
proletar; din toate țările, UNIȚI-VĂ1

MESAJUL
adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU cadrelor didactice, 

elevilor, organizației de partid șl organizației de tineret 
de la Școala generală din comuna Ozun, județul Covasna

Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc, înainte de toate, să vă mulțu
mesc pentru scrisoarea pe care mi-ați 
trimis-o și pentru invitația de a participa 
la sărbătorirea împlinirii a 325 de ani de 
la înființarea școlii generale din Ozun. 
Regretînd sincer că nu am posibilitatea 
să dau curs acestei invitații, doresc să vă 
adresez pe această cale cele mai calde 
felicitări cu prilejul aniversării școlii 
dumneavoastră.

Apreciez în mod deosebit contribuția 
pe care școala generală din Ozun — ase
menea multor unități de învățămînt cu

vechi tradiții din țara noastră — a adus-o 
pe parcursul îndelungatei sale existențe, 
la pregătirea și instruirea unui mare nu
măr de tineri din rîndul oamenilor muncii 
români și maghiari, care trăiesc și mun
cesc înfrățiți în această frumoasă regiune 
a patriei, la cultivarea nobilelor sentimen
te ale prieteniei și frăției tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de naționalitate. 
Mă bucură, de asemenea, dezvoltarea pe 
care școala dumneavoastră — ca de altfel 
întregul nostru învățămînt — a cunoscut-o 
în anii socialismului. Faptul că astăzi în

(Continuare in pag. a 4-a)

Solemnitatea înmînării de înalte distincții

In prezența președintelui Nicolae Ceaușșscu 
s-a deschis, la București 

CONFERINȚA MINIȘTRILOR 
EDUCAȚIEI DIN ȚĂRILE EUROPENE 

MEMBRE ALE U.N.E.S.C.O,
Prestigioasă manifestare culturală europeană, eveniment 

marcant al vieții internaționale, Conferința miniștrilor edu
cației din țările europene membre ale U.N.E.S.C.O. și-a inau
gurat lucrările, luni dimineața, în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

La ceremonia deschiderii au luat parte, de asemenea,. to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu,' 
Ilie Verdeț, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Corne! Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ștefan An
drei, George Macovescu, ministrul afacerilor externe.

Participarea șefului statului român la inaugurarea acestei 
importante reuniuni — care se întrunește la București in baza 
acordului dintrv guvertyl' țării noastre și U.N.E.S.C.O. — ilus
trează, o dată in plus, atenția, via și larga preocupare manifes
tate de România Socialistă față de activitatea generoasă a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, 
atașamentul ei sincer și profund la cauza păcii, cooperării și 
progresului. In spiritul politicii sale externe, țara noastră. încă 
din primele momente ale aderării sale la U.N.E.S.C.O s-a alătu
rat eforturilor Organizației îndreptate în direcția intensificării 
raporturilor multilaterale dintre statele europene pe baze noi e- 
chitabile, de colaborare și încredere reciprocă, spre crearea a- 
celui climat menit să stimuleze schimbul de valori spirituale, 
apropierea între popoare și dorința lor de a coopera.

Desfășurată sub semnul unui viu Interes 
manifestat față de cuvîntarea șefului statului 

român, al stimei și prestigiului de care 
se bucură România în lume

Ședința inaugurală a marcat 
începutul unor rodnice dezbateri 
cu multiple semnificații pentru 
viața universitară europeană, 

pentru promovarea colaborării 
pe continentul nostruParticipant^ la ședința festivă au întîmpinat’cu vii a- plauze sosirea în mijlocul lor a președintelui Consiliului de Stat al României.Ședința inaugurală reunite, sub cupola Ateneului Români pe miniștri educației din țări europene, membrii g delegațiilor participante, personalități ale vieții universitare, știin- fice și culturale din aceste state, observatori din Canada, S.U.A., precum și ai Vaticanului, reprezentanți ai Federației Sindicale Mondiale, Organizației Mondiale a Sănătății, Consiliului Europei, Organizației europene pentru cooperare și dezvoltare, Organizației europene pentru cercetarea nucleară. Sînt de față, de asemenea, observatori din partea a numeroase organizații internaționale neguvef- namentale, între caje Asociația internațională a universităților, precum și ai unor prestigioase fundații americane și europene.Sînt de față, de asemenea, membri secretariatului conferinței — reprezentanți ai U.N.E.S.C.O., Centrului European pentru învățămîntul superior, Institutului internațional pentru planificarea educa

r
(hu, a^tab...

aniversare

In jurul datei de 1 
decembrie a.c. prepa
ratorii de la Coroești 
vor sărbători împlini
rea unui deceniu de 
activitate a întreprin
derii lor. In cinstea a- 
cestui eveniment ei și- 
au propus să realizeze 
suplimentar prevederi
lor de plan 500 de to
ne de cărbune special 
pentru semicocs, să 
îmbunătățească recu
perarea globală și la 
produsele superioare 
cu 0,3 puncte, colec
tarea a 250 kg cupru

ției și Biroului de cooperare științifică pentru Europa.La inaugurarea lucrărilor participă membri ai guvernului, președinții Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de științe sociale și politice și ai altor foruri științifice, personalități științifice și culturale, rectori și profesori universitari, reprezentanți ai Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Au fost prezențf, de asemenea, Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, precum și reprezentanții din Capitala țării noastre ai altor organisme ale O.N.U.Erau de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.Ședința a fost deschisă' de tovarășul Paul Niculescu-Mi- zil care, salutînd pe cei pre- zenți, a spus :„Atenția deosebită, pe care România o acordă acestei manifestări internaționale, este ilustrată de prezența la ședința noastră inaugurală fes-
(Continuare în pag. a 3-a)

electrolitic, reducerea 
substanțială a consu
murilor de combusti
bil și energie electrică.

ORARUL CLUBULUI 
PENSIONARILOR

Conducerea clubu
lui pensionarilor din 
Petroșani, cu .sediul în 
strada Anton Pann nr. 
98, a stabilit un orar 
de funcționare cores
punzător cu cerințele 
marelui număr de a- 
matori de lectură sau 

petrecere plăcută, prin 
diferitele jocuri, a 
timpului. Clubul e 
deschis zilnic, între o- 
rele 15—19, cu excep
ția zilelor de dumini

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCUDomnule director general, Stimați oaspeți,Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să exprim satisfacția poporului român de a găzdui această prestigioasă reuniune internațională, și să vă adresez dumneavoastră, miniștri ai învățămîntului și personalități universitare marcante din țările europene membre ale U.N.E.S.C.O., un cald salut, urîndu-vă, totodată, să vă simțiți cît mai bine în România. (Vii aplauze).Apreciem în mod deosebit organizarea de către U.N.E.S.C.O. a acestei importante manifestări culturale în țara noastră, precum și rolul jucat în acest sens de către directorul general domnul Rene Maheu și alți reprezentanți de seamă ai U.N.E.S.C.O.Propunîndu-și să dezbată probleme de o deosebită importanță pentru dezvoltarea învățămîntului superior, pentru intensificarea colaborării universitare în scopul promovării tot mai largi a științei și culturii moderne, conferința dumneavoastră dobîndește o semnificație majoră în viața internațională a continentului, în efortul general al națiunilor pentru progres și o viață mai bună.Pornind de la rolul uriaș pe care școala îl joacă în epoca noastră în mersul înainte al societății. în înflorirea civilizației umane, guvernul român a depus și depune eforturi susținute pentru dezvoltarea largă a instrucției publice, pentru pregătirea la un înalt nivel științific a întregului ti- 'neret. Este elocvent în acest sens faptul că România a generalizat învățămîntul de 10 ani, a dezvoltat larg . rețeaua universitară, asigurîndu-și nevoile de cadre pentru toate domeniile și pregătind, în a- celași timp, un mare număr de studenți străini, îndeosebi din țările în curs de dezvoltare. Facem totul ca învățămîntul nostru superior să evolueze în pas cu marile descoperiri ale cunoașterii contemporane, legîndu-se, în același timp, în mod organic de cerințele vieții materiale și spirituale ale societății, pentru a putea permite absolvenților să-și valorifice cît mai eficient cunoștințele, să-și afirme plenar personalitatea în sfera vieții sociale. Școala românească pregătește tineretul astfel încît să poată contribui cu succes la eforturile întregului popor pentru perfecționarea continuă a relațiilor sociale, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, bazate pe deplina egalitate între oameni, pe e- chitate și justiție socială.Trăim o epocă de profunde tronsformări sociale și, în a- celași timp, de dezvoltare explozivă a cunoașterii științi

că, sau a sărbătorilor 
legale, cînd va fi des
chis între orele 9—13.

FESTIVAL 
INTERJUDEȚEAN

Talentul artiștilor a- 
matori din municipiu 
este apreciat în diferi
te manifestări de gen 
organizate și în alte 
județe. La festivalul 
interjudețean de mu
zică populară „Jiule 
pe malul tău“, desfășu
rat recent la Tîrgu Jiu, 
solista de muzică 
populară din Petro
șani, Angela Bâcoi a 
ocupat locul III (din 
30 de soliști), atribuit 
pentru cîntecul „Vine

badea de la mină", ins
pirat din munca mine
rilor. Grupului vocal 
folcloric de la căminul 
cultural din Cîmpu lui 
Neag i s-a dat premiul 
special al juriului.

CONCURS — 
SELECȚIE

Azi, 27 noiembrie, 
la ora 18, în sala mare 
a Casei de cultură din 
Petroșani se desfășoa
ră un concurs-selec- 
ție pentru soliști vocali 
și instrumentiști, dan
satori. Scopul acestei 
acțiuni este constitui
rea unui ansamblu fol
cloric reprezentativ 
pentru Valea Jiului.

IN CĂMARA 
ORAȘULUI

Depozitul din Bărbă- 
teni al C.L.F. se pre
zintă, acum la începu
tul sezonului friguros, 
bine aprovizionat. Au 
fost însilozate aici, pî- 
nă în prezent : 1 000
tone cartofi, 170 tone 
ceapă, 70 tone morcovi, 
10 tone pătrunjel, 20 
tone sfeclă roșie, 4 to
ne ridichi de iarnă, 5 
tone gulii, 100 tone 
mere, 10 tone pe
re, 135 tone fasole 
uscată, 3 tone varză 
roșie, cantități sufici
ente de varză murată, 
gogonele și alte mu
rături... Deci, iarna 
poate veni.

fice, de descoperiri fundamentale în toate domeniile cercetării, de înnoire vertiginoasă a tehnicii — epoca celei mai grandioase revoluții științifice-tehnice cunoscute în istorie. In aceste condiții progresul oricărei națiuni nu se mai poate realiza decît punînd la baza întregii vieți economi- co-sociale rezultatele noilor descoperiri din toate domeniile cunoașterii, tot ce creează mai de preț geniul uman pe toate meridianele lumii. In- vățămîntul a devenit un element decisiv în dezvoltarea umanității, factorul fundamental care îl ajută pe om să devină cu adevărat stâpîn al naturii și societății, să-și creeze prin propriile forțe condiții de viață sociale și spirituale din ce în ce mai elevate. Iată de ce devine tot mai imperios necesară democratizarea largă a instrucției publice în întreaga lume,, asigurarea accesului la toate formele de învățămînt a tinerei generații de pretutindeni, fără deosebire de naționalitate, rasă sau stare socială, înlăturarea oricăror bariere, discriminări și impedimente în calea tineretului spre măreața citadelă a științei și culturii'.O importanță primordială, capătă învățămîntul în efortul de lichidare a fenomenului subdezvoltării — una din cele mai grave probleme care confruntă omenirea contemporană. Extinderea și modernizarea rețelei de învățămînt, pregătirea cadrelor necesare construcției economice și sociale este o condiție esențială pentru depășirea rămînerii în urmă generată, într-o serie de țări, de relațiile de dominație colonială din trecut, pentru accelerarea mersului înainte al statelor care au pășit pe calea dezvoltării libere, de-sine-stătătoare, pentru asigurarea progresului lor material și social. Sprijinirea țărilor lumii a treia — cum se obișnuiește să se spună — în efortul de organizare pe baze noi a învățămîntului u- niversitar, se impune, de a- ceea, să constituie o preocupare majoră a tuturor națiunilor și în primul rînd a țărilor dezvoltate din punct de vedere economic și cultural din Europa și din întreaga lume.O însemnătate excepțională capătă în epoca noastră rolul educativ al școlii și, îndeosebi, al instituțiilor universitare. Este evident că nu putem porni decît de la premisa că tinerei generații ce învață astăzi pe băncile școlii îi revine îndatorirea de a înfăptui dezvoltarea economică și socială a lumii de mîine ; ea va trebui să ducă mai departe făclia progresului pe planeta noastră, să realizeze aspirațiile fierbinți ale popoarelor de 

