
talități, chiar dacă aparțin unor 
oameni de bază, cu multă expe
riență și pricepere, respectați 
pentru munca lor, trebuie să fie 
discutate mai deschis. „Omul e 
un maistru bun, deci orice mă
sură a lui pe șantier e bună" —* 
ni s-a spus că de către cei răs
punzători de asigurarea unui 
climat de corectitudine pe plat
forma industrială a Tîrgoviștei. 
Ce se va întâmpla dacă acestui 
tovarăș maistru i se va spune 
deschis că a greșit, că mentali
tatea lui in această privință este 
dăunătoare, că subminează în
crederea tinerilor, că determină 
suspiciunea ?

E necesar ca faptele consta
tate să-i determine și pe alții, 
în județul Dîmbovița, să-și 
pună aceste întrebări. Oare 
tinerii uteciști n-au nici un cu- 
vint de spus în acest sens, nu 
pot acționa, nu pot interveni, 
iar dacă intervin, oare nu sînt 
auziți și înțeleși? E greu de 
crezut-



După încheierea fazei 
inaugurale a conferinței pentru 

pace in Orientul Apropiat de peste hotare
GENEVA 24 (Agerpres). — în- 

tr-o declarație făcută în fața 
ziariștilor arabi, ministrul egip
tean al afacerilor externe, Is
mail Fahmy, a afirmat că lu
crările Conferinței de la Gene
va constituie un proces politic 
complicat, care va dura mult 
timp. După cum relatează agen
ția M.E.N., Ismail Fahmy a a- 
rătat că Egiptul este conștient 
de responsabilitățile sale, care 
vor putea fj duse pînă La capăt 
cu cooperarea și sprijinul țări
lor arabe.

Ministrul egiptean a subliniat 
totodată că „dezangajarea for
țelor este o problemă militară 
și nu una politică". El a adău
gat că „grupul militar de lucru 
va examina numai dezangaja
rea forțelor și nu retragerea 
din teritoriile ocupate".

După ce și-a exprimat spe
ranța că Siria va lua parte, la 
rîndul său, la lucrările Confe
rinței, Ismail Fahmy a afirmat 
că Organizația pentru Elibera
rea Palestinei va fi prezentă, 
într-o fază ulterioară, la reu
niune.

AMMAN 24 (Agerpres). — 
Regele Hussein al Iordaniei i-a 
primit pe Zeyd Rifai, prim-mi- 
nîstru și ministru al afacerilor 
externe, care a condus delega
ția iordaniană la prima fază a 
Conferinței de pace de la Ge
neva asupra Orientului Apro
piat, și pe Moneim El Rifai, 
consilier regal pentru proble
mele internaționale, membru al 
delegației, care l-au informat 
despre desfășurarea primei faze 
a negocierilor — informează a- 
gențiile MEN și France Presse.

La întoarcerea la, Amman, 
premierul Zeyd Rifai a decla
rat că atmosfera din cadrul 
conferinței de pace de la Ge
neva a fost calmă, moderată și 
pozitivă, adăugind că partea a- 
rabă și-a expus poziția „CU 
toată claritatea și sinceritatea". 
Totodată, el a relevat că delega
ția iordaniană la conferință a 
cerut să fie discutată problema 
dezangajării forțelor pe toate 
fronturile, inclusiv pe frontul 
iordanian.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — 
In cursul unei reuniuni care a 
avut loc duminică, guvernul 
israelian a aprobat hotărîrea a- 
doptată în cadrul conferinței de 
pace de la Geneva privind a- 
bordarea, în grupul de lucru 
militar, a problemei dezanga
jării forțelor în zona Canalului 
Suez — anunță agențiile Reuter 
și France Presse. Potrivit unui 
comunicat oficial, guvernul a 
acceptat ca aceste convorbiri să 
fie reluate în termenii stabiliți 
pentru precedentele convorbiri 
egipteano-israeliene de la kilo
metrul 101 de pe șoseaua Cairo- 
Suez.

