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După cum s-a anunțat, la 1 decembrie, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit pe ziaristul Seymour Topping, redactor-șef 
adjunct al ziarului „New York Times*', căruia i-a acordat un 
interviu.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
ÎN DRUM SPRE STATELE UNITE ALE AMERICII

La Alger, intr-o atmosferă de înțelegere reciprocă și cordialitate, ESCALĂ ÎN REPUBLICA IRLANDA

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Houari Boumediene
au purtat convorbiri privind dezvoltarea în continuare a relațiilor
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de prietenie pe multiple planuri dintre România și Algeria

în. zilele de 2 și 3 decem
brie 1973, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a făcut, 
în drum, spre Statele Unite ale 
Americii, o vizită de priete
nie în Algeria, la invitația lui 
Houari Boumediene, președin
tele Consiliului Revoluției, 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Alge
riene Democratice și Popu
lare.

între președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Houari Boumediene au 
avut loc convorbiri, în ca
drul cărora au fost abordate 

probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de 
prietenie pe multiple planuri 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Alge
riană Democratică și Popu
lară, dintre popoarele român 
și algerian. S-a constatat cu 
satisfacție că, în spiritul în
țelegerilor convenite cu pri
lejul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Algeria, 
din martie 1972, relațiile ro- 
mâno-algeriene au cunoscut o 
dezvoltare continuu ascenden
tă, în interesul celor, două țări 
și popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

De asemenea, în cursul con
vorbirilor s-a făcut un larg 
schimb de păreri referitor la 
probleme internaționale ac
tuale, de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și cordialitate, care 
caracterizează relațiile de 
prietenie și colaborare între 
cele două țări și popoare.

Relatările presei algeriene
Ziarul guvernamental algerian 

„El Moudjahid" a publicat luni, 
în prima pagină, o fotografie re- 
prezentînd pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Houari 
Boumediene în timpul întrevede
rilor avute la Alger.

După ce anunță sosirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Alger, ziarul publică o altă in
formație relatativă, în legătură 
cu convorbirile politice dintre cei 
doi președinți, subliniind că ele 
au fost consacrate relațiilor bi
laterale.

3 — Corespondentul 
Mircea S. Ionescu, 

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 

‘ Consiliului de Stat
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cu
in-
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•ansmite : 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele 
al Republicii Socialiste România, 
și-a încheiat, luni dimineața 
zita de prietenie pe care a 
eut-o în Algeria împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu, la 
vitația pr'eședintelui Consiliului 
Revoluției și Guvernului Alge
rian, Houari Boumediene.

Avionul prezidențial, la bor
dul căruia se aflau oaspeții ro
mâni, a decolat la ora 9,45, ora 
locală, de pe aeroportul Dar El 
Beida din Alger, îndreptîndu-se 
spre Statele Unite ale Americii.

De la reședința rezervată oas
peților români — Palatul Po
porului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președin
tele Houari Boumediene, s-au în
dreptat spre aeroport, unde a a- 
vut loc ceremonia plecării. Ae
roportul era împodobit cu dra
pelele de stat ale Republicii So-

sosirea 
Alger, 

cei doi 
relatări

Radioul și televiziunea alge
riană au difuzat în emisiunile 
lor, știri în legătură cu 
șefului statului român la 
cu convorbirile avute de 
șefi de stat, precum și 
privind dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor dintre Ro
mânia și Algeria. Totodată, te
leviziunea algeriană a difuzat 
declarația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu făcută pe aeroport 
ziariștilor algerieni, la sosire. 

cialiste România și ale Republi
cii Algeriene Democratice și 
Populare.

Se aflau, aici, pentru a-și lua 
rămas bun de la înalții oaspeți, 
Cherif Belkacem, membru al 
Consiliului Revoluției, ministrul 
de stat, alți membri ai Consiliu
lui Revoluției, membrii 
vemului,'*TiȚ^,A personalități 
geriene.