a așeza societatea umană pe temelii noi, mai echitabile, mai raționale, să instaureze un climat de conviețuire pașnică, de prietenie și colaborare fructuoasă a tuturor națiunilor.Pregătirea și educarea tineretului pentru această măreață misiune istorică _ cere instituțiilor de învățămînt de pretutindeni să promoveze cu toată consecvența cele mai avansate idei ale epocii, idealurile de libertate și dreptate socială, concepții filozofice profund u- maniste, care să pună mai presus de orice omul — factorul esențial al întregii dezvoltări istorice —, realizarea fericirii și demnității lui. 
(Aplauze puternice). Școala este chemată să sădească în conștiința tineretului de pretutindeni voința hotărîtă de a aboli orice dominație și asuprire a altor popoare, reziduurile rușinosului sistem colonial. practicile neocolonia- lismului, de a se ridica împotriva rasismului, a curentelor neofasciste, a oricăror concepții obscurantiste, retrograde. Numai așa ea poate influența în sens nobil, constructiv, e- voluția viitoare a societății, poate contribui la înfăptuirea viitorului luminos al umanității.După cum este cunoscut, în viața internațională contemporană se produc profunde deplasări și transformări înnoitoare. Popoarele înțeleg tot mai clar necesitatea de a pune capăt pentru totdeauna vechii politici de dominație, forță și dictat în relațiile internaționale, de a instaura relații no', bazate pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, pe egalitate deplină între toate națiunile, pe principiile independenței și suveranității naționale, pe colaborare reciproc avantajoasă. Ca urmare, în lumea de astăzi se conturează tot mai evident cursul spre destinderea relațiilor internaționale. spre cooperare și pace între națiuni.Instituțiile universitare au jucat întotdeauna un rol activ în mai buna cunoaștere reciprocă a popoarelor pe plan spiritual, în generalizarea a- portului fiecărei națiuni la tezaurul științei universale, în circulația largă a ideilor înaintate. Cu atît mai mult astăzi ele sînt chemate să promoveze intens schimbul de valori științifice și umane, și, odată cu aceasta, spiritul de prietenie și conlucrare pașnică între națiuni. Institutele dq învățământ superior, toți cei ce lucrează în sfera vieții universitare, fără deosebire de concepții politice, filozofice și religioase, pot contribui, prin contactele, schimburile de experiență și de opinii pe care

(Continuare in pag. a 3-a)

INTILNIRE IN 
CENACLUL LITERAR

Colectivul bibliote
cii Casei de cultură din 
Petroșani a organizat o 
întîlnire a elevilor cla
selor a IlI-a și a iV-a 
de la școlile generale 
nr. 1 și nr. 4 din loca
litate cu membrii ce
naclului literar „Meș
terul Manole". După 
discuții despre crea
ția literară au fost ci
tite poezii patriotice.

„IN VIZITĂ LA 
DESERVIREA"

Zilele trecute, bri
gada artistică de agita
ție a cooperativei „De

servirea" din Lupeni

unor reputați oameni de știință,
artă și culturăTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a înmînat, luni, într-un cadru solemn, înalte distincții ale Republicii Socialiste România unor reputați oameni de ști

Cuvîntarea tovarășului Nicolae CeaușescuStimați tovarăși,Doresc ca, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, precum și al meu personal, să vă adresez tuturor cele mai calde felicitări cu prilejul înmînării acestor înalte ordine ale Republicii Socialiste România. Desigur că prilejul acordării acestor înalte distincții este legat de împlinirea unei anumite
Ritmuri înalte în abataje

E. M. UricaniRandamente sporite 
la mina Petrila

Vineri, 23 noiembrie, sectorul III al 
minei Petrila a realizat o producție de 
1 171 tone de cărbune. Raportată la nu
mărul de posturi prestate (142) producția 
sectorului ne indică obținerea unui ran
dament mediu de 8,20 tone pe fiecare 
post.

Cele mai bune rezultate le-au raportat 
brigăzile conduse de Florea Mionici și 
Vasile Herineanu care au extras 261, res
pectiv, 175 tone de cărbune într-o singură 
zi, obținînd randamente record : 10.50, 
respectiv, 9,30 tone de cărbune. De altfel, 
atît la indicatorul „în cărbune", cît și la 
cel „pe sector", productivitatea muncii 
este depășită de către toate brigăzile sec
torului.

De semnalat sprijinul efectiv acordat 
brigăzilor productive de către mecanici, 
prin ing. Eliodor Mihăileanu, maistrul 
Francisc Nebela, precum și de către echi
pele de lăcătuși și mecanici conduse de 
Ion Stanciu și Dorel Brîndușa.

DISIPAI
împotriva consumatorilor frauduloși

OPINIA CETĂȚENEASCA SA ACȚIONEZE 
CU PROMPTITUDINE SI FERMITATE IEconomisirea de energie e- lectrică nu privește doar iluminatul public, sau. consumul industrial. Un consum foarte mare se înregistrează Și Ia e- nergia electrică de uz casnic. Acest aspect privește pe fiecare cetățean în parte, care beneficiază în locuința sa de energie electrică pentru iluminat și pentru diversele aparate . electrocasnice. Să abordăm deci întrebarea : cît de rațional este folosită energia electrică în apartamentele cetățenilor ? însoțiți de tovarășii Andrei Samuel, șeful C. D. E. -E. Petroșani, Iacob 

Grădinaru, contabil șef. și 
loan Coc, maistru utilizări e- nergie, am pătruns în cîteva apartamente din cartierul Aeroport. Dar, pînă a ajunge în locuințe am trecut pe

formată din șapte fe
te cooperatoare — Anu- 
ța Lumpeldean, Viorica 
Furdui. Maria Ghiță, 
Aurora Sedlac, Raveca 
Lupșan, Nina Vadaș și 
Elisabeta Silvester — 
a prezentat noul pro
gram din repertoriul 
brigăzii intitulat „In 
vizită la Deservirea". 
Programul este prezen
tat și in săptă- 
mîna aceasta la 
Vulcan și Uricani și 
este realizat sub în
drumarea artistică a 
actorului Corvin Ale- 

xe, de la Teatrul de 
stat „Valea Jiului".

J

ință. artă și cultură, ca semn al deosebitei prețuiri pe care conducerea partidului și statului o acordă îndelungatei și rodnicei lor activități.La solemnitate au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Gheorghe Pană, 
vîrste, dar am dorit ca prin a- ceste ordine pe care Consiliul de Stat vi le-a acordat, să dăm, totodată, o înaltă apreciere activității pe care fiecare dintre dumneavoastră ați depus-o în servirea intereselor poporului român, a cauzei socialismului și dezvoltării patriei noastre.E cunoscut rolul științei, al artei și culturii în general. în dezvoltarea societății omenești — așa cum se știe că înflorirea 

Toate 
sectorului 

depășiriApropierea sfârșitului de lună reprezintă pentru colectivul sectorului I al minei Uricani un bun prilej de a depune toate... strădaniile în vederea obținerii unor rezultate cît mai valoroase în muncă. Urmarea directă a acestor strădanii o constituie faptul că, acum, cu cîteva zile înaintea sfîrșitului de lună, toate brigăzile de mineri ale sectorului I

străzi, am intrat pe casele scărilor, am trecut pe lîngă magazine. In mare parte, s-a acționat cu promptitudine pentru traducerea în viață a prevederilor recentului Decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Cu toate acestea, responsabilul restaurantului „Parîngul", orice-ar fi, trebuie să-și lumineze firma puternic ; magazinul „Menaj" dih același cartier, are tavanul tapisat cu tuburi de ilumint. La fel locatarii de la parterul blocului 1, scara I, de pe strada Oituz, nu pot... dormi liniștiți noaptea, numai dacă ușile lor sînt luminate pe dinafară de două becuri (de 100 W) legate în serie. Așadar, mai există suficiente exemple de risipă,
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în pagina a 2-a:

SPORT
e Coordonate noi ale acti. 

vității sportive școlare.

♦ Cronica meciului de fotbal 

Jiul - Steaua.

♦ Etapa a XV-a comentata 

de Petre Libardi.

♦ Un moment mult așteptat : 

INAUGURAREA TELESCA- 

UNULUI DIN PARING.

Ilie Verdeț, Dumitru Popescu, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere și Constantin Stătes- cu. secretarul Consiliului de Stat.Erau prezente, de aseme-
(Continuare in pag. a 4-a)

oricărei științe și culturi este legată de realizarea unei temeinice baze materiale ; dar, de fapt, între acestea există o strînsă interdependență și condiționare reciprocă. In condițiile de astăzi, cînd România realizează o impetuoasă dezvoltare economică și socială, știința ocupă un rol tot mai important în asigurarea acestui progres : așa după cum. in
(Continuare în pag. a 4-a)

brigăzile 
I raportează 
de plansînt în măsură să raporteze realizarea și chiar depășirea sarcinilor de plan ce le revin. Rezultatele cele mai bune le înregistrează ' brigăzile conduse de Procopie 

Moater și Nicolae Ștefan care Ia abatajele cameră nr. 6 și 5 au obținut pînă în prezent productivități de 13, respectiv, 11 tone pe post.
(Cont. în pag. a 3-a) 

pentru care nu există argumente justificatoare.In interiorul locuințelor, oameni sînt... la ei acasă ; profită de multiple avantaje ale civilizației, folosesc tot felul de aparate electrocasni- ' ce'. Așa e firesc, așa e civilizat. Dar civilizația presupune și o atitudine civică responsabilă. In cazul acesta, tot. civilizat ar fi ca aparatele e- lectrice de uz casnic să fie utilizate rațional — interesul fiind și de partea C.D.E.E. dar mai ales a cetățeanului. Pornind însă de la situația reală, de la rezultatele controalelor efectuate de echipele C.D.E.E. Petroșani, cetățenii pot fi ca-
Ionica FIERARU /r

(Continuare in pag. a 3-a) '
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Coordonate noi
ale activității sportive

școlareechitabilă
55

mult jo- cele pre- jocurile
firească de specifică

r e m i z ă“Duminică, după cum era și de așteptat, atrași de „marele meci mare" de pe stadionul Jiul, cei aproape 5 000 de spectatori prezenți în tribune au venit din dorința — unii mai optimiști, chiar din convingerea — că elevii lui Traian Ivănescu le vor „suna" fesorului redutabila pe terenul goarna ce
militarilor pro- Constantin, din formație Steaua, ostilităților, din vestește victoria

tru ceiiâlți combatanți. Și pînă la un moment dat al meciului chiar așa era să se întîmple, spre i suporterilor locali, din etapa aceasta, jucătorii de la Jiul a constituit cel mai prielnic moment de a demonstra tuturor că în echipă evoluează jucători pentru care fotbalul este o lecție învățată cu sîrg și '■pasiune și nu îl practică doar... „după ureche". Ultimele evoluții ale „llMui din

satisfacția Meciul pentru

tea au sporit la elevii noștri interesul și satisfapția ce o implică nevoia mișcare, de acțiune acestei vîrste.Sînt folosite mai curile de mișcare și gătitoare pentru sportive. Prin practicarea a- cestora sub forma de întrecere organizată cu masa de elevi, am urmărit să-i ajutăm

sau III vor determina în final scara valorică a notelor cît și a gradului de pregătire fizică a elevilor.Sigur că pentru a releva un progres valbric atît profesorul cît și elevii se vor preocupa pentru asigurarea unui volum corespunzător de lucru ce să reflecte neapărat o diferență calitativ superioară.Aceeași orientare modernă

gătirea fizică, acesteaconstituie și cadrul de cultivare a capacității de a rezolva pozitiv acțiunile independente, subordonate unor cerințe colective — de asigurare a cadrului de manifestare pentru autoorganizare, auto- conducere și autodepășire.Din cele de mai sus s-au desprins doar cîteva din direcțiile de influență și contribuție formativă pe care le realizăm pe acest teren. Pentru perioada următoare se impune un plus de grijă în găsirea celor mai eficiente modalități de asigurare a întregii mase de elevi a unor multiple și variate posibilități de practicare a formelor de mișcare specifice sezonului alb.Săniușul, patinajul, schiul, jocurile cu zăpadă, ori drumețiile pe potecile de argint ale iernii — s-au bucurat dintotdeauna de, adeziunea și participarea entuziastă a copiilor. Desigur că trebuie a- menajate patinoare și pîrtii, stabilite trasee și rezolvate o serie de cerințe de ordin material, ori găsite soluții. Și sigur se vor găsi.Numai în acest fel vom realiza la scară de masă înțelegerea că valoarea formativă a educației fizice și a sportului nu o constituie doar suma exercițiilor și deprinderile de mișcare — cît mai ales ca sumă a experiențelor pentru viață. Fiindcă pregătirea f- zică este o~parte integrantă a dezvoltării armonioase a personalității — determinată în egală măsură. de puritatea morală, de bogăția intelectuală și de capacitatea de aptitudine fizică.Un asemenea om corespunde în fapt cerințelor