★
Abba Eban, ministrul afaceri

lor externe, a declarat că Con
ferința de pace de la Geneva 
asupra Orientului Apropiat va 
fi reluată „din timp în timp" la 
nivelul miniștrilor de externe, 
dar că negocierile principale 
vor avea loc în grupurile de 
lucru speciale. El a menționat, 
de asemenea, că Iordania s-a 
pronunțat, în cursul primei faze 
a conferinței, pentru negocieri 
în. vederea separării forțelor la 
frontiera sa cu Israelul,

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Noi explozii la Londra
• ALTE TREI BOMBE au 

explodat duminică seara, la 
Londra, în continuarea campa
niei de răzbunare declanșată în 
ultima vreme de aripa provi
zorie a organizației Armata Re
publicană Irlandeză (I.R.A.), 
transmite agenția Reuter. Nu 
s-au înregistrat victime în urma 
exploziilor declanșate în car
tierul Hammersmith, din vestul 
Londrei, în fața birourilor ad
ministrative ale unei rețele de 
restaurante, în vecinătatea unui 
restaurant și la un post de po
liție din districtul Erals Court.

Pînă, acum, începînd de mar
țea trecută, 20 de bombe au ex
plodat la Londra, rănind pesto 
70 de persoane.

Procesul de la Madrid
• UN PURTĂTOR DE CU- 

VÎNT al Tribunalului Ordinii 
Publice din Madrid care a ju
decat procesul intentat unui 
grup de 10 militanți spanioli pe 
tărîm sindical a declarat că sen
tința nu va fi pronunțată mai 
înainte de Anul Nou. Dezbate
rile procesului au durat trei zile.

După cum informează agenția 
U.P.I., din cei 34 de martori ci
tați de apărare numai trei au 
depus mărturie, cea mai mare 
parte a lor fiind respinși de tri
bunal.
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GENEVA 24 (Agerpres). —. 
într-o declarație făcută înainte 
de a părăsi Geneva, Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și-a expri
mat satisfacția față de activita
tea depusă la conferința de 
pace în Orientul Apropiat, cu 
toate că ea reprezintă numai 
un început. Ședințele conferin
ței, întîlnirile și consultările 
bilaterale — a declarat el — 
au demonstrat că statele repre
zentante la conferința de la Ge
neva sînt conștiente de respon
sabilitatea lor pentru rezolva
rea problemei cu care sînt con
fruntate. Acum este necesar să 
se soluționeze neîntîrziat pro
blemele legate de reglementa
rea situației din Orientul Apro
piat pe baza îndeplinirii rezo
luțiilor corespunzătoare ale 
O.N.U. Andrei Gromîko a rele
vat că partea sovietică va de
pune și pe viitor eforturi pen
tru ca lucrările conferinței să se 
desfășoare pe o bază construc
tivă.

GENEVA 24 (Agerpres). — 
Delegatul american la următoa
rea fază a Conferinței de pace 
de la Geneva asupra Orientului 
Apropiat, ambasadorul Ellsworth 
Bunker, a avut, duminică, în
trevederi separate cu ministrul 
de externe al Israelului, Abba 
Eban, și cu ministrul de exter
ne al Egiptului, Ismail Fahmy, 
anunță agenția Associated Press. 
Convorbirile au fost consacrate, 
în special, discutării unor pro
bleme privind activitatea grupu
lui de lucru militar creat în ca
drul conferinței.

MOZAMBIC. - Școală în aer liber într-una din zonele elibe
rate ale țării

Procurorul a cerut împotriva 
celor 10 militanți, acuzați de 
asociere ilegală, pedepse grele 
cu închisoarea, mergînd de la 
12 la 20 de ani și șase luni. Apă
rarea, care a demonstrat ca ne
fondate acuzațiile, a cerut achi
tarea celor 10 militanți sindicali.

Incidente în Irlanda 
de nord
• ÎNTR-UN LOCAL PUBLIC 

din Newry (comitatul Down), 
de la frontiera cu Republica 
Irlanda, a explodat, luni, o 
bombă, explozia soldîn.du-se cu 
următorul bilanț ; patru morți, 
20 de răniți (dintre care cinci 
în stare gravă), avarierea imo
bilului și distrugerea parțială 
a unui autobuz cu pasageri a- 
flat în apropiere.