Erau de față ambasadorul

gu- 
al-

Ro-
mâniei în Algeria, Ștefan Mihai, 
și membrii ambasadei române, 
precum și șefi de misiuni diplo
matice acreditați în capitala Al
geriei.

algeriene. Cei doi 
își string prietenește 
îmbrățișează.
prezidențial deco-

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, și-au luat ră
mas bun de la președintele Hou
ari Boumediene, de la celelalte 
oficialități 
președinți 
mîinile, se

AvfonyL 
lează, îndreptîndu-se spre capi
tala Statelor , Unite, Washing
ton, unde tovarășul Nicoale 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu vor face o vizită ofi
cială, la invitația președintelui 
Richard Nixon și a soției sale, 
Patricia Nixon.

fi
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a vizitat o întreprindere
metalurgică

SHANNON 3 (AgerpresX — 
în drum spre S.U.A., avionul cu 
care călătoresc președintele 
Nicolae Ceaușescu și persoanele 
oficiale care îl însoțesc a făcut 
o escală pe aeroportul interna
țional Shannon din Republica 
Irlanda.

Pe aeroport, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
cordialitate, în numele președin
telui Republicii Irlanda, Erskine 
Childers., de Tom O’Donnell, mi
nistru pentru zonele galice, și He 
Michael Flynn, șeful protocolului 
de stat.

Se aflau pe aeroport ambasa
dorul român Pretor Popa, alți 
membri ai ambasadei.

în timpul escalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de to

varășii Manea Mănescu și Vasile 
Putngan, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, precum 
și de Tom O’Donnell, a vizitat 
întreprinderea „Sps“, profilată pe 
producția de matrițe pentru 
forje.

Directorul general al uzinei a 
menționat că întreprinderea în
treține bune relații de cooperare 
cti România. La încheierea vi
zitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a semnat în cartea de onoare, a 
mulțumit pentru ospitalitatea și 
căldura manifestate de gazde, ex- 
primîndu-și speranța că / în
treprinderea va dezvolta colabo
rarea cu țara noastră.
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Telegrame 
adresate de 
tovarășul 
Nicolae 

Ceausescu 
9 

de la 
bordul 

avionului
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Județul Caras Severin 
a îndeplinit planul pe 

primii trei ani ai cincinalului
In ziua de 3 decembrie, 

oamenii muncii din indus
tria județului Caraș-Severin 
— români', germani, sirbi, 
maghiari și de alte naționa
lități — au realizat un remar
cabil succes în întrecerea pe 
care o desfășoară: îndepli
nirea înainte de termen a 
planului producției indus
triale pe primii trei ani ai 
actualului cincinal.

„La baza acestor realizări 
—- se subliniază în telegra
ma trimisă C.C. al P.C.R., 
secretarului general al par
tidului, de către Comitetul 
județean Caraș-Severin al 
P.C.R. — stă activitatea a- 
nimată de sentimentul înal
tului patriotism al muncito
rilor, inginerilor și tehnicie
nilor din întreprinderi, care 
nu-și precupețesc eforturile 
spre a da viață importante
lor obiective care le revin 
din programul elaborat de

Congresul al X-lea și Con
ferința Națională, din indi
cațiile pe care le-ați dat 
dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei de lucru în județul nos
tru".

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general — 
se subliniază, in încheierea 
telegramei —, că oamenii 
muncii din întreprinderile 
județului vor munci cu pri
cepere și dăruire comunistă 
pentru ca ip 1974 — anul 
celei de-a 30*a aniversări a 
victoriei insurecției naționa
le antifascist^ armate și al 
Congresului al XI-lea al 
partidului — să obțină re
zultate și mai bune, pe mă
sura potențialului creat ca 
urmare a sprijinului acor
dat de partid și de stat in 
dezvoltarea multilaterală a 
județului.