Din ansamblul acțiunilor întreprinse în ultimii ani pe linia dezvoltării și modernizării învățămîntului nostru se remarcă prioritar Hotărîrea Plenarei C.C. .al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c., ce a determinat noi reglementări privind activitatea educației fizice și a sportului școlar. Se are în vedere cerințele vieții contemporane care impun găsirea unor eficiente căi și mijloace menite să realizeze cît mai complet pregătirea tineretului In concordanță cu interesele generale ale societății.Pornind de la aceste coordonate noi, cuprinderea maselor largi de oameni ai muncii, a întregului tineret, la practicarea sistematică a e- xercițiilor fizice și a sportului constituie sarcina de bază a întregii noastre activități. De aici rezultă în mod deosebit pentru școli — care pînă la o anumită vîrstă cuprind întreg tineretul patriei noastre — că pregătirea pentru sportul de masă trebuie să se realizeze în principal aici și să determine stabilirea unor obișnuințe trainice de viitor.In acest context introducerea a noi mijloace și forme de lucru în lecție, în vederea realizării la scară de masă a sarcinilor sporite ce stau în fața educației fizice și în școlile din municipiul nostru există o preocupare remarcabilă. Astfel se explică apariția în orele de clasă a unor noi mijloace menite să sporească intensitatea lecției, prin folosirea lucrului în circuit — modificări în tehnica unor procedee de aruncări sau sărituri, combinarea unor execuții tehnice și tactice specifice unor jocuri sportive ca și a folosirii pe scară tot mai largă a unor obiecte și aparate ajutătoare. Toate aces-

se încheie prima repri-Petroșani ne îndreptățesc să afirmăm că după atîtea „băltiri" în apele tulburi ale ineficacității, Jiul și-a găsit matca sigură. Dacă ar fi cîștigat în fața celor care au aliniat în formație nu mai puțin de cinci tricolori, ajutați și de o conjunctură favorabilă, creată de rezultatele celorlalte partide, Jiul ar fi avut ocazia să ocupe în momentul de față locul 4 în clasament. Era o performanță la care nimeni, cu 8 etape In urmă, nu ar fi curajul nici măcar să gîndească. Dar, socotelile fost infirmate de scorul nai al partidei, astfel tentativa îndrăzneață a băieților de la Jiul a rămas doar în faza de opțiune.Jocul, în ansamblul său,a fost în mare parte bun. Pe un teren alunecos, ambele echipe au încercat facă totuși ceva pentru desfășura jocul tactic ce impunea în acea conjuctură. Din start chiar, dominarea teritorială a Jiului ni s-a părut mai evidentă. Oaspeții, deși se repliau foarte rapid — Parcă Ciugarin și Sătmă- reanu comandau adunarea „trupei" la careu — apărarea lor nu s-a dovedit a fi un „beton fără fisuri". In minutul 14, la o „grămadă" în careu, Rozsnai cu un șut sec, puternic, l-a făcut — în explozia de bucurie a publicului spectator — pe Iorda- che să scoată mingea din plasă. Dar, satisfacția celor ce trăiau bucuria schimbării tabelei de marcaj în favoarea localnicilor a durat prea puțin. Un contraatac al militarilor, efectuat prin tinerii Răducanu și Ion Ion, urmat de un fulgerător schimb de pase în fața careului, care i-a scos din dispozitiv în față pe apărătorii Jiului a permis lui Dimitriu IV în min,32 să scape singur și să restabilească egalitatea, scor cu

care ză.La dar, Rozsnai, Mulțescu, Nag^, decurs de 10 minute îdte că cu șuturi de Iordache. mare ocazie, 59, poartă Stoichiță, care, nejenat de nimeni, din careul mic șu- tează imprecis. Peste 3 minute, Sameș derutat de o fază palpitantă consumată în careu era cît pe-aci să maree în propria poartă. Presingul continuă la poarta oaspeților. In min. 70 Nagy irosește și el ocazia de a prelua conducerea, șutind pe lingă poartă din poziție ideală. La un corner dictat •în favoarea noastră, în min. 72 Sătmăreanu scoate de pe linia porții cu genunchiul un prezumtiv gol al victoriei localnicilor, la șutul expediat cu capul de Stocker. Și pînă la finalul partidei încercările gazdelor de a mai marca rămîn nefructificate. Cu rezultatul de 1—1 — „remiză" echitabilă, s-ar putea spune — i-a sfîrșit această partidă a marilor speranțe, a ambiției de autodepășire a jucătorilor de Ia Jiul, pe care am avut prilejul să o consemnăm cu satisfacție după ultimele evoluții ale e- chipei divizionare A din Petroșani.A arbitrat bine Nicolae 
Hainea, din Bîrlad.Componența formațiilor: JIUL: Ion Gabriel — Nițu, Georgescu, Tonca, Dodu — Ștocker, Nagv. — .Stoichiță, Mulțescu, Rozsnai, Stan Gabriel (min. 61 Luca Lică); STEAUA: Iordache — Sătmăreanu, Ciugarin, Nae Io- nescu, Sameș — Dumitru, Dumitriu IV — Pantea, Răducanu, Ion Ion, Iovănescu.

reluare presăm din nou ineficient. Stocker, " ’, în.............. ...Jear- poarta apărată Dar cea mai ratată în min. semnătura lui

pe aceștia să realizeze un mai mobil transfer de deprinderi ce reprezintă în fond esența formativă a mișcării. Se poate aprecia chiar că numai folosind o gamă variată de exerciții și mijloace — care să-l pună pe elev în permanență în Situații schimbate — reușim să asigurăm o participare nu doar activă, dar mai ales creatoare pentru găsirea soluțiilor adecvate fiecărei noi împrejurări.In această perioadă în toate școlile s-a trecut deja la testarea posibilităților fizice ale elevilor prin folosirea u- nor probe de controj ca sărituri în lungime de pe loc, o alergare de viteză și alta de rezistență, ca și a unei probe de aruncare a greutății. Normele obținute acum și corelate cu cele din trimestrul II

privește și asigurarea unui nou cadru activităților de pregătire sportivă din școli ce trebuie să cuprindă un număr sporit de elevi. Realizăm prin aceasta o mai reală apropiere de ideea asigurării unei influențe cu caracter de masă atît asupra sferei fizice dar mai ales a celei morale a e- levilor.In această toamnă turneele și campionatele disputate, în- tîlnirile amicale dintre școli apropiate sau cele ocazionate de întîmpinarea unor evenimente și zile festive au reușit să-și găsească un tot mai larg spațiu în viața sportivă a u- nor școli. Încercăm prin a- cestea să-i obișnuim pe elevi și cu ideea că întrecerea sportivă nu reprezintă doar un prilej de ierarhizare, a unor valori și calități privind pre-

avut se au fi- că
săase

I. NICOLAESCU

pentru ei și înfrîngerea pen-

Fotbal, divizîaC

Victoria Călan 4-9 (2-0)

preocupărilor și epocii noastre.
Dan COCOR,

Șutul lui Rozsnai l-a „înge
nuncheat" pe lordache, 1-0...

...și cmd să fie 2-1, Sătmă- 
reanu, atent, a scos balonul 
ce se îndrepta spre poartă 
cu... genunchiul. Deci, 1-1.

Considerată ca un veritabil derby; partida dintre cele două echipe fruntașe ale seriei a fost așteptată cu viu interes la Lupeni. Sceptici în ceea ce privește rezultatul final, nici cei mai „înfocați" suporteri ai minerilor n-au sperat la o victorie așa categorică, dacă ar fi să ne luăm după rezultatul în sine. Oricum, nimeni nu poate contesta meritul formației gazdă, care a muncit mult pentru victorie, însă în cele ce urmează vom încerca să a- rătăm cum a fost totuși obținut acest scor.De la bun început trebuie a- rătat că terenul alunecos și foarte greu a creat mari dificultăți jucătorilor ambelor e- chipe. In această situație indicațiile antrenorului Al. Co- man (Minerul Lupeni) s-au dovedit a fi cele mai inspirate, deoarece elevii săi au acționat așa cum trebuie pentru a învinge mai ușor cel de-al doilea adversar — terenul. A- părarea a ocupat în permanență poziții avansate, avînd în cei doi fundași laterali Pol- gar și Rus doi mijlocași în aproape toate situațiile de joc iar Matei Popescu (excepțional în acest joc) uneori un veritabil atacant central. La mijlocul terenului Dosan și Dumitru au oprit cu regularitate a-

tacurile oaspeților. Atacanții însă, deși au înscris de patru ori, n-au fost la nivelul celorlalți coechipieri, ei ratînd destule situații favorabile din poziții mult prea clare.Elementul surpriză și-n același timp atuul localnicilor a fost, fără îndoială, șutul la poartă din orice poziție și de la orice distanță. A fost de fapt exact ceea ce se impunea în condițiile unui teren greu— lucru pe care oaspeții nu l-au sesizat decît spre sfîrșitul partidei, atunci cînd era prea tîrziu. Pînă atunci însă jucătorii din Călan au dovedit că știu bine... lecția jocului în deplasare. Ei au cedat intenționat mijlocul terenului lansînd contraatacuri rapide și chiar periculoase din care, cu puțină șansă, ar fi putut înscrie.Meciul, în general, a plăcut pentru că a avut multe faze de poartă, s-a jucat elegant, fără durități, chiar ca „în familie" uneori, dar terenul greu a influențat latura tehnică care a fost la cote mult prea scăzute pentru pretențiile u- nui derby.Cele patru goluri au fost marcate de Dosan în min. 21. cu un șut plasat de la 25 metri : 1—0 ; Cotroază în min. 38— o reluare splendidă din voie în colțul^ ștîng la o centra-

re a lui Polgar de pe partea dreaptă’: 2—0 ; Moldovan — în min. 65, după o cursă soli- tară pe partea stingă, driblează «ți va apărători, apoi din- tr-un unghi dificil, de la 30 metri, înscrie imparabil (a fost de altfel cel mai spectaculos gol al meciului): 3—0 ; și din nou Cotroază în min. 86, la o centrare a lui Dosan mingea ajunge la Pecsar, pas la veteranul lupenean și șut cu boltă peste portarul ieșit în întîm- pinare... 4—0. O victorie muncită, realizată, mult mai greu decît arată scorul... și toată lumea a răsuflat ușurată. A fost un meci de care s-au temut pentru că. deși învinsă, echipa din Călan a dovedit cu certitudine că nu întîmplător este pe un loc de

Prof.
Școala generală nr. 1 Petrila

frunte, și că va avea un cuvînt de spus în definitivarea cîști- gătorului seriei.A arbitrat bine K. Reinerth din Mediaș.MINERUL : Șarpe — Folgar, Matei Popescu, Burdangiu, Rus — Dumitru, Dosan — Flo- rescu (min. 22 Dincă), Cotroază, Ceteraș (min. 65 Pecsar), Moldțvan. VICTORIA: Hlo- pețchr (min. 46 Ursii) — Popescu, Bambuleac, Marinescu, Ștefan — Potrivitu, Gyiirgy — Teodorescu, Dee, Ionete, Foca (min. 46 Bușe), Ghiță.
V. MOLODEȚP.S. Micul grup de susținători veniți din Călan le-a dat o lecție spectatorilor din Lupeni, de felul cum trebuie să-și susțină echipa atunci cînd ea se află în momente grele sau chiar pierde. Nu este suficientă prezența fizică în tribune, mai este nevoie și de o încurajare, astfel ca jucătorii să simtă apropierea și atașamentul publicului.

V.M.

Un moment mult așteptat
A

In curînd, telescaunul dip Paring va purta
turiștii spre înălțimile imăpeiite...