Potrivit primelor indicații, 
unul dintre atentatori (membri 
ai aripii ilegale a organizației 
Armata Republicană Irlandeză 
— I.R.A.) se află printre cele 
patru victime, datorită explo
ziei premature a bombei.

• IN CADRUL UNEI RE
UNIUNI a cabinetului ministe
rial, la care a participat și pre
mierul Mujibur Rahman, a fost 
examinată hotărîrea președinte
lui republicii, Justice Abu 
Sayeed Chowdhury, de a renun
ța la funcția prezidențială. Pos
tul de radio din capitala

Manifestări consacrate 
aniversării proclamării Republicii 

prezenți reprezentanți ai auto
rităților locale, precum și un 
numeros public, viceprimarul o- 
rașului Todi, Ettore Pantella, a 
evocat tradiționalele relații de 
prietenie dintre Italia și Româ
nia. La manifestare au luat par
te membri ai ambasadei Repu
blicii Socialiste România în ca
pitala Italiei.

Cu prilejul celei de-a 26-a a- 
niversări a proclamării Republi
cii în România, la ambasada 
română din Tirana a fost orga
nizată o conferință de presă. Au 
participat reprezentanți ai prin
cipalelor ziare și publicații cen
trale, ai agenției de presă și ra- 
dioteleviziunii albaneze, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe șl 
ai Comitetului pentru relații 
culturale și de prietenie cu stră
inătatea.

La ambasada tării noastre din 
Moscova a fost organizată, la 
24 decembrie, o conferință de 
presă consacrată celei de-a 
XXVI-a aniversări a proclamă
rii Republicii în România.

Au participat reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
conducerii centrale a Asociației 
de prietenie sovieto-române, re
dactori din presa centrală și 
republicană, de la agențiile 
T.A.S.S. și A.P.N.

Cu acest prilej, Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, a făcut o 
amplă expunere despre succe
sele obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Co
munist în dezvoltarea eco
nomiei și culturii socialiste, 
despre relațiile prietenești de 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, din
tre România și U.R.S.S., despre 
politica externă a partidului și 
statului nostru.

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori a proclamării Republicii în 
România, în localitatea Todi, 
din provincia italiană Umbria, a 
fost inaugurată, din inițiativa 
Asociației de prietenie Italia- 
România și a primăriei orașului, 
o expoziție de artă plastică con
temporană românească. în ca
drul manifestării, la care au fost

Bangladeshului — care a trans
mis această informație — pre
cizează că președintele demisio- 
nar a luat această hotărîre pen
tru a se putea reîntoarce la 
viața politică activă a țării.

Președintele Adunării Popu
lare, Muhammed Ulla, a preluat 
în mod provizoriu funcția su
premă în stat.
• MINISTRUL islandez al 

afacerilor externe, Einar Au- 
gustsson, a anunțat că, în cursul 
lunii ianuarie, Islanda va relua 
negocierile cu S.U.A. în pro
blema viitorului bazei ameri
cane de la Keflavik.

Noul guvern al E.A.UL
• NOUL GUVERN al Emira

telor Arabe Unite a fost format 
de Maktum Ben Rașid al Mak- 
tum, prințul moștenitor al Du- 
baiului. Acest guvern succede 
guvernelor federației și emira
tului Abu Dhabi, care și-au 
prezentat, împreună, demisia, 
la 13 decembrie. Guvernul se
parat al emiratului Abu Dhabi, 
scrie agenția Reuter, nu a mai 
fost înlocuit, aceasta făcînd 
parte din programul președinte
lui Emiratelor Arabe Unite, șe- 
icul Zayed Ben Sultan Nahy- 
ane, de consolidare a uniunii 
micilor emirate din Golful Per
sic, creată acum doi ani.

* n bogata, dinamica
Ișl rodnica activi

tate a României 
pe arena interna
țională în anul 
care se încheie cu- 

rînd, participarea iplină de ini
țiativă a țării noastre la Con
ferința pentru securitate * și co
operare în Europa se înscrie, 
fără îndoială, ca un moment 
remarcabil, bogat în semnifi
cații. .