A început 
construcția 

barajului 
de pe Cerna

Colectivul Grupului de 
șantiere Drobeta Turnu-Se- 
verin al întreprinderii de 
construcții hidroenergetice 
București, care, la sfîrșitul 
lunii noiembrie, 4 zăgăzuit, 
cu 86 de zile mai devreme, 
riul Cerna în amonte de 
Băile Herculane, obligind a- 
pele să-și schimbe cursul 
milenar spre o galerie spe
cială, a inaugurat lucrările 
la un nou și important obi
ectiv înscris în proiectele 
complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tis- 
mana. Este vorba de bara
jul Cerna în spatele căruia 
urmează să se creeze un 
imens lac de acumulare di
mensionat pentru 124 000 000 
mc apă. Barajul respectiv, 
care va atinge înălțimea de 
113 metri, va fi executat din 
anrocamente ciu nucleu de 
argilă și filtre din nisip și 
pietriș, pentru ridicarea sa 
urmînd să se folosească cir
ca 2 700 000 mc diferite mate
riale.

(Agerpres)

ÎNVĂȚÎND DIN EXPERIENȚA 
ACESTUI AN AGRICOL

Organizare,
exigență

Capriciile naturii i-au pus în 
acest an pe agricultorii din mai 
toate județele țării în situații 
din cele mai deosebite. I-au pus 
nu o dată în fața necesității de 
a lua decizii energice adaptate 
la condițiile puțin prielnice de 
climă și de sol. Și, din acest 
punct de vedere e cert că anul 
agricol încheiat a reprezentat o 
experiență bogată în învăță
minte. Am purtat discuții pe a- 
ceastă temă cu o serie de lu
crători din agricultura județului 
Dîmbovița.

„Toate cele trei campanii din 
acest an, ne-a spus tovarășul 
Constantin Nistor, secretar al 
organizației U.T.C. de la Stațiu
nea de mecanizare Titu, chiar 
dacă au fost desfășurate în con
diții deosebite, au subliniat însă 
o serie de lucruri pe care și 
experiența altor ani o confir

mase. Și anume, în primul rînd, 
faptul că fiecare campanie tre
buie pregătită din timp. Altfel 
nu se pot obține rezultate bune. 
E vorba deci, de necesitatea 
unei organizări raționale a 
muncii. Iată spre exemplu ce 
s-a întîmplat la cooperativa 
agricolă Sălcuța (și credem că 
cei de aici vor ști să evite pe 
viitor asemenea situații) : in 
toamnă n-au fost adunate la 
timp grămezile de coceni de 
porumb și a trebuit să arăm cu 
mare dificultate printre ele. Iar 
mai tîrziu să revenim și să arăm 
în locurile unde fuseseră gră
mezi".

Dealtfel, toți cei cu care am 
stat de vorbă au insistat asupra 
unui adevăr valabil în cazul tu-

ELENA NESTOR
(Continuate in pag. a IV-a)

Omul care așteaptă
Ne înghesuiam civilizat, umâr la umâr, 

de-a lungul trotuarului. Simțeam cum încet, 
discret, civilizat sînt împins spre stingă, tot 
mai spre stingă. Nu puteam, nu aveam de ce 
să protestez : nu eram scos, dat afară din 
rînd. Dimpotrivă, eram încercuit, călduros, ca 
strîns într-o afectuoasă îmbrățișare. Cînd 
m-am încovoiat în față și am privit spre 
dreapta, tăblița stațiunii de autobuz abia se 
mai zărea. Dar se mai zărea. Cu tot gerul, 
i-am felicitat călduros pe tovarășii care se 
îngrijesc de minunatele noastre stații : da, 
tăblița abia se mai zărea, dar totuși se zărea 
și asta grație acelui de departe 
sclipitor chenar roșu ce încon
joară apăsat, vizibil, distins nu
merele mașinilor ce pot fi 
teptate cu calm, Cu 
re, cu speranță în 
flexibilului traseu, 
riți, desigur, unii își 
ca să nu fie luați drept sentimentali, am auzit 
că există și dintre aceia care o fac chiar cînd 
trec printr-o nenorocire numai ca să nu li se 
atragă atenția politicos, colegial, civilizat 
„ce-i cu tine, încotro, nu cumva ți-ai pierdut 
speranța ? I". in stația autobuzului „x" : 
coloană plină de speranță, șir disciplinat, 
optimist și încrezător. Mă uit la ei. Speranța 
li se oglindește, curată, pe chipurile destinse 
și îmbujorate, în strigătul mut al ochilor care 
aruncă săgeți străbătătoare — rachete ? - 
de-a lungul promițătorului traseu : „Vine ?“.