Tenis de masă

Comportare meritorie
a sportivelor din PetroșaniSala de sport „Constructorul" din Hunedoara a găzduit, în ziua de 25 noiembrie a.c., etapa județeană a campionatului republican individual, rezervată seniorilor.La această importantă competiție municipiul Petroșani a participat cu un numeros lot de jucători și jucătoare, alcătuit din secțiile de la Școala sportivă și Constructorul minier — ambele din Petroșani.Ca și la edițiile anterioare și de această dată fetele Școlii sportive din Petroșani au avut un cuvînt hotărîtor în lupta pentru cucerirea titlurilor de campioane județene, atît la proba individuală cît și la cea de dublu fete. De altfel, așa cum anticipasem, 
jucătoarea Victoria Chinceșan a cucerit titlul de campioană județeană la proba individuală, iar împreună cu cplega de echipă Silvia Sa
vin a cucerit și titlul de campioană județeană, la pro-

ba de dublu. Iată clasamentul probei individuale : 1.
Victoria Chinceșan ; 2. Sil
via Savin ; 3. Cat ia Văcă- 
riuc ; 4. Violeta Grădinaru - — toate patru de la Școala sportivă Petroșani (centrul Lupeni). La proba de dublu fete, locul doi a revenit tot reprezentantelor Școlii sportive (Văcăriuc — Grădinaru), care deși învinse de cuplul Chinceșan — Savin, cîști- gător al probei, ele au manifestat un real progres.La băieți, comportarea reprezentanților noștri a fost mai slabă, avînd în vedere că în primele patru locuri nu s-a clasat nici unul. Totuși pentru etapa de zonă care se va ține la Arad în primele zile ale lunii decembrie a.c. s-au calificat Ionel Taloș și Ilie Roșu ambii de la Școala sportivă care au ocupat în ordine locurile V și VI în clasamentul probei individuale.

S. BALO!

In curind pirtiile din Pa
ring vor cunoaște din nou 
animația.

Foto : Ing. Șt. KOSZTIN

CLASAM. iNTLIL
1. Universitatea Craiova 15 10 3 2 32—16 23
2. F. C. Constanța 15 8 2 5 25—16 18
3. Steaua 15 7 3 5 20—15 17
4. Dinamo 15 7 3 5 21—18 17
5. F. C. Argeș 15 7 3 5 23—21 17
6. C. S. M. Reșița 15 5 6 4 23—19 16
Ț A. S. A. Tg. Mmcș 15 7 2 6 20—26 16
8. Jiul 15 6 3 6 19—15 15
9. Steagul roșu 15 6 3 6 15—12 15

10. Politehnica Timișoara 15 5 5 5 12—13 15
11. Universitatea Cluj 15 6 2 7 13—14 14
12. U.T.A. 15 6 2 7 16—20 14
13. Sportul studențesc 15 6 1 8 21—19 13
14. Politehnica Iași 15 6 1 8 13—20 13
15. C. F. R. Cluj 15 5 3 7 18—28 13
16. Rapid 15 4 4 7 14—18 12
17. F. C. Petrolul 15 5 2 8 15—21 12
18. S. C. Bacău 15 4 2 9 17—26 10

După atitea termene aminate — unele argumentate, 
altele pare-se de circumstanță — iată că, mult așteptatul 
telescaun din masivul Paring — va fi dat foarte curind în 
folosință. Satisfacția turiștilor iubitori de ascensiuni monta
ne, pentru care a fost construit acest telescaun, va fi, fără 
îndoială, mare. Posibilitatea ajungerii, fără eforturi șl in
tr-un - timp redus cu telescaunul la pirtiile de schi, va 
atrage cu siguranță în acest sezon alb un mare număr de 
iubitori ai fascinantului sport al înălțimilor înzăpezite.

Din discuția purtată cu tovarășul PETRE BREBEN, 
directorul filialei Petroșani a O.J.T. — în exploatarea căruia 
se află telescaunul —, am aflat cîteva amănunte în legă
tură cu acest important obiectiv al agrementației montane.o distanță telescauriul o capacitate'

Etapa a H-a - etapa echipelor oaspete
Petre libardi comentează

— Instalat pe de 2 232 metri, din Paring are de transport în timp de o oră— cu cele 48 de scaune duble— de cca. 200 persoane, eu o viteză de 1,5 m/s. De la stația inferioară — unde se află o sală de așteptare în care se va amenaja un bufet cald — traseul telescaunului „survolează" un impresionant peisaj montan, punctul terminus a- flîndu-se la o altitudine de peste 1 700 m, în apropierea bazei sportive a I. E. F. S. București. In momentul de față se efectuează rodajul în sarcină, urmînd ca după autorizarea de funcționare, în jurul datei de 10 decembrie a.c. să poată transporta spre înălțimile înzăpezite i primii „pasageri".Telescaunul va funcționa după un orar zilnic de la orele 9—13 și 15—17, iar în func-

ție de necesități, în zilele de sîmbătă și duminică, cînd solicitările vor fi mai mari, programul va fi prelungit.Pentru a înlesni amatorilor de drumeții montane, ajungerea la stația inferioară a teleȘfeaunului, ar fi necesar ca din oraș să se pună la dispoziția solicitanților autobuze, care să^circule după un orar adecvat. Utilitatea acestei întreprinderi nu mai are nevoie de nici o argumentare, ea impunîndu-se de la sine.Deci, în curînd vom „survola" cu telescaunul înălțimile Parîngului îmbrăcate în! imaculata mantie hibernală. O noutate în materie în munții din vecinătatea municipiului nostru, care neîndoielnic, va atrage un număr mare de turiști.
Cu cît ne apropiem mai mult de sfîrșitul primei părți a campionatului, lupta echipelor din primul eșalon al fotbalului nostru devine tot mai aprigă. Aceasta o demonstrează și partidele disputate duminică în care rezultatele obținute de unele echipe erau foarte greu de anticipat.In primul rînd trebuie menționat asaltul echipelor codașe care au luptat exemplar pen-' tru a-și îmbunătăți situația în„ clasament și zestrea de pune-’ te. Exemplul cel mai convingător ni-1 oferă Petrolul care a reușit la București să învingă formația Sportul studențesc si să se îndepărteze de temuta „lanternă roșie".Un alt rezultat surpriză este acela de la Constanța, unde Farul nu a mai „luminat" ea altădată și a trebuit să plece steagul în fața echipei A.S.A. din Tg. Mureș, echipă care inițial nu emitea nici un fel de pretenții.Deținătoarea „lanternei roșii", Sport Club Bacău a dovedit încă o dată că locul pe care-1 ocupă nu este întâmplător, ci se datorește unui joc

slab și ineficace, fapt ilustrat și duminică în partida susținută acasă cu „Poli" Ti
mișoara.Din ce în ce mai grea este viața în divizie și pentru Rapid care nici de astă dată nu a putut să presteze un joc convingător sau să obțină cele două puncte puse în joc în fata echipei din Reșița.Rezultate interesante au înregistrat și echipele primei părți a clasamentului.Jucînd la Pitești, _______
„U“ Craiova a trebuit să părăsească terenul învinsă pă un meci aprig disputat, soldat și cu eliminări. Totuși liderul se menține la o diferență de 5 puncte de locul doi și la 6 de un pluton format din cele două echipe bucureștene, Steaua și Dinamo care, ob- ținîiîd cîte un punct în deplasare. își mențin încă intențiile de a urmări în retur der.In fine, la Petroșani, a primit replica echipei ua, echipă cu multe individualități și aspirații certe la primele locuri.Meciul a fost de factură teh-

lideruldu-

pe li-

Jiul
Stea-

i

nică bună, cu fotbal curat, aerisit în ciuda terenului extrem de greu. El a debutat fără acele tatonări de studiu și așteptare, ci direct spre poartă cu șuturi de la distanță și angajament în preajma celor două suprafețe de . pedeapsă.Poate că Jiul ar fi trebuit să cîștige meciul, întrucît a luptat mult pentru victorie. Nu a reușit-o deoarece a avut în față o echipă matură, pentru că a ratat din nou multe ocazii și pentru că, în ultima instanță, Sătmăreanu s-a opus cu o degajare miraculoasă golului ce părea inevitabil. Interesant este că după meci Lajos Săt- 
măreanu, adversarul și prietenul nostru din ultimii 10 ani, declara că prima sa in
tenție a fost să oprească min
gea cu mina. Desigur, noi am fi... preferat această alternativă. Oricum, mai mult decît pierderea unui punct trebuie să primeze satisfacția de a fi realizat un meci bun în compania unui adversar valoros. Acest lucru va constitui pentru noi un temei de abordare curajoasă a ultimelor două partide ale turului.

). DEXTRIANU I
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I Conferința miniștrilor educației din țările europene
Cuvîntarea
tovarășului

Nicolae Ceaușescu

cuvîntarea șefului statului român, al stimei și prestigiului
Desfășurată sub semnul unui viu interes manifestat față de

de care se bucură România în lume

*■1

/

(Urmare din pag. 1)le realizează, prin colaborarea strînsă pe plan științific și tehnic la continua apropiere a popoarelor, la dezvoltarea cooperării multilaterale a tuturor statelor, fără deosebire de orînduire socială.Putem afirma că promovarea largă a colaborării interu- niversitare constituie o parte componentă a însăși politicii generale de înfăptuire a securității pe continentul european, de lichidare a neîncrederii, suspiciunii, animozităților între state, de creare a u- nui climat în care fiecare-națiune să fie pusă la adăpost de orice atac sau agresiune. în care colaborarea interstatală să se poată desfășura nestingherit.Slujitorii școlii din instituțiile universitare europene, ca și din întreaga lume, pot e- xercita o influență pozitivă în sensul lichidării focarelor de încordare și război ce mai dăinuie în lume. O cerință arzătoare este astăzi lichidarea • conflictului din Orientul Mijlociu care a produs grave daune materiale și umane popoarelor din această regiune, periclitând interesele securității și păcii generale, soluționarea lui în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate 1967.Arena mondială este fruntată cu numeroase bleme majore, care afectează grav dezvoltarea socială. însăși destinele omenirii. Pe primul plan se află problema dezarmării, lichidarea pericolului unei conflagrații nucleare, eliberarea popoarelor de uriașa povară a înarmărilor care absorb în |momentul de față peste 200 miliarde de dolari anua'.Intelectualitatea, -tineretul studios reprezintă o importantă forță socială a contemporaneității : alături de celelalte forțe înaintate ale lumii, a- cestea pot aduce o contribuție deosebit de prețioasă la soluționarea problemelor internaționale actuale în spiritul idealurilor de pace și progres

dincon- pro-

cu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întâlnit, la 26 noiembrie, cu delegația Partidului Comunist Israelian, formată din tovarășii Samuel Mikunis, secretar general al C.C. al kman, tuluj P.C.I.La întîlnire au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Execu-
P.C.I., și Eliahu Druc- președintele Comite- Executiv al C.C. al

Toate brigăzile sectorului I 
raportează depășiri de plan

(Urmare din pag. 1)Rezultatele foarte bune, mat rializate în depășiri ale sarcinilor de plan cuprinse între 4,5 și 55,5 la sută, obțin în abatajele și fronturile de înaintare ale sectorului și brigăzile conduse de Grigore Lițcan, Vasile A- gherghesei, Ion Petreanu, Crăciun Moldovan și mitru Barnoiu.Aceste nivele înalte realizare a sarcinilorplan probează o dată în plus
Du-de de

(Urmare din pag. 1)tegorisiți în două : o parte (majoritatea) cinstiți, care plătesc la timp și atît cît consumă. Alții, însă, din păcate, au născocit cele mai diverse, metode prin care fură energia electrică. Deși cuvîntul este dur, totuși exprimă adevărul. La fiecare control, sînt găsiți cetățeni care folosesc reșouri, radiatoare, mașini e- lectrice, dar care, și-ah „aranjat" instalația electrică astfel îneît, contorul să nu înregistreze întreg consumul de energie. Cei „prinși", evident, cu... ocaua mică, nu recunosc. Unii chiar întocmesc reclamații la adresa echipelor de control, cum că nu se poartă civilizat, cu destulă bunăvoință, că dau buzna... Nu au nici măcar puțină răbdare. Dar răbdare pentru ce ? Pînă își ascunde omul radiatorul ? ! Cei mai mulți cetățeni din această categorie folosesc radiatoare al căror consum nu-1 înregistrează contorul : Elena Muntoasa, strada Independenței, bloc 24, sc 2/3, Aeroport, fură energie cu un radiator de 1000 Wați, Valentin Mănduță, vecin, de la scara 1/12 la fel. 
Lazăr Traian din Lonea, blocul G, avea un radiator confecționat de dumnealui de 2 000 de Wați. Pe lista celor care consumă fraudulos ener- 

a-

ale popoarelor, la instaurarea unei atmosfere de conlucrare pașnică între națiuni. Nu poate exista ideal mai înălțător pentru slujitorii școlii, pentru tânăra generație de pretutindeni decît acela de a-și consacra energia, cunoștințele, întreaga forță făuririi unei lumi mai bune, mai drepte pe planeta noastră, în care fiecare națiune să sc poată dezvolta liber, consacrîndu-și toate resursele cauzei progresului și civilizației, înfloririi învățămîntului, științei și culturii, ridicării bunăstării materiale și spirituale a maselor largi populare.Apreciind contribuția prețioasă pe care o aduce în ceasta direcție U.N.E.S.C.O., îmi exprim convingerea că această importantă organizație internațională va obține rezultate tot mai de seamă în efortul spre dezvoltarea cunoașterii reciproce și întărirea încrederii între popoare, spre destindere și pace.încredințat că întîlnirea miniștrilor educației din țările europene, deschisă astăzi la București, se va înscrie ca un eveniment cu profunde rezonanțe în viata internațională actuală, urez succes deplin lucrărilor conferinței. (Aplau
ze puternice) Sper ca schimbul de opinii pe care îl întreprindeți să fie cît mai fructuos, contribuind astfel atît la progresul învățămîntului u- niversitar, cît și la cauza cooperării și destinderii internaționale.îmi exprim convingerea că, folosind prilejul șederii dumneavoastră în România, veți putea cunoaște cîte ceva din viața, așpirațiile și preocupările poporului nostru, apreciind astfel dorința sa fierbinte de a trăi în pace și colaborare cu ..toate națiunile din Europa și din întreaga lume.Vă urez tuturor, noi și noi succese în activitatea de mare răspundere pe care o desfășu- rați pe tărîmul învățămîntu- lui, al instruirii și educării tinerei generații I Multă sănătate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, prelungite) 

tiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, secretar al C.C. ăl P.C.R.Cu prilejul convorbirii, a avut loc un schimb de vederi în legătură cu unele probleme ale vieții internaționale actuale, și îndeosebi ale situației din Oriențul Apropiat.Convorbirea a avut loc în- tr-o ambianță cordială, tovărășească.
i

că minerii știu să-și respecte cuvîntul dat. Nu cu mult timp în urmă, in ziua de 7 noiembrț^, ziarul nostru consemna declarația lapidară a lui Procopie Moater : „Noi de lucru nu ne ferim, de-aia intrăm în mină să muncim, să ne facem planul. Și l-om face" ! Această afirmație exprimă hotărîrea care animă pe toți minerii de la Uricani de a lucra tot mai bine, tot mai cu spor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.