Interesul viu cu care opinia 
publică românească a urmărit 
desfășurarea reuniunii pregăti
toare de la Helsinki, apoi prima 
fază a Conferinței general-eu- 
ropene din capitala finlandeză 
și, mai recent, cea de-a doua 
fază a Conferinței de la Gene
va, s-a împletit cu un legitim 
sentiment de satisfacție generat 
de conștiința rolului construc
tiv, remarcabil al României in 
promovarea securității și coope
rării pe continentul european.

Pornind de la cerințele păcii 
și cooperării internaționale, de 
la interesele poporului român 
de a se bucura de condiții in
ternaționale favorabile operei 
pașnice de construire a socia
lismului, conducerea partidului 
și statului nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
înscris securitatea europeană ca 
un obiectiv major al politicii 
externe a României, aducînd o 
contribuție concretă și eficientă 
în cadrul efortului general pen
tru destindere și normalizare, 
pentru progresul bunelor relații 
pe continentul nostru.

Este bine cunoscut șî larg a- 
preciat pe plan internațional 
aportul substanțial al țării 
noastre Ia promovarea unpr i- 
nițiative care au impulsionat 
dialogul inter-european, au îm
bunătățit climatul politic pe 
continent, au pregătit și netezit 
terenul pentru convocarea și 
desfășurarea cu succes a primei 
faze a Conferinței securității 
europene. Esențială apare în a- 
cest sens contribuția României 
la clarificarea conceptului în
suși de securitate europeană. A- 
tunci cînd declara că „ROMÂ
NIA CONCEPE SECURITATEA 
EUROPEANA CA UN SISTEM 
DE ANGAJAMENTE FERME 
ALE TUTUROR STATELOR ÎN 
VEDEREA ASIGURĂRII DEZ
VOLTĂRII LIBERE, NESTIN
GHERITE, A FIECĂREI NAȚI
UNI, PRECUM ȘI A CONLU
CRĂRII ACTIVE ÎNTRE ELE 
ÎN TOATE DOMENIILE DE 
ACTIVITATE IN VEDEREA

• LA SEDIUL O.P.E.C., de 
Ia Viena, s-a anunțat, dumi
nică seara, că miniștrii pe
trolului ai celor 12 țări 
membre ale organizației sta
telor exportatoare de petrol 
se vor reuni, la 7 ianuarie, 
pentru a „discuta baza unei 
politici de stabilire pe termen 
lung a prețurilor". Acest 
anunț a intervenit la cîteva 
ore după ce cei șase membri 
ai O.P.E.C. din regiunea 
Golfului Persic — Abu Dhabi, 
Iran, Irak, Kuweit, Qatar și 
Arabia Saudită — au hotărît 
să dubleze prețul petrolului 
cu începere de la 1 ianuarie.

Ca urmare a unor incidente care s-au produs duminică la 
Neapole, înainte și după meciul de fotbal, contînd pentru cam
pionatul diviziei A al Italiei dintre echipa locală și A.C. Milan, 
26 de persoane au fost rănite.

Prima serie de incidente s-au produs înainte de a începe 
meciul, cînd aproximativ 10 000 de „tifosi" au încercat să forțeze 
porțile stadionului.

Cea de-a doua serie a avut Ioc imediat după meci, care s-a 
încheiat cu înfrîngerea echipei locale. Aproximativ 2 000 de 
suporteri ai echipei din Neapole au încercat să pătrundă în ves
tiarele jucătorilor, dar au fost respinși de carabinierii și agenții 
de poliție însărcinați cu paza fotbaliștilor. Forțele ordinii publice 
au folosit grenade lacrimogene.

în timpul încăierărilor, 26 de persoane, dintre care 16 poli
țiști și carabinieri, au fost rănite.