aș- 
încrede- 
fiecare 

Oamenii 
ascund

Sigur, mai sînt și murmure, mai sînt și cîrcotoși 
care strîmbă din nas, mai sînt unii care nu 
înțeleg nimic din rostul și nu văd forma a- 
cestei revelatoare așteptări. E păcat. Trebuie, 
va trebui să-i facem, n-avem încotro, și pe ei 
să priceapă : să învețe să privească, oricit 
ar fi de tîrziu, minunata speranță a omului 
care așteaptă într-o stație un autobuz. Cîrco- 
tașii, cei care murmură și tropăie de nerăb
dare și grabă nu pot, vezi bine, tocmai din 
pricina grabei lor nesăbuite, să înțeleagă 
sensul adînc al imaginii unui om care, pur și 
simplu, așteaptă un autobuz într-o stație 
______ simțind alături umerii “calzi ai 

semenilor lui. Atunci cînd, fi-
C. STÂNESCU re?te- tăblița cu chenarul cel

.. roșu nu o ia razna, peste
noapte, derutîndu-i pe oa

menii care, dimineața în zori, aleargă 
plini de speranță spre stația lor. Sigur, mai 
sînt și asemenea lipsuri nesemnificative, deru
tante glume cu „uite stația, nu e stația". Dar 
dincolo de asemenea mici incidente rămîne 
esențialul : speranța omului care așteaptă, 
concentrarea aceea exclusivă, acaparantă, 
aruncată cu forța unui pumn dureros într-o 
unică direcție.

Simțeam cum încet, discret, civilizat umă
rul rotund și călduros al semenului meu - de 
la I.T.B. ? - mă împinge ușor, mîngîindu-mă. 
încovoiat, plin de speranță, m-am uitat spre 
dreapta, tăblița cu chenarul cel roșu nu se 
mai zărea.

stație a in- 
sînt dife- 

sentimentele
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ÎNTREBARE : îmi face o 
deosebită plăcere să știu că 
în curînd veți vizita Statele 
Unite. La noi există multă 
admirație pentru România și- 
sint sigur că veți fi primit 
foarte bine acolo.

Cum vedeți evoluția rela
țiilor țării dumneavoastră cu 
S.U.A. P Care este scopul a- 
propiatei vizite pe care o 
veți face la Washington ?

Veți avea in vedere dez
voltarea relațiilor economice 
și, în caz afirmativ, in ce fel?

RĂSPUNS : în ultimii ani» 
relațiile României cu Statele 
Unite au cunoscut o dezvoltare 

„ susținută. Ele s-au intensificat 
îndeosebi după vizita președin
telui Nixon în România, în 
1969, precum Kși după vizita 
neoficială pe care am făcut-o 
în Statele Unite, în 1970. Vizi
ta care urmează s-o efectuez, 
în următoarele zile, în Statele 
Unite este, tocmai o expresie a 
progresului înregistrat în rela
țiile dintre țările noastre și tot
odată un răspuns oficial la vi
zita pe care președintele Nixon 
a făcut-o in România. în cadrul 
actualei vizite, dorim să explo
răm posibilitățile de dezvoltare 
a colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre România 
și Statele Unite. Am în vedere 
să discut cu președintele Nixon 
și despre acordarea clauzei na
țiunii celei mai favorizate. Ți- 
nînd seama de actualele împre
jurări internaționale, vom face 
și un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme mondia
le, asupra eforturilor pe care 
trebuie să le întreprindă toate 
statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială sau de mărime, în 
vederea făuririi unei lumi mai 
bune — o lume a păcii și coo
perării internaționale.

De asemenea, în cursul vizi
tei urmează să fie semnate a- 
corduri de colaborare în unele 
domenii și să realizăm înțele
geri concrete cu unele compa
nii americane, care să ducă la 
dezvoltarea cooperării econo
mice.