gia electrică pot fi trecuți: 
Iosif Malic, strada Unirii, blocul 24, scara 1/2; Alexandru Zalschi, strada Independenței, bloc 26, sc. 3/14. In rîndul acestora ar putea fi menționat și Gheorghe Tode- raș, strada Unirilț bloc K, nr. 24, ap. 13, care, pentru aparatele ce le posedă, are un consum de energie pe două luni... suspect de mic. Nu putem trece cu vederea cooperativa „Unirea", care, de citeva Iun: (pînă în 6 noiembrie a.c.) folosea diverse a- parate electrice — unele chiar nestandardizate (improvizate) — într-un atelier de mecanică fină, fără să fi încjieiat un contract cu furnizorul de energie electrică.Mai devreme sau mai tîr- ziu, toți acești consumatori frauduloși (pentru că deși sînt mulți descoperiți mai sînt și unii nedescoperiți), ajung la experiența trăită de 
Gheorghe Murică (strada Independenței, bloc 24, scara 11/39, Aeroport) sau a lui Ion Prodea (Aleea Liliacului, bloc 5, ap. 28) care au plătit, pe lîngă amenzi, întreaga cantitate de energie consumată fraudulos. Amintim însă că în urma decretului nou apărut, amenzile, în cazul acestui gen de contravenții sînt între 700—2 000 de lei.Este clar (leci, că. dacă unii

Ședința inaugurală a marcat începutul 
unor rodnice dezbateri cu multiple semnificații 

pentru viața universitară europeană, pentru 
promovarea colaborării pe continentul nostru

(Urmare din pag. 1)tivă a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu și a altor membri ai conducerii statului nostru. Sînt convins că sînt în asentimentul dumneavoastră pentru a le exprima întreaga noastră gratitudine.Conferința este chemată să dezbată probleme de mare însemnătate pentru învățămîntul superior din Europa, privind continua perfecționare a acestui învățămînt în concordanță cu cerințele dezvoltării și înfloririi fiecărei națiuni, cu marile schimbări sociale din lume, cu progresele uriașe ale științei și tehnicii contemporane.In prezent, cînd popoarele noastre sînt vital interesate în realizarea cu succes a procesului complex de edificare a securității europene, de consolidare a păcii și de dezvoltare a cooperării între toate statele continentului european, Conferința poate și, după părerea noastră, are datoria să aducă o contribuție reală, concretă, în direcția traducerii în viață a acestor înalte țeluri.îmi exprim convingerea că lucrările Conferinței se vor desfășura într-un spirit constructiv și creator, vor contribui la îmbogățirea gîndirii și experienței noastre în domeniul învățămîntului superior, la diversificarea și aprofundarea cooperării între țările noastre, la cauza colaborării și păcii în lume".In continuare, a luat cuvîntul directorul general al U.N.E.S.C.O.. Rene Maheu, care a spus :„Sînt deosebit de fericit că am prilejul să deschid cea de-a doua conferință a miniștrilor educației ai statelor europene membre ale U.N.E.S.C.O. în acest oraș — București, capitala unei țări care desfășoară atîtea eforturi pentru cauza păcii și securității în lume șl îndeosebi pe bătrînul- nostru continent Europa.Vă rog să-mi permite-ți să spun Excelenței sale domnului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,
Întîlnirea președintelui Nicolas Ceaușescu

cu Rene Maheu, directorul generai al U.N.E.S.C.0 
cu șefii delegațiilor participante la ConferințăOra 10,45. Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, este întâmpinat cu cordialitate de directorul general al U.N.E.S.C.O., Rene •Maheu, precum și de M. M’ Bow, director general adjunct pentru educație, D. Najman, directorul Departamentului pentru învățămîntul superior și formarea personalului de educație, J. Herman, directorul Diviziei de învățămînt superior, secretarul general al Conferinței, de alți reprezentanți ai U.N.E.S.C.O.La acest moment al întrevederii este de față Paul Nicu- lescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educaței și învățămîntu- lui.Președintelui Consiliului de Stat al României îi sînt pre-

J

cetățeni au înțeles datoria patriotică ce o au de a lua atitudine fermă împotriva risipei de energie și combustibil și aduc la cunoștința celor în drept cazurile de fraudă, alții continuă să fie indiferenți față de risipa de energie, mai mult, sînt chiar autorii risipei. Am întâlnit și aspectul următor : cetățenicorecți, cinstiți, plătesc în întregime, curentul electric ce îl consumă. Ei știu, însă, că vecinii lor au „aranjamente", că fură energie electrică. Dar nu-i denunță. „De ce să se bage ?“ Asemenea atitudini sînt dăunătoare colectivității, nouă tuturor și nu duc decît la încurajarea contravenien- ților, la îngreunarea depistării acestora de către echipele C.D.E.E.Nu puține sînt apoi cazurile de folosire contravențională a energiei electrice, de către răi-platnici. Acestora, li se debranșează curentul pentru neplată. Ei însă, pricepuți sau nu, rup lacătele tablourilor cu siguranțe și-și leagă firele la alte apartamente. Așa se face că în toate blocurile din Aeroport, în care am intrat, tablourile de siguranță sînt în stare jalnică ; firele încurcate, neizolate, bilețelele cu apartamentul căreia aparține fiecare siguranță, dispărute, ușile tablourilor 

/

cît îi sîntem de recunoscători pentru că a binevoit ca prin prezența sa cu care a onorat această ședință de inaugurare, să-i dea o solemnitate deosebită. In numele tuturor participanților, în numele U.N.E.S.C.O. și în numele meu personal țin să exprim profunda noastră recunoștință pentru ospitalitatea generoasă pe care autoritățile românești o acordă Conferinței".In continuarea alocuțiunii sale, domnul Rene Maheu a trecut în revistă acțiunile întreprinse d.e U.N.E.S.C.O. în vederea organizării Conferinței miniștrilor educației din țările europene.Referindu-se apoi pe larg la problematica conferinței, la direcțiile principale ale lucrărilor care vor polariza schimburile de opinii ale par- z ticipanților, directorul general al U.N.E.S.C.O. a relevat că documentele supuse spre dezbaterea conferinței urmăresc să situeze învățămîntul superior în contextul vastelor sale responsabilități.In această ordine de idei, vorbitorul s-a referit pe larg la direcțiile cooperării, care, după opinia sa, trebuie să depășească cadrul problemelor specific universitare, să se extindă asupra relațiilor culturale în sensul cel mai larg, contribuind la opera de destindere și promovare a înțelegerii și colaborării în Europa.Iată de ce, a subliniat în încheierea alocuțiunii sale domnul Rene Maheu, în momentul în care Conferința privind securitatea și cooperarea în Europa dă Ioc la Geneva unor consultări și negocieri în probleme generale,, mi se pare oportun că lucrările dumneavoastră se situează în perspectiva unei contribuții la înțelegerea reciprocă.' Sînt convins că unitatea profundă care raliază ansamblul țări- lor europene pe dublul plan al tradițiilor culturale și al tehnologiei creează o solidaritate obiectivă .suficient de puternică pentru a sluji ța 
r ■ fundament " al edificării upei cooperări pașnice. Sector- cheie, învățămîntul superior mi se pare că oferă un teren privilegiat pentru această cooperare. îmi exprim, din toată inima, dorința ca lucrările 

zentați, apoi, șefii delegațiilor participante la conferință. Cu acest prilej, reprezentanții învățămîntului și educației, științei și cercetării din cele 25 de țări europene — personalități remarcabile ale vieții culturale —, precum și observatorii din partea Canadei, S.U.A. și Vaticanului, adresează șefului statului român omagiul lor.Intr-o atmosferă de caldă prietenie, președintele Nicolae Ceaușescu se întreține cu personalitățile U.N.E.S.C.O, însemnat ce ganizații în tărirea colaborării pe tărîmul învățămîntului și educației, al științei și culturii, în promovarea principiilor umanismului, în edificarea securității, a 

din conducerea relevînd rolul revine acestei or- extinderea și în-

deschise pentru oricine vrea să-și demonstreze măiestria de electrician.. In zadar C.D.E.E. face risipă de lacăte (Pe strada Păcii, într-un bloc, au fost furate cinci lacăte) acestea dispar iar siguranțele rămîn tot în... nesiguranță. Starea tablourilor este la fel în toate blocurile. Dar, pe strada Viitorului, în blocul 41, situația este dezastruoasă. Locatara Ana Bătrînu, ne-a spus : „Prea mulți umblă, toți aproape ; își leagă firele unii de la alții, și uitați, acum, de o oră nu avem lumină, nu știu ce s-a întâmplat". Cineva (căci toată scara se strînsese în jurul nostru) a adăugat „d-na Ceaușu, lucrează la sfat și nu plătește curentul, dar vine să umble chiar ea, Altcineva a continuat: se pricepe. încurcă firele, produce scurt-circuite, că într-o zi ni s-a ars televizorul",Acestea sînt numai cîteva din necazurile celor care conviețuiesc în aceleași imobile.In concluzie, în zadar economisim pe de o parte, dacă pe alta se risipește. In acest sens, fiecare cetățean are obligația de a-și plăti datoriile pentru serviciile ce i se aduc, să ia atitudine fermă împotriva risipitorilor, a consumatorilor frauduloși. . Este o îndatorire cetățenească.

la tablou, noi am văzut-o",nu

dv. să fie însuflețite de un spirit prietenesc și constructiv și ca succesul lor să marcheze o nouă etapă în construirea unei Europe unde încrederea va fi principiul securității, al înțelegerii între națiuni.
Președintele Consiliului de 

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

Cuvîntarea, care s-a bucu
rat de o largă audiență, a fost 
urmărită cu deosebită atenție 
și subliniată în repetate rîn- 
duri cu aplauze de întreaga 
asistență.In numele participanților, tovarășul Paul Niculescu- Mizil a exprimat, în încheierea ședinței inaugurale, sen- ' timentele de gratitudine președintelui Nicolae Ceaușescu pentru bogata și profunda sa cuvîntare, pentru, sublinierile privind rolul învățămîntului în viața și progresul popoarelor, ca și în colaborarea și cooperarea internațională, pentru urările adresate conferinței.

perspectivă a învăță- superior eficienței cooperării domeniu european,de o reală

★Conferința reunită astăzi la București — care, prin problematica sa largă și complexă, prin nivelul participării, se înscrie în rîndul manifestărilor internaționale de prestigiu — oferă celor întruniți la masa dezbaterilor posibilitatea unui schimb deschis de opinii și idei, unei confruntări rodnice, constructive a punctelor de vedere în probleme privind evoluția actuală și în mîntului sporirea în acest importanță pentru dezvoltarea economico-socială a națiunilor europene, pentru progresul lor, pentru realizarea securității, pentru întărirea păcii și prieteniei între popoare.Miniștrii educației din țările europene vor avea, totodată, prilejul să cunoască direct, . nemijlocit preocupările 'României socialiste, evoluția continuă, ascendentă a școlii noastre superioare, în strînsă concordanță cu amplu] program de dezvoltare a țării, realizările într-un domeniu atât de important cum este integrarea învățămîntului cu cercetarea, cu producția.

unei lumi mai bune, o lume a păcii și cooperării.Directorul general Rene Maheu a ținut să exprime profunde mulțumiri președintelui Consiliului de Stat, guvernului țării noastre pentru contribuția adusă de România la înfăptuirea obiectivelor U.N.E.S.C.O., subliniind că organizarea conferinței la București reprezintă, în fapt, o recunoaștere a acestei prodigioase activități puse în slujba cauzei înțelegerii și conlucrării rodnice în folosul umanității.
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anunță toți locatarii Imobilelor proprie
tate de stat că ultima zi pentru înche
ierea contractelor este data de 5 decem
brie 1973.

este
PERSONALULUI CE INTRĂ
IN MINĂ SĂ AIBĂ ASUPRA SA |

RECHI2ITE* FUMAT.’