• UN GRUP DE 30 DE 
REPREZENTANȚI marcanți 
ai vieții publice și religioase 
sud-coreene a inițiat o cam
panie la scară națională, în 
scopul strîngerii de semnă
turi în favoarea unei consti
tuții democratice. Acești mi- 
litanți au declarat că vor 
cere oficial așa-zisului „pre
ședinte", Pak Cijan Hi să in
troducă o moțiune în vederea 
modificării actualei „consti
tuții", considerate total ne
satisfăcătoare de populația 
sud-coreeană. Imediat după 
inițierea acțiunii, au și fost 
strînse primele cîteva mii de 
semnături.

Pe de altă parte, la Seul 
s-a desfășurat o adunare, în 
cadrul căreia peste 20 de cle
rici reprezentînd diferite 
confesiuni ale religiei creș
tine au dat publicității o de
clarație în favoarea instau
rării democrației și libertă
ților cetățenești în Coreea de 
sud.

PROPĂȘIRII FIECĂRUI PO
POR ȘI A ACCELERĂRII 
PROGRESULUI GENERAL", to
varășul Nicolae Ceaușescu sin
tetiza cu extremă profunzime 
și cea mai deplină claritate atît 
conținutul cit și finalitatea com
plexului proces de edificare a 
securității pe continentul euro
pean. Se cuvine relevat în acest 
context puternicul ecou al De
clarațiilor solemne . comune 
semnate cu prilejul vizitelor e- 
fectuate de președintele Nicolae 
Ceaușescu intr-un șir de state 
de pe continent. Aceste docu
mente cu valoare de simbol și 
exemplu fac proba reală a po
sibilității întemeierii relațiilor 

România-promotor
consecvent al securității
șî cooperării europene

dintre state pe angajamente a- 
sumate prin voința liberă și 
suverană, in baza celor mai 
autentice și necesare norme și 
principii ce trebuie să guver
neze relațiile internaționale.

Același dinamism, același spi
rit de inițiativă a caracterizat 
participarea României la pregă
tirea și desfășurarea primei 
faze a Conferinței general-eu- 
ropene. La reuniunea pregăti
toare de la Helsinki reprezen
tanții țării noastre au acționat 
intens și perseverent pentru 
stabilirea normelor și principii
lor de bază pe care să fie or
ganizată Conferința : participa
rea tuturor statelor ca state 
independente în condiții de de
plină egalitate Ia toate activi
tățile și organele conferinței și 
în toate fazele acesteia ; nece
sitatea ca discuțiile să nu se 
desfășoare de Ia bloc la bloc ; 
aplicarea unor norme demo
cratice ca adoptarea hotărîrilor 
prin consens, rotația reprezen
tanților tuturor statelor la

Evoluția
Cosmonauții sovietici Piotr 

Klimuk și Valentin Lebedev 
și-au început cea de-a 7-a zi de 
activitate în spațiu, luni, la ora 
6,30 (ora Moscovei). Ei continuă 
să îndeplinească programul de 
cercetări tehnico-științifice și 
experimente la bordul stației 
cosmice „Soiuz-13“.

în ziua precedentă, cosmo
nauții au spectrofotografiat 
stele din diferite constelații și 
au efectuat fotografii ale Soa
relui în raze Roentgen.^

în scopul perfecționării mij
loacelor și metodelor de navi
gație a aparatelor cosmice pilo
tate, Klimuk și Lebedev au e- 
fectuat observații și au fotogra

JAPONIA. — Aspect de la un recent marș al muncitorilor din Tokio în sprijinul revendicărilor 
lor social-economice

funcțiile de conducere a lucră
rilor. în ce privește conținutul 
dezbaterilor pregătitoare, re
prezentanții României au parti
cipat activ la stabilirea Reco
mandărilor pe baza cărora ur
mează a se elabora documen
tele finale ale Conferinței. în 
cadrul primei faze a Conferin
ței general-europene, care a re
unit miniștri de externe din 35 
de state, delegația României a 
relevat necesitatea de a se con
centra toate eforturile spre mă
suri concrete și eficace care să 
ducă la lichidarea urmărilor 
celui de-al doilea război mon
dial și ale „războiului rece", la 
înlăturarea oricăror surse de 