Am realizat deja o societate 
mixtă în domeniul electronicii, 
cu „Control Data Corporation *. 
Avem în vedere crearea, in con
tinuare, și a altor societăți 
mixte româno-americane, mai 
cu seamă dacă prima experien
ță va da rezultate pozitive. Sint 
intr-un stadiu destul de avansat 
proiecte pentru constituirea 
unor asemenea societăți mixte 
în domeniile. construcțiilor de 
mașini și petrochimiei. în ori
ce caz, dorim să găsim căile 
pentru a extinde relațiile eco
nomice cu Statele Unite.

Sper că vizita va contribui la 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare și. prietenie dintre 
România și Statele Unite, ceea 
ce va constitui un lucru pozi
tiv pentru ambele popoare, ca 
și~ pentru cauza înțelegerii și 
păcii în lume.

ÎNTREBARE : Chestiunea 
clauzei națiunii celei mai fa
vorizate se negociază de 
mult timp. Credeți, domnu
le președinte, că de data a- 
ceasta există perspective mai 
bune pentru încheierea unei 
înțelegeri în această privință?

RĂSPUNS : Personal nu văd 
nici un motiv pentru a nu se 
ajunge la un acord cu privire 
Ia acordarea către România a 
clauzei națiunii celei mai favo
rizate într-un timp cit mai 
scurt. Sper că și Congresul Sta
telor Unite va acționa în a- 
ceastă direcție, care, de altfel, 
corespunde tendințelor generale 
pe plan internațional.

ÎNTREBARE : Ați putea 
să ne spuneți, domnule pre
ședinte, ce progrese au fost 
realizate în îndeplinirea pla
nului cincinal actual al țărti 
dumneavoastră ? Sint intere
sat în special de ritmul în 
care s-a dezvoltat industria.

RĂSPUNS : Peste o lună, în
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SUCCESE ȘI RATĂRI
în vara anului 1965, Sinaia a fost gazda campionatelor mon

diale de șah studențești pe echipe. Spre deosebire de alte edi
ții, echipa țării noastre era, de data aceasta, omogenă și puter
nică, fiind formată numai din maeștri (în ordinea meselor — 
Gheorghiu, Pavlov, Stanciu, Partoș, Nacu și Georgescu). Poate 
și din această cauză, majoritatea specialiștilor prezenți în fru
moasa noastră stațiune montană ne dădeau multe șanse pentru 
cîștigarea acestui campionat mondial. Echipa nu a început de
loc rău și după disputarea semifinalelor își merita din plin ca
litatea de favorită pe care i-o dădeau publicul și specialiștii ! 
Partidele jucate de componenții echipei noastre în întîlnirile 
directe cu reprezentativele Angliei și Danemarcei mai ales, fă
cuseră o impresie foarte bună și dădeau mari speranțe. în fina
lă, desigur, datorită concurenței foarte puternice a celorlalte fa

vorite, între care se detașau U.R.S.S., Israel și Cehoslovacia 
lupta a fost mult mal grea, dar pînă în ultimele runde echipa 
noastră a izbutit să păstreze șanse la locul întîi. Din păcate mo
mentul decisiv, mai ales din punct de vedere psihologic, a fost 
ratat în meciul cu echipa U.R.S.S., în care s-a trecut pe lingă 
o victorie categorică din cauza crizei de timp (meciul s-a ter
minat cu rezultatul de 2—2, iar victoria mea in întîlnirea direc
tă cu Savon nu reprezenta decît o palidă satisfacție). în cele 
din urmă, campionatul mondial a fost cîștigat de echipa sovie
tică, urmată de Israel și Danemarca. România a ocupat locul 4, 
la o diferență minimă, o jumătate de punct, în urma Dane
marcei...