Pentru a evita aglomerațiile la încheierea contractelor 
pentru locuințe, E. G. L. Petroșani a organizat echipe care 
se vor deplasa la fiecare locatar ce nu și-a încheiat con
tractul.

Locatarii care nu sînt găsiți acasă de echipele E.GJL. 
se vor prezenta imediat Ia sediul E. G. L. Petroșani din 
str. ( uza Vodă, nr. 23 pentru încheierea contractului de 
închiriere.

Actele necesare pentru preschimbarea contractului t
— buletinul de identitate al titularului de contract;
— dovadă de salarizare pentru cei cu un salariu tarifar 

mai mic de
— cuponul de
Vă rugăm să 

de închiriere.

1 600 lei; 
pensie pentru pensionari, 
nu neglijați preschimbarea contractului

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Giurgiu 

Petru, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

€
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SINDICATUL
La mina Petrila

ÎN FAȚA
CERINȚELOR PRODUCȚIEI

O Avem un program bun de lucru • Dar, continuăm să nu 
avem vagonete goale, lemn, armături! • Avem brigăzi destoini
ce, oameni cu inițiativă • Dar, continuăm cu rutina, formalis
mul ! Deci, ce ne lipsește ?

Prin activitatea, multilaterală pe care o desfășoară zi de zi, comitetul sindicatului și birourile de grupă sindicală de la exploatarea minieră Petrila se afirmă ca o prezență vie în viața colectivului de muncă. Conferința organizației de sindicat pe mină, ale cărei lucrări au avut loc zilele trecute, înfățișînd tabloul amplu al acestei activități a relevat munca desfășurată de către organele sindicale, sub îndrumarea organizațiilor de partid, pentru mobilizarea masei largi de salariați Ia realizarea sarcinilor de producție, pentru intensificarea întrecerii socialiste, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale minerilor. Sînt edificatoare în acest sens cîteva din âspectele relevate în conferință. In plenarele comitetului, în ședințele de bi- - rou, în adunările grupelor sindicale au fost analizate probleme majore ale activității de producție cum sînt preocuparea organelor de sindicat pentru mobilizarea întregii mase de salariați la asigurarea liniei de front pentru realizarea planului de producție pe anii 1973 și 1974, modul în care sînt create condițiile! de muncă pentru desfășura-'! rea în bune condițiuni a întrecerii socialiste, organizarea utilă și plăcută a timpului liber al salariaților, respectarea obligațiilor înscrise în contractul colectiv de muncă. Comitetul sindicatului și birourile de grupă sindicală au participat în mod activ la organizarea adunărilor cu sala- riații pentru dezbaterea cifrelor de plan, au sprijinit comitetul oamenilor muncii în e- laborarea planurilor de măsuri tehnico-organizatorice și în mobilizarea salariaților la realizarea sarcinilor cuprinse în aceste planuri. Darea de seamă prezentată în fața de- legaților — sinteză a activității depuse de la ultima conferință de alegeri — a fost caracterizată de participanți ca o analiză exigentă și multilaterală a activității comitetului și celorlalte organe sindicale în care s-au reflectat puternic atât deficiențele cît și experiența bună dobîndită în munca de sindicat, căile prin care s-a ajuns la unele rezultate bune, posibilitățile de îmbunătățire iff continuare a activității în acest domeniu. In spiritul dării de seamă, parti-

cipanții la discuții au dezbătut cu răspundere problemele ce se ridică în fața organizației sindicatelor în actuala perioadă. Problema centrală a dezbaterilor din conferință a constituit-o modul în care acționează și eficiența acțiunilor întreprinse de sindicat în cadrul eforturilor ce se depun în prezent pentru aplicarea măsurilor stabilite în ve- a de scopulderea folosirii depline timpului din programul lucru în abataje, în creșterii extracției de cărbune, consolidării și dezvoltării rezultatelor bune obținute în ultimele săptămîni, recuperării rămînerii în urmă, realizării integrale a sarcinilor de plan. In acest context, două probleme esențiale au predominat în conținutul dezbaterilor : crearea condițiilor corespunzătoare Ia locurile de muncă pentru a se lucra normal la fronturile de cărbune și întărirea disciplinei pe toate treptele. Mai mulți șefi de brigadă și mineri din sectoarele V, III, I și II, rel'evînd că în ultimele săptămîni a crescut preocuparea generală pentru a se crea minerilor condiții tot mai optime de lucru, au subliniat totodată carențele care mai există în a- ceastă privință : aprovizionarea inconstantă, neritmică cu vagonete goale și unele materiale, transportul nesatisfăcător atît pe orizontală cît și pe verticală, slaba întreținere a căilor de acces și a unor instalații din subteran. „Crearea condițiilor de lucru în a- bataje — arăta brigadierul loan Jurca — este o problemă care ne preocupă în cel mai înalt grad pe noi minerii, iar sindicatul, ca organizație profesională, ca reprezentant al tuturor salariaților de la mină trebuie să se ocupe și el mai constant de rezolvarea ei, să sprijine inițiativele muncitorilor și să pretindă mai autoritar conducerii minei, conducerilor sectoarelor să-și îndeplinească obligațiile pe care și le-au asumat față de brigăzi, prin contractul colectiv și prin planurile de măsuri tehnico-organizatorice". Criticînd faptul că locurile de muncă nu sînt aprovizionate corespunzător, brigadierul Gheorghe Zaharia, spunea cu reproș : „De ce nu se asigură stocuri suficiente de armături și alte materiale, în apropierea abatajelor, ca să ne pu-
0 

I

tem desfășura lucrul cum trebuie ? Aceste lucruri nu sînt în ordine ! Avem un program de lucru foarte bun, dar dacă deservirea nu este bună, dacă minerul plasat în abataj pierde vremea pe galerii, în căutarea unor materiale care nu mai sosesc, sau stă pe cărbune din cauză că nu are goale sau nu merge transportorul, nu obținem rezultate pe măsura posibilităților și nu putem ieși din impas. Sindicatul, care este răspunzător atît de soarta planului, cît și de cîștigurile realizate de mineri, este dator să se ocupe mai activ, împreună cu ceilalți factori de la mină, de asigurarea condițiilor de lucru.Paleta problemelor dezbătute în conferință a fost deosebit de bogată. Minerul Du
mitru Duică, tehnicianul Va- sile Bitter, lăcătușul Rudolf Cosma, artificierul Grigore 
Gaia, bibliotecara Elena Bă- 
găianu, și alți vorbitori au ridicat critic o seamă de probleme din aria de preocupări a comitetului sindicatului : îmbunătățirea măsurilor de protecție a muncii, îmbogățirea activităților cultural-educative din cadrul clubului, creșterea preocupării pentru asistența sanitară, și trimiterea la tratament în stațiunile balneo-climaterice a minerilor, amenajarea unor baze sportive simple ș.a. Nu ne-am propus să redăm pe -larg toate aceste probleme. Relevăm în schimb sublinierile făcute în conferință în legătură cu necesitatea îmbunătățirii stilului de muncă al comitetului sindicatului ca o condiție e- sențială a îmbunătățirii activității viitoare.— Pentru a rezolva mai bine sarcinile ce-i revin — arăta în cuvîntul său tovarășul 
loan Cherecheș, secretarul comitetului de partid al minei, comitetul sindicatului minerilor din Petrila să-și reconsidere metodele folosite să renunțe la rutină, să acționeze mai hotărît, corespunzător condițiilor noi în care-și desfășoară activitatea, iar una din cerințele esențiale în acest sens este aceea ca toți membrii comitetului să fie activi, să se achite cu răspundere de sarcinile încredințate.

va trebui autocritic în muncă,

G. ADAM

)

/
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adresat de tovarășul
MESAJUL

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

Ozun funcționează 7 școli gene- 
care îiîvață peste 580 de copii ro- 
maghiari, că, față de doi învăță-

ULTIMELE ȘTIRI

comuna 
rale, în 
mâni și 
tori cît avea in 1948, școala dumneavoastră 
are astăzi 16, iar în întreaga comună lu
crează astăzi 52 de cadre didactice, con
stituie o vie ilustrare a politicii partidu
lui nostru de înflorire multilaterală a tu
turor localităților patriei, de dezvoltare 
a învățămîntului în limba maternă, de ri
dicare generală a nivelului de cultură și 
civilizație al întregului popor.

Astăzi, prin grija partidului și statului, 
societatea noastră asigură tuturor copi
ilor patriei, fără deosebire de naționali
tate, depline posibilități de a învăța, de 
a-și însuși minunatele comori ale științei 
și culturii, a se pregăti cu temeinicie pen
tru a-și putea sluji cît mai bine patria 
socialistă.

După cum cunoașteți, Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale partidu
lui au pus în fața școlii sarcini deosebit 
de mari, exigențe sporite izvorîte din ne-

cesitatea de a lega tot mai strîns învăță- 
mîntul de viață, de cerințele practice 
concrete ale dezvoltării actuale și în pers
pectivă a societății noastre, de a crește 
un tineret multilateral pregătit.

Am convingerea că această aniversare 
va însemna pentru cadrele didactice ale 
școlii un nou și puternic imbold de a ac
ționa și mai hotărît pentru a răspunde 
prin întreaga lor activitate înaltelor ce
rințe pe care societatea noastră le pune 
în fața învățămîntului — iar pentru elevi, 
un îndemn de a învăța cu sîrguință, de 
a-și însuși cele mai noi cunoștințe și de a 
se pregăti exemplar pentru a deveni buni 
cetățeni, buni constructori ai socialismului 
și comunismului în patria noastră.

Cu această convingere, vă doresc tutu
ror. cadre didactice și elevi, realizări și 
satisfacții tot mai mari în activitatea 
viitoare.

Doresc, de asemenea, să folosesc acest 
prilej, pentru a adresa comuniștilor și 
tuturor locuitorilor din comuna Ozun, 
călduroase urări de noi succese în muncă, 
multă sănătate și fericire.