divizare, de tensiune, de insta
bilitate pe continentul nostru, 
în acest sens, reprezentanții 
țării noastre au făcut propuneri 
care se bucură de o largă apre
ciere. Ei au preconizat, astfel, 
ca noile principii de relații in
ternaționale ale egalității în 
drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța — principii re
cunoscute a fi cheia de boltă a 
unor raporturi de înțelegere, în
credere și colaborare — să facă 
obiectul, sub formă de decla
rații solemne, acorduri, tratate, 
unor angajamente ferme ale 
tuturor statelor participante, 
prin care să se statueze și să se 
garanteze aplicarea lor. în ace
eași ordine de idei, reprezen
tanții României au propus a- 
doptarea unui document privind 
măsuri menite să facă efectivă 
nerecurgerea la forță sau la 
amenințarea cu forța. Pornind 

navei „Soiiiz-lJ“
fiat efectele luminoase care se 
produc înainte de răsăritul și 
apusul Soarelui dincolo de li
nia orizontului terestru.

Potrivit programului de cer
cetări geofizice, cosmonauții 
au fotografiat formațiuni natu
rale caracteristice Pe suprafața 
Terrei în mai multe zone ale 
spectrului și în diferite condiții 
de luminozitate.

Agenția T.A.S.S. menționează 
că echipajul navei „Soiuz-13" se 
simte bine, iar toate sistemele 
și aparatajui științific funcțio
nează normal.

Obiecte „misterioase" 
deasupra Romei
• DOUĂ „OBIECTE MIȘTE- 

RIOASE" au fost văzute pe cer, 
duminică, la Roma, în apro
pierea pieței San Pietro, de mai 
multe persoane — informează 
agenția France Presse. Potrivit 
mărturiilor, era vorba de două 
corpuri rotunde și de culoare 
alburie. Cele două corpuri, care 
păreau de două ori mai mari 
decît luna, au efectuat o amplă 
mișcare circulară pe cer, timp 
de circa 20 de minute. 

de Ia realitatea că edificarea 
securității europene constituie 
un proces amplu, România a 
preconizat, de asemenea, insti
tuirea unui organism de consul
tări, cu participarea pe baza 
deplinei egalități, a tuturor sta
telor Europei, a S.U.A. și Cana
dei — menit să urmărească 
modul de îndeplinire a hotărî- 
rilor și recomandărilor actualei 
prime Conferințe a securității 
și cooperării europene, să con
tinue consultările și schimbu
rile de vederi, să organizeze noi 
întilniri și conferințe.

Un remarcabil aport și-a a- 
dus țara noastră și la activita
tea comitetului de coordonare 

care a organizat cea de-a doua 
fază — de negocieri propriu- 
zise a Conferinței. Reprezen
tanții țării noastre au insistat 
pentru crearea unor organe de 
lucru care să asigure condiții 
or time pentru o examinare a- 
pr of undată, menită să finalizeze 
prin hotărîri de substanță pri
vind aspectele de bază ale secu
rității și cooperării în Europa, 
principiile care trebuie să gu
verneze relațiile dintre statele 
europene, măsuri care să asi
gure aplicarea acestor principii, 
aspectele militare ale securită
ții, cooperarea multiformă și 
multilaterală, crearea unui or
ganism consultativ care să per
mită continuarea procesului de 
edificare a unui sistem trainic 
de securitate pe continent. Au 
fost, astfel, create trei comisii 
și un număr de 12 subcomisii 
și organe de lucru care au de
pus o activitate laborioasă.

în toate organismele Confe
rinței reprezentanții țării noas

R.P. CHINEZA. - Studenți de la Facultatea de arhitectură din 
Pekin în timpul practicii pe șantierele de construcții.