Peste puțin timp, în luna octombrie ani participat la Belgrad 
la un turneu internațional care s-a dovedit extrem de echilibrat, 
în ciuda faptuluj că, prin calculul hîrtiei, favoriții ar fi tre
buit să cîștige dar (au jucat doi mari maeștri de prima mină, 
Kavalek și Matulovici). După o luptă foarte strînsă, turneul a 
fost cîștigat de către Matulovici și subsemnatul la egalitate, îna
intea lui Kavalek, Tringov, Minici, Velimirovici și alții. Tur
neul a reprezentat pentru mult timp o amintire foarte plăcută 
pentru mine, deoarece era primul concurs internațional pe care-1 
jucam în calitate de mare maestru ! De-âbia întors în țară, peste 
circa două săptămîni, am început în București un adevărat ma
raton șahist de 21 de runde : finala campionatului național. Am 
început turneul foarte bine cu 5,5 puncte din 6 și apoi, cu 9 din 
10. Acest start foarte puternic mi-a permis ca să cîștig finala 
destul de ușor, mai ales că la mijlocul întrecerii înregistrasem 
și o victorie fulger în 20 de mutări în partida-derby cu Ciocîltea. 
Campionatul a fost, astfel, cîștigat cu 17 puncte din 21 (13 vic
torii și 8 remize). Pe locul II s-a clasat Ciocîltea cu 14 puncte, 
iar pe locul III Partoș cu 13,5 puncte. A fost, fără îndoială, cel 
mai mare succes intern obținut de mine pînă în prezent. Din 
păcate, maratonul acesta șahist cîștigat cu brio m-a scos, prac
tic, din formă pentru primul turneu internațional la care trebuia 
sâ joc, importantul concurs de la Hastings (Anglia). Alături de 
partide valoroase ca victoriile la Vasiukov, Littlewood, sau 
Hartston, în jocul meu de la Hastings au apărut și scăpări re
gretabile în partidele cu Spasski sau Gligorici. Astfel, în final 
m-am clasat pe locul 6, rezultat nemulțumitor măi ales că venea 
după marele succes intern de la București (pe locul I—II la ega
litate s-au clasat Spasski șl Uhlmann). Turneul acesta a avut, 
totuși, în runda a 4-a și o notă veselă pentru spectatori și ne
plăcută, bineînțeles, pentru eroii întîmplării. Fapt neobișnuit 
pentru un turneu de șah, această rundă a produs un mort și un

rănit : un jucător englez cunoscut, Percy Collier a suferit un 
atac de cord în timpul rundei, în timp ce alt jucător englez, 
Russel, jucînd cu un adversar francez s-a îmbolnăvit brusc tre
buind să fie transportat de urgență la spital ! După o pauză 
de circa o lună și jumătate, în aprilie 1966, Federația română de 
șah a organizat, la București, un puternic turneu internațional 
cu o participare valoroasă, ce avea ca stele de primă mărime pe 
Korcinoi, Kavalek, Matulovici. Turneul s-a redus în cele din 
urmă, mai. ales în primele două treimi, la o cursă de urmărire 
între Korcinoi, Kavalek și subsemnatul. Pînă la urmă Korcinoi 
s-a detașat și a cîștigat clar. (1. Korcinoi — 12,5 p. 2. Gheorghiu 
— 10 ; 3. Kavalek— 9,5) Mai ales datorită calității partidelor, eu 
cred că am jucat foarte bine în acest turneu realizind și un 
scor foarte bun cu străinii, 6—2. dar faptul că nu am izbutit să 
cîștig partida decisivă la Korcinoi, în care la un moment dat am 
avut un mic avantaj, a decis practic soarta loculuj întîi. în luna 
mai, am plecat la Tel Aviv, unde am participat la un turneu 
internațional destul de puternic mai ales datorită prezenței ma
rilor maeștri iugoslavi Gligorici și Matanovici, care s-au și im
pus. pînă la urmă, în clasamentul final. Eu am realizat cîteva 
partide foarțe bune, cum ar Jfi. cele cîștigate la Czerniak sau 
Kagan, concurînd tot timpul cu șanse la primul loc, dar faptul 
că aproape de sfîrșitul turneului am pierdut o partidă decisivă 
la Gligorici nu mi-a permis în final să termin decît pe locul 4. 
în toamna anului 1966, în Suedia, la Orebrd a avut loc o nouă 
ediție a campionatului mondial studențesc pe echipe. De data 
aceasta -echipa noastră — probabil ca urmare a .,eșecului" de la 
Sinaia — era complet întinerită, dar rezultatul final n-a fost 
deloc mai bun. Reprezentantiva română s-a clasat pe tocul 5 în 
urma U.R.S.S., Cehoslovaciei, Danemarcei și Iugoslaviei. (La 
prima masă eu am avut un rezultat foarte bun realizind 11 
puncte din 14 posibile). în orice caz, componenții echipei noas
tre au avut o evoluție promițătoare, mai ales avînd în vedere 
faptul că, pentru cîțiva dintre ei, acesta era primul concurs de 
amploare la care luau parte în sfîrșit, întors în țară, a trebuit 
să-mi apăr titlul de campion național în finala țării din 1966. 
De data aceasta, startul n-a mai fost atît de puternic și lupta, 
în ciuda clasamentului final, a fost mai strînsă și mai echili
brată. Am realizat cîteva partide foarte bune, cum ar fi cele 
în care am învins pe Neamțu, Mititelu, Buză sau Reicher, cîș- 
tigînd în cele din urmă turneul cu un avans de două puncte 
(1. Gheorghiu 14,5 puncte 2. Partoș — 12,5. 3.-4. Drimer și Ghi- 
țescu 11,5). Devenisem, astfel, pentru a cincea oară campion al 
României.