Oltbj [

Lucrările Adunării
Generale a O.N.U
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Solemnitatea iluminării de înalte distincții 
unor reputați oameni de știință,

artă și cultură
(Urmare din pag. f) viețiinea, personalități ale științifice și culturale.Pentru îndelungată nică activitate științifică, dactică și obștească, cît și tru contribuția ce au adus-o la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, tovarășului Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România i-a fost conferit ordinul „Victoria Socialismului", cu prilejul împlinirii vîrs- tei de 70 de ani, iar tovarășului prof. univ. Constantin Dinculescu. ordinul „23 August" clasa I, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani. Tovarășul Ludovic Takacs, profesor la Universitatea „Ba- beș-Bolyai" din Cluj, a fost decorat cu ordinul „23 August" clasa I, pentru contribuția deosebită la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul împlinirii vîrstei de 65 de ani.Au fost distinși, pentru activitatea lor îndelungată și merite artistice deosebite, cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I — pictorul Alexandru Ciucu- rencu, artist al poporului, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani; cu „Ordinul Muncii" clasa I — pictorul Ion Musce- leanu, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 ,de ani, pictorul Kovacs ' Zoltan, maestru emerit al artei, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani, compozitorul și muzicologul Tudor Ciortea, maestru emerit al artei, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani; cu ordinul „Meritul Cultural" clasa I — pictorul loan Sima, artist e- merit, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani; compozitorul Nicolae Kirculescu, artist emerit, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani, Gheorghe Focșa, directorul Muzeului satului din București, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani. De asemenea, pentru îndelungata sa activitate științifică și pedagogică, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani. prof. dr. docent Margareta S. Dumitrescu, cercetătoare la Insti-

$i rod- di- pen-
dis- ști-de

tutul de speologie „Emil Raco- viță" din București, a fost tinsă cu ordinul „Meritul ințific" clasa a Il-a.Exprimînd conduceriipartid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, sentimente de profundă gratitudine pentru înalta recunoaștere acordată activității sale, acad. Miron Nicolescu a spus :Sîntem strînși aici. în jurul dumneavoastră, cercetători în tainele naturii și în tainele frumosului, încărcați de ani și de răspunderi, dar nu obosiți. Conștiința datoriei împlinite a fost pentru fiecare dintre noi, desigur, cel mai important sprijin în munca noastră zi de zi. Dar iată că, în a- cest moment solemn, ne întrebăm cu neliniște : Oare făcut chiar tot ceea ce am putut face ? Nu se putea mai bine ?In conștiința sa, fiecare tre noi va răspunde nu la ma întrebare ci la a doua întrebare. Cel puțin acestea sînt răspunsurile mele și consider că ele implică un legă- mînt solemn pe care îl facem astăzi în fața dumneavoastră : acela de a încerca să facem astăzi mai bine decît ieri, mîine .mai bine decît astăzi.Prin generoasa dumneavoastră apreciere, port acum pe piept o foarte înaltă distincție : „Victoria Socialismului". Reversul acestei medalii se află înlăuntru. Căci victoria socialismului a fost, pentru mine, și sînt sigur pentru noi toți, impulsul inițial, dar și finalizarea unei munci pe care am închinat-o ca o stringentă necesitate a împlinirii propriei noastre vieți, îmbunătățirii și înfrumusețării vieții poporului din care ne-am născut și în mijlocul căruia nu am contenit a ne afla.Dar ea constituie și un imperativ pentru viitor. Victoria socialismului se cere însoțită, pentru fiecare dintre noi, de o altă victorie. Dumneavoastră. scumpe tovarășe Ceaușescu, duceți astăzi, cu a- ceeași clocotitoare energie de totdeauna, o luptă necruțătoare împotriva delăsării, i-

am fi facedin- pri-

nerției, rutinei, neglijenței, necinstei, indisciplinei.In această luptă, tovarășe secretar general, fiecare cetățean trebuie să se înscrie ca soldat disciplinat. Va fi o luptă grea, pentru că fiecare va avea de luptat cu cel mai aprig dușman, anume cu sine însuși. Nu mă îndoiesc nici o clipă că va birui, că vom birui, că vom fi demni de cauza luptei dumneavoastră, care este cauza noastră, a tuturor.Am înțeles întotdeauna — a spus, apoi, în cuvîntul său, prof. Constantin Dinculescu — să îmi pun toată puterea mea de muncă în slujba colectivității, în slujba servirii intereselor poporului. Vă asigur. tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și de acum înainte voi face tot ceea ce pot pentru desăvîrșirea construcției socialismului multilateral dezvoltat în țara noastră, pentru prosperitatea poporului nostru.In cuvinte pline de emoție a mulțumit, pentru înalta distincție, artistul poporului A- lexandru Ciucurencu.După ce a mulțumit din inimă pentru înalta apreciere dată activității sale în opera de construire a socialismului, prof. univ. Ludovic Takacs a arătat că întreaga sa viață și-a închinat-o înfrățirii dintre oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități. Făgăduiesc — a .subliniat el — să slujesc "în continuare acestei mărețe idei a unității poporului din Republica Socialistă România, chezășie a victoriei socialismului și a comunismului în patria noastră.
Felicitînd cu căldură pe 

cei distinși, a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului a fost subliniată cu vii aplauze.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat srau întreținut, apoi, într-o atmosferă prietenească. cu oamenii de știință și cultură decorați.

NAȚIUNILE UNITE 26 +- Corespondentul Agerpres, Constantin Alexandroaie, transmite : Reducerea cu 10 la sută a bugetelor militare ale statelor membre permanente ale Consiliului de Securitate și folosirea unei părți din resursele astfel eliberate pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare — punct înscris la propunerea Uniunii Sovietice pe agenda actualei sesiuni — a format tema discursului rostit luni de ambasadorul român la Națiunile Unite, Constantin Ene, în plenara Adunării Generale.România, a arătat vorbitorul, consideră că O.N.U. trebuie să acționeze energic pentru realizarea obiectivelor celui de-al doilea Deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare și a măsurilor în domeniul dezvoltării. Se impune, între altele, creșterea substanțială a resurselor puse la dispoziția organizației, în special de către țările cele mai industrializate, și orientarea lor spre realizarea unor proiecte complexe, care să promoveze nemijlocit creșterea economică și social al țărilor dezvoltare. progresul în curs de El a reamintit că

țara noastră — s-a pronunțat cu consecvență pentru elaborarea, în cadrul măsurilor de dezarmare, în primul rînd în domeniul nuclear, a unui program concret de înghețare și reducere treptată a bugetelor militare.Citind din raportul secretarului general al O.N.U. asupra consecințelor negative ale cursei înarmărilor și cheltuielilor militare, vorbitorul a e- vidențiat că discuțiile și negocierile care au avut loc la O.N.U. și în alte organisme, în scopul realizării obiectivului fundamental de menținere a păcii și înlăturare a războiului, nu au reușit să o- prească cursa înarmărilor.Alături de numeroase alte state, România consideră că se impune adoptarea unor măsuri care să pună capăt cursei înarmărilor, proces în cadrul căruia prioritatea trebuie acordată dezarmării nucleare, prin negocierea unui program vizînd interzicerea folosirii armelor nucleare, încetarea perfecționării și a producției lor, reducerea stocurilor, precum și lichidarea totală a armelor nucleare și a celorlalte mijloace de distrugere în masă.

X 4-

români.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)condițiile ridicării nivelului general de viață al poporului, arta și cultura au rol important îtf eforturile de a îmbogăți viața spirituală a omului, de a o face cît mai frumoasă, mai plăcută.Acordarea acestor înalte distincții unor presonalități de seamă ale .științei, artei și culturii românești demonstrează încă o dată grija și preocuparea partidului nostru de a a- sigura dezvoltarea pe multiple planuri a înt’regii noastre so

cietăți, de a face ca făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate să ducă la dezvoltarea armonioasă a tuturor domeniilor de activitate, astfel ca fiecare sector al activității umane să-și aducă contribuția la progresul general al națjunii noastre^Fără îndoială că la aceastir activitate își aduc, deopotrivă, contribuția toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, că întărirea colaborării și unității dintre ei constituie o chezășie a dezvoltării societății noastre, a progresului și bu-

năstării întregului popor.Sînt convins — și exprim prin aceasta convingerea partidului nostru — că fiecare dintre dumneavoastră. toți oamenii de știință și cultură vor face totul și în viitor pentru a contribui la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului, la cauza bunăstării și fericirii întregului nostru popor.Cu această convingere, urez succese tot mai mari activitatea dumneavoastrăitoare, multă sănătate și fericire ! (Aplauze)
vă în vi-
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nouă întrevedere între 
reprezentanții militari 
R. A. Egipt și Israelului(Agerpres). LaSUEZ 26 kilometrul . 101 pe șoseaua Cairo — Suez a avut loc, luni, o nouă întrevedere între reprezentanții militari egiptean și israelian. După cum informează agențiile France Presse și United Press International, la încheierea reuniunii, purtătorul de cuvînt al O.N.U., generalul Siilasvuo, care a asistat

căla întîlnire, a declarat „părțile au continuat examinarea posibilităților care a punctului doi dului de consolidare rii focului", referitorgajarea forțelor de pe frontul israelo-egiptean. Generalul Siilasvuo a calificat întrevederea ca foarte bună.

de apli- al Acor- a încetă- la dezan-

Ministrul afacerilor externe 
al României a sosit 

la BelgradBELGRAD 26 — Corespondentul Agerpres, S. Morcoves- cu, transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a sosit luni la Belgrad. într-o vizită de prietenie, la invitația lui Miloș Mi- nici, vicepreședinte al Consliu- lui Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R. S. F. Iugoslavia.La aeroport, în întîmpinarea oaspetelui român au venit Miloș Minici, Andjelko Blajevici, directorul Direcției politice în Secretariatul Federal pentru Afacerile Externe, Iso Njego- van, ambasadorul Iugoslaviei la București, alte persoane ofi-

ciale. Au fost, de asemenea, prezenți Vasile Șandru, ambasadorul României la Belgrad, și membri ai Ambasadei.In aceeași zi, la Secretariatul Federal pentru Afacerile Externe au început convorbirile dintre George Macovescu și Miloș Minici, la care au participat și colaboratorii lor. ' Intr-o atmosferă caldă, prietenească, a fost efectuat un schimb de vederi în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale și au fost abordate probleme ale situației internaționale actuale.Seara, Miloș Minici a oferit un dineu în onoarea ministrului de externe român.

Conferința 
pentru 

securitate 
și cooperare 

în Europa

SITUAȚIA DIN GRECIAATENA 26 (Agerpres). — După preluarea puterii, duminică, în Grecia, de către armată, Atena a cunoscut, luni, o zi calmă. De la ora 5,00 a.m. restricțiile de circulație au fost complet ridicate, atît în capitală cît și la Salonic. Carele blindate și trupele au fost retrase, iar traficul și activitatea tuturor instituțiilor și întreprinderilor a fost reluată. O pază întărită este menținută numai în jurul instituțiilor publice importante.Comunicatele oficiale au a- nunțat că fostul președinte Ghiorghios Papadopoulos se află sub stare de arest în locuința sa de la Lagonissa, Iîngă Atena. Au fost puși, de asemnea, sub stare de arest fostul vicepreședinte, Odiseus Anghelis, fostul comandant șef al Forțelor Armate, generalul Zagorianakos, precum și alți colaboratori apropiați ai lui Papadopoulos. Fostul prim-ministru, Spiros Mar- kezinis, și ceilalți membri ai

guvernului se află în libertate. Noul ministru pe Iîngă premier, Constantin Rallis, a a- nunțat că au fost eliberați Panayotis Kanellolopoulos, George-Mavros și Ioannis Zig- dis, cărora guvernul Marke- zinis le impusese domiciliu forțat după manifestațiile studențești din 16 și 17 noiembrie a. c.Noul președinte al Republicii, Generalul Phaidon Gyzi- kis, a prezidat, luni, o primă ședință a cabinetului.

GENEVA 26 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite: Domeniul cooperării științifice și tehnice între statele participante la Conferința europeană — caracterizată de examinarea tot mai aprofundată a multiplelor aspecte ale securității și cooperării pe continent — înregistrează progrese în direcția stabilirii formelor și metodelor concrete de intensificare a schimburilor în acest domeniu pe plan european. In atenția subcomisiei de resort a Conferinței se află, în acest moment, un număr de opt documente de lucru prezentate de diferite țări, între care R. P. Ungară, R. D. Germană, R. F. Germania, Franța, Italia, Anglia, Irlanda, O- landa, la car.e se adaugă numeroase alte idei și propuneri formulate în cursul dezbaterilor de delegațiile . țărilor participante. Proiectele de documente se referă la numeroase domenii de cooperare tehnico-științifică, între care transporturile, cercetările spațiale, energetica, cercetarea medicală și sănătatea publică, oceanografia, meteorologia, fizica nucleară.
Acțiuni ofensive ale patrioților 

din Guineea Bissau
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LA INVITAȚIA PRIMU
LUI MINISTRU AL INDIEI, Indira Gandhi, luni a sosit la Delhi, într-o vizită de prietenie, Leonid secretar general al P.C.U.S., membru al lui Sovietului U.R.S.S.

oficială Brejnev, C.C. al Prezidiu-Suprem al

SINGAPORE au hotărît să stabilească relații diplomatice cu începere de la 23 noiembrie.

1N DRUM după vizitele Iugoslavia și ședințele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moamer El Geddafi, a făcut o escală la La Valletta. ' El a conferit cu premierul Maltei, Dom Mintoff, asupra unor probleme privind relațiile bilaterale și, situația din regiunea Mediteranei.

SPRE ȚARĂ, întreprinse în Franța, pre-
FESTIVAL INTERNATIONAL 
AL FILMULUI DIN PANA
MA, cunoscutul actor francez Pierre Etaix a obținut premiul de interpretare masculină pentru rolul său în filmul „îndrăgostitul".Premiul pentru cel mai bun scurt-metraj a revenit filmului bulgar „Reacții în lanț".

UN CUTREMUR DE PĂ- 
MINT a fost înregistrat, duminică după-amiază în regiunea Bordj-Bou-Arreridj, la O distanță de 130 kilometri sud- est de Alger, informează a- genția France Presse. Potrivit primelor relatări, provocat persoane și serioase pagube materiale.