tre au acționat cu energie șl 
spirit de inițiativă pentru tre
cerea de la principii la elabo
rarea unor măsuri concrete, 
menite să ducă la întărirea 
securității și ampla dezvoltare 
a cooperării inter-europene. O 
expresie grăitoare a contribuției 
României în actuala fază a Con
ferinței securității europene o 
constituie faptul . că atenția 
principală . a participanților a 
fost polarizată de documentul 
de lucru românesc (privind mă
surile menite să facă efectivă 
nerecurgerea la forță și la a- 
menințarea cu forța. Acest do
cument complex care cuprinde 
un ansamblu unitar de măsuri 
de ordin politic, juridic, econo
mic, militar și care marchează 
preocuparea calitativ superioară 
a comunității internaționale de 
a se trece de la declarații de 
intenție la măsuri practice care 
să facă efectivă abolirea forței, 
s-a impus ca unul din docu
mentele de bază ale Conferin
ței. A fost reținută cu deosebit 
interes prevederea din docu
mentul de lucru românesc cu 
privire la precizarea și concre
tizarea prin instrumente bilate
rale și multilaterale a obligației 
statelor participante la Confe
rință de a nu recurge la forță 
și la amenințarea cu forța, re- 
levîndu-se în acest sens impor
tanța propunerii avansate de 
țara noastră privind încheierea 
unui tratat general-european 
de nerecurgere la forță. Tot 
astfel, s-au bucurat, de larga 
apreciere a parlicipanților la 
Conferință inițiativele și contri
buțiile constructive românești 
in alte domenii ale promovării 
securității și cooperării europe
ne. Amintim, de pildă, interesul 
cu care a fost primit în subco
misia care se ocupă cu aspec
tele militare ale securității do
cumentul românesc care preco
nizează elaborarea unui pro
gram complex și cuprinzător de 
măsuri menite să asigure dez
angajarea militară și dezarma
rea pe continent.

Retrospectiva participării Ro
mâniei socialiste Ia Conferința 
general-europeană. ne oferă, a- 
șadar, o dată mai mult, imagi
nea tonică, generatoare de sa
tisfacție și mîndrie patriotică a 
contribuției active extrem de 
dinamice a țării noastre Ia pro
movarea securității și păcii in 
Europa.

P. NICOARĂ

fnema
VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa

tria (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30).

CEA DIN URMA ZI: Victoria 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

PUNCT. PUNCT, VIRGULA C 
Doina (orele 12.30; 14,30; 16.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL '. 
Doina (ora 18,45). La orele 9.30; 
11 — Program de desene animate.

ÎNTÎMPLĂRI CU COSA NOS
TRA : Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16.15; 18.45; 21), București (orele 
8,45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21), Mo
dem (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30).

MARELE VALS î Luceafărul 
(orele 8,30; 11,30; 14,30; 17.30; 20,30). 
Capitol (orele 8.30; 11,30; 14.30; 
17 30; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11.45-, 14,30; 17.15; 20).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Tim
puri Noi (orele 13,45; 18; 20,30), 

Ferentari (orele 16; 18; 20) — 
Spectacolele de dimineață sînt re
zervate elevilor.

FATA DIN ISTANBUL : Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 20.45), Flacăra (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

VIFORNIȚA : înfrățirea (orele 
15,30; 18; 20.15), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20.15).

DESPRE O ANUME FERICI
RE : Central (orele 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

O AFACERE PE CINSTE : Lu
mina (orele 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45). Spectacolul de la ora 9 re
zervat vacanței

ANATOMIA DRAGOSTEI : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20.45). Fla
mura (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE î 
Unirea (orele 15.30; 18; 20.15).

OMUL DIN LA MANCHA : Grl- 
vița (orele 9,30; 12; 15.30; 13;
20.30).

MORGIANA : Viitorul (orele 
15.30: 18: 20).

TORINO NEGRU î Buzeștl (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30),

Gloria- (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20.30), Aurora (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15).

EVADAREA : Moșilor (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE 7 
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30). Floreasca (orele 15.30; 
18; 20,15).

JULIANE î Crîngași (orele 16; 
18; 20).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL : Bucegi (orele 15.30; 
18; 20,15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15)

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE : Volga (orele 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15). Arta (orele 
15,30; 17,45; 20).

100 DE LEI: Pacea (orele 16; 
18; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL: Lira (orele 15,30; 18; 20.15).

ÎN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE: Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

ADIO, ARME ! : Munca (orele 
16; 19).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ : Cos
mos (orele 15.30; 18; 20,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Vitan (orele 15.30; 17.45; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Rahova (orele 15,30; 18; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Giulești (orele 15,30: 19).