GUINEEA BISSAU 26 (A- gerpres). — In cursul primelor 20 de zile ale lunii noiembrie, patrioții Partidului African al Independenței din Bissau și Insulele Verde (PAIGC) au lansat numeroase acțiuni ofensive împotriva unor tabere ale forțelor colonialiste portugheze amplasate, îndeosebi, în regiunea de sud a țării — anunță un comunicat al PAIGC. dat publicității la Dakar. Pierderile cele mai serioase au fost provocate taberei militare portu-
S. U. A

Guineea Capului
/ gheze de la Gadamael, atacată succesiv de unități patriotice de artilerie și infanterie.O altă acțiune ofensivă de mare importanță a reprezentat-o atacul declanșat împotriva forțelor portugheze pe drumul strategic care leagă orașul Gabu de taberele militare Buruntuma și Pitche. în estul țării. Cu acest prilej, a- rat.ă comunicatul, un mare număr de soldați portughezi au fost uciși și răniți, iar patru vehicole militare au fost distruse.

GUVERNELE R. S. CEHO
SLOVACE ȘI REPUBLICII

Convorbirile dintre președintele 
Georges Pompidou șl cancelarul Willy BrandtPARIS 26 (Agerpres). — La Palatul Elysee din Paris au început, luni, convorbirile, dintre președintele Georges Pompidou și cancelarul vest- german, Willy Brandt, aflat într-o vizită oficială de două zile în Franța. Convorbirile, care se desfășoară bianual, sînt prevăzute în Tratatul de prietenie și cooperare franco- vest-german, încheiat în anul 1963. In cursul primei întâlniri, cei doi Oameni de stat au analizat situația crizei e- nergetice care afectează economiile țărilor lor, șxaminînd totodată posibilitățile de diminuare a efectelor penuriei de petrol.

Purtătorul de cuvînt al guvernului vest-german a precizat că, în cadrul discuțiilor, cancelarul Willy Brandt a sugerat convocarea unei sesiuni a Consiliului ministerial al C.E.E. care să analizeze aceste probleme. A fost discutat, de asemenea, un proiect de aprovizionare cu energie pe termen lung și pe termen scurt, inclusiv posibilitatea u- tilizării unor noi surse nergie. Cele două părți xaminat, de asemenea, probleme internaționale, care situația din Apropiat.
de e- au e- unele întreOrientul

seismul amoartea a patru
UN OBIECT ZBURĂTOR neidentificat, care emana lumini albastre, roșii și verzi, a fost zărit, sîmbătă seara, de aproximativ 20 de persoane în sud-vestul orașului Managua, capitala statului Nicaragua, — informează . agenția France Presse. Obiectul a fost detectat de radarul turnului de control al aeroportului internațional din Managua și de radarul de bord al unui avion de linie care decolase din Costa Rica.

Măsurile programului de economisire 
a produselor petroliere și altor surse 

de energieșl formeWASHINGTON 26 (Ager-, preș). — In baza deplinelor puteri acordate în urmă cu o săptămînă de Congres, președintele Richard Nixon a anunțat, în cadrul unui discurs rostit la posturile de radio șl televiziune, o parte dintre măsurile programului de economisire a produselor petroliere și altor surse și forme de e- nergie.Incepînd de la 1 ianuarie 1974, livrările de petrol și de energie electrică pentru încălzitul locuințelor vor fi reduse

cu 15 la sută, cțle pentru scopuri comerciale cu 25 la sută, iar cele pentru industrie cu 10 Ia sută. Stațiile de benzină vor primi cu 10 la sută mai puțin combustibil decît cantitatea vîndută în cursul anului 1972 ceea ce reprezintă o reducere cu 15 la sută față da cererile anticipate pentru a- ceastă iarnă. De asemenea, se va ordona ca rafinăriile să-și reducă cu 15 la sută livrările de produse petroliere către cumpărătorii cu ridicata și stațiile de benzină.
EUROPA OCCIDENTALA AMENINȚATA 

DE „FOAMEA DE ENERGIE"

STUDIOUL TIMIȘOARAMarți, 27 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Valter apără Sarajevo; 
Republica : Ciprian Porum- bescu : PETRILA : Queima- da ; LONEA — Minerul : Amintiri 
CAN : 
LUPENI răscruce toresc : Drumul spre vest.

LONEA —din copilărie; VUL- Adio Petersburg ;
— Cultural : Lade vînturi; Munci-

5,00 Buletin de știri ; 5,20 Dragi mi-s cîntecul și jocul; 5,50 Muzică ușoară ; 6,00—8,08 Radioprogramul dimineții ; 8,25 Moment poetic ; 8,30 La microfon, melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri ; 9,30 Atlas cultural ; 9,50 Muzică ușoară ; 10,00 Buletin de știri ; 10,05 Pe-un picior de plai — balade și jocuri populare ; 10,30 Selecțiuni din o- pereta „Teatrul plutitor" ; 
1 ’ 9* de știri; 11,05

Microrecital de chitară Andres Segovia ; 11,15 Melodii lansate în filme ; 11,30 Din creația lui Gheorghe Danga ; 12,00 Discul zilei : 12.30 In- tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 Concert de prinz ; 14,00 Compozitorul săptămînii ; 15.00 Buletin de știri ; 15.30 Muzică de estradă ; 16.00 Radiojurnal ; 16,15 Melodii populare ; 16,30 Știința la zi : 16,35 Cîntece- le noastre : 16,50 Publicitate radio ; 17,00 Muzică de promenadă ; 17,10 Radiocabinet de informare și documentare ; 17,30 Selecțiuni din concertul orchestrei de muzică populară „Ciocîrlia" susținut la Deva. Dirijor Tudor Pană; 18.00 Orele serii; 20.00 Zece melodii preferate ; 20.45 Consemnări ; 20,50 C-întece populare 21,00 21,3022,00 Radiojurnal; 22,30 Concert de seară ; 24,00 Buletin ,de știri ; 0,03—5,00 Estrada nocturnă .

Marți, 27 noiembrie18,00 Actualitatea radio ; 18,10 Cîntă acordeonul — muzică distractivă ; 18.25 E- misiunea „viața muzicală" ; 18,50 Emisiunea „Ancheta radio" : pe urmele benzinei risipite pe șosele ; 19,00 Drag mi-e cîntecul și jocul ; 19,25 Jurnal sătesc ; 19.30 Drag mi-e cîntecul și jocul; partea a 2-a ; 19,50Emisiunea „Alo corespondențe".
MIERCURI, 28 NOIEMBRIE6,00 — 6,30 Actualități și muzică.

10.5511,00

Biologie (clasa a V-a). Bacteriile.Fizica (anul III). Auto- inducția.Extemporal la limba română.Telex;Revista literar-artisti- că TV (reluare).Publicitate.Film serial. In umbra lupilor. Episodul VI — „Misiunea generalului Wolf".Telejurnal.12,0016,30—17,00 Lumea copiilor.17,30
cu Eugenia Frunză ; Revista șlagărelor ; Bijuterii muzicale ;

MARȚI, 27 NOIEMBRIE9,00 Teleșcoală Album. Pe- trache Poenaru.
Reți administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

•>

Curs de limbă germană. Lecția 69.Telex.Cum vorbim.Gala maeștrilor. a-
18,0018.0518,2018,45 Timp și anotimp îngricultură.Dorin Cuibaru. Un virtuoz al instrumentelor populare.Publicitate.1001 ,de seri.Telejurnal. Cincinalul
19,00
19,1519,2019,30

I

20,0020,0520,2020,3020,3522,25

înainte de termen 1973 — an hotărîtor. Cîntecul săptămînii. Reflector.Paciurea.Publicitate.Seară de teatru. „Ziariștii".24 de ore. România în lume.

îndeValorile temperaturii registrate în cursul zilei ieri :Maximele : Petroșani : grad, Paring : + 1 grad.Minimele : Petroșani : + 1 grad, Paring : — 7 grade.■Stratul de zăpadă la Paring : 24 cm.
+ 1

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vremea se menține închisă și umedă. Vor continua să cadă precipitații sub formă de lapovi- ță și ninsoare. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din sectorul nordic.

ln ultimul timp, reprezentanții țărilor membre ale Pieții comune se întîlnesc cu o ritmicitate demnă de luat în seamă. Fie că discută problema inflației, fie alte pro- bleme, mobilul rămîne același: penuria de energie care a cuprins țările Europei Occidentale. S.U.A., Japonia și alte țări capitaliste.Situația îngrijorătoare -privind lipsa de energie decurge din faptul că rezervele în cauză din lume sînt limitate. Potrivit unei statistici, cererea mondială de energie s-a dublat cu fiecare deceniu. Pe măsură ce edificiul industriei se înalță și se extinde sînt necesare cantități de energie tot mai importante. Astfel, numai în ultimele decenii, consumul global, evaluat în unități de energie echivalente unei tone de petrol, a crescut de la 2,3 ■miliarde(1970) și urma să miliardeIn fața unei asemenea creșteri vertiginoase a apărut, în mod logic, timp vom rezerve de prinsul dat cît se poate ales dur : ..Doar cîteva decenii: dar nu mai mult de un deceniu peste anul 2000“.R.F. Germania, Franța, O- landa. Anglia, Belgia, Italia. Luxemburg, Islanda și Danemarca, membre ale C.E.E., țări industrializate, deci mari consumatoare de petrol pe care în prezent îl importă în mare majoritate, au toate motivele să fie îngrijorate de actuala situație. Așa se explică de ce miniștrii afacerilor externe ai țărilor sus-arhintite, la ultima reuniune pe care au avut-o la Bruxelles, au însărcinat comi-

(1955) la 4,9 miliarde potrivit calculelor ar atingă nivelul de 11,3 în următorii zece ani.
întrebarea : mai dispune combustibil ? de specialiști de precis, dar mai

cît de Răs- este

sia Comunității Economice Europene și Comitetul reprezentanților permanenți să examineze în continuare, cu toată atenția, situația rezultînd din penuria de petrol brut și să prezinte apoi problema într- un raport Consiliului ministerial.Volumul restrîns, prezent sau previzibil al resurselor „indigene" de petrol, sugerează ideea că în 1985 Europa occidentală în ceea ce privește consumul de petrol va continua să depindă în cea mai mare parte de străinătate, și aceasta în pofida „miracolului" din Marea Nordului. In cazul cel mai bun, producția din Marea Nordului, care luată în sine va fi importantă, nu va asigura decît ji)-15 la sută din aprovizionarea cu petrol a Europei occidentale.In 1985, Europa occidentală va importa deci 800-900 milioane tone de petrol. De unde?Să nu uităm că penuria petrolului se face simțită și în S.U.A., precum și în alte țări capitaliste. Or aceste țări devin concurenți potențiali ai Europei occidentale.Cu toate că în ultimul timp, avînd în vedere „foamea de energie", numeroase personalități occidentale fac declarații în care cheamă C.E.E. la unitate, între țările membre există încă serioase divergențe, divergențe mai ales în concepția politicii petroliere ca atare. Țările în care statul își asumă dirijarea mecanismelor economice, cu o reglementare extrem de strictă a importurilor, a procesului de rafinare și a celui de distribuire, cum ar fi Franța, se opun politicii a cărei bază rămîne liberal». In timp ce unele țări își bazează politica lor petrolieră pe existența uneia sau mai multor societăți

naționale petroliere sau energetice (E.R.A.P., E.N.I.) altele consideră că trebuie să-și încredințeze soarta marilor, societăți care, în cadrul acordurilor de la Teheran sau de la Tripoli și-au demonstrat capacitățile de gociere.In ceea Comisia ei tombrie 1972 un document a- supra „progreselor necesare și asupra politicii energetice comunitare". El preconizează realizarea unei unități a pieței prin armonizarea comunitară a. stocurilor, acordarea de a- vantaje financiare importante ((avantaje fiscale, garanții, împrumuturi, subvenții etc.) întreprinderilor „comune", definirea unei politici comune de importuri în relațiile cu . terțe țări.Dar acest program a fost primit cu răceală de majoritatea țărilor membre ale țărilor C.E.E. In realitate, dincolo de acordul amintit există un dezacord complet asupra măsurilor concrete și asupra atitudinii care să fie adoptată față de S.U.A.Așa stînd lucrurile, în prezent fiecare țară membră a C.E.E. își poartă de grijă. Intr- un asemenea context se înscriu ultimele măsuri de economisire a petrolului luate în majoritatea țărilor occidentale.In pronosticurile lor, meteorologii anunță iarnă grea în Europa occidentală. Pronosticul lo'r adăugat celui al economiștilor, în urma cărora s-au luat măsurile amintite, nu poate să nu-i afecteze pe vest-europeni. Pe Iîngă alte probleme pe care le au, s-a adăugat și aceasta — a penuriei de energie care se anunță a fi de lungă durată.

adaptare și de ne-ce privește C.E.E., a întocmit în oc-

Al. GlNJU
J

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396

/