Teatrul de Operetă : LA CALUL 
BĂLAN — ora 19.30; Teatrul Na

țional „I. L. Caragiale" (Sala din 
Bd. Bălcescu) : SIMFONIA PATE
TICA — ora 19,30; (Sala Come
dia) : DONA DIANA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : ÎNTRE NOI 
DOI N-A FOST DECÎT TĂCERE 
— ora 20; (Sala Studio) : VALEN
TIN ȘI VALENTINA — ora 20; 
Teatrul „C.I. Nottara" (Sala Stu
dio) : HOTELUL ASTENICILOR — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : PRE
ȘUL — ora 20 ; Teatrul Mic : PHI
LADELPHIA, EȘTI A MEA ! — ora 
19.30; Teatrul Giulești : ..ESCU — 
ora 19.30; Teatrul „Ion Vasilescu": 
O FATĂ IMPOSIBILĂ — ora 
19,30; (La Sala Palatului) : PI
RUETE MUZICALE — ora 19,30; 
Teatrul „C. .Tănase" (Sala Savoy): 
LA SAVOY. BOEMA ! — ora 
19.30; (Sala Victoria) : GROAPA

— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : BU ALI — ora 
9: Circul ,.Globus" : Circul
BUSCH ROLAND — orele 10; 16 
și 19.30.

PROGRAMUL III
9,00 Știri. 9.05 „Incognito» — 

program de varietăți muzicale ; 
9.55 Melodia zilei : „București" de 
Paul Urmuzescu. 10,00 Femina- 
club. 11,00 Știință și tehnică 11,10 
Profil pe portativ — basul Boris 
Christoff. 11.30 Pentru prietenii 
magnetofonului — muzică popu
lară. 12,00 Transmisiuni directe din

țară. 12.10 Invitație în fonotecă. 
12,55 Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17.05 Alo. Radio ! — muzică 
ușoară la cerere 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Teatru. 18.10 Opera 
..Peter Grimes" de Britten (frag
mente). 18,5 Melodia zilei. 19.00 In 
direct... din tabără studențească 
de la Sinaia. 19,30 Știri. 19,35 Casa 
de discuri „Ricordi". 20.00 Biogra
fia unei capodopere. „Frații Jderi" 
de Mihail Sadoveanu 21.00 Radio- 
super-top. Muzică populară. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. Poetica. 
Tineri poeți. 23,20 Jazz-ul și Instru
mentele sale. 23,55—24,00 Ultimele 
știri.

PROGRAMUL I
9,00 Matineu de vacanță. „Cele 

12 luni ale anului" de S. Marșak. 
10.00 Telex. 10.05 Avanpremieră. 
10,10 Revista literar-artistică TV : 
Universul științifico-fantastic 10,55

Film serial : Omul din curtea de 
trecere. Producție a studiourilor 
de televiziune sovietice. 12 00 
Telejurnal. 16.00—17,00 Lecții TV 
pentru, lucrătorii din agricultură. 
17,30 Curs de limba germană. Lec
ția 73. 18,00 Telex. 18,05 Cum vor
bim ? 18,20 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 18.45 Anuar 
economic TV. 19,05 Cîntă Benone 
Sinulescu. 19.20 1001 de seri : 
Noile pățanii ale lui Lambsy. 19 30 
Telejurnal. 20,00 Cîntecul săptăniî- 
nii; „Ești țara mea, un cîntec» 
Interpretează Georgeta Mlhalachel 
20,05 Seară de teatru : „...^scu" de 
Tuodr Mușatescu. 21,50 Vedete in
ternaționale : Mina, Lili Ivanova. 
Hary Belafonte, Richie Roberts 
Gilbert Becaud. Karina, Olivia 
Molina. 22,15 24 de ore. România 
în lume.
PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Daktari". 
20.25 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului. Bucurestiul în 
preajma Anului Nou. 2045 Dans 
și muzică de pretutindeni'. Muzică 
ușoară din Turcia 21,10 Reporterii 
noștri peste hotare. 21.35 Telex. 
21,40 Roman-foileton : Goya. Epi
sodul 3.
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