cheiem al treilea an al planu
lui cincinal actual. Rezultatele 
obținute pînă acum sint deose
bit de bune. Vom realiza o pro
ducție suplimentară, față de 
prevederile cincinalului, de 
peste 30 miliarde lei. Ritmul 
mediu anual, în aceșrti trei ani. 
este de peste 12 la sută, iar pe 
anul 1973, față de 1572, ritmul 
creșterii producției industriale 
se prelimină la circa 15 la sută.

ÎNTREBARE : Au existat 
relatări în legătură cu unele 
dificultăți economice, în spe
cial financiare și de aprovi
zionare a populației cu bunuri 
de consum. Sint adevărate a- 
cesle relatări P

RĂSPUNS î Succesele obținute 
în dezvoltarea industriei au fost 
completate și cu unele rezultate 
bune în agricultură, mai cu 
seamă în anii 1971 și 1972, cînd 
am avut cele mai mari recolte 
din istoria României. Toate a- 
cestea au asigurat condiții co
respunzătoare pentru realizarea 
prevederilor cincinalului în ce 
privește creșterea nivelului de 
trai, inclusiv aprovizionarea 
populației cu bunuri de consum. 
De altfel, și aici, datele sint 
elocvente. în anul care a trecut, 
populația a primit cu circa 9 la 
sută mai multe bunuri de con
sum. Pentru 1974, prevedem o 
creștere a desfacerii de bunuri 
de consum destinate populației 
cu aproape 10 la sută. La carne 
și produse din carne, creșterea 
este de peste 10 la sută, la lapte 
de 12 la sută, la unt de 14 la 
sută, la brînzeturi de aproape 19 
la sută, la conserve din fructe 
de 24 la sută. Aceste cifre de
monstrează că nu se poate vorbi 
de dificultăți.

Desigur, faptul că România 
este o țară în curs de dezvoltare 
cere eforturi serioase pentru a 
ne apropia de țările avansate 
din punct de vedere economic.

Este de înțeles că mai avem 
mult de făcut pentru a putea fi 
mulțumiți, pentru a asigura o 
satisfacere deplină a necesități
lor populației. Dar tot ceea ce 
facem este îndreptat în această 
direcție. Dezvoltarea intensă a 
economiei, creșterea an de an, 
in procentele arătate, a mărfuri
lor destinate consumului arată 
că drumul pe care mergem co
respunde politicii noastre de 
satisfacere toi mai deplină a 
aprovizionării populației, din 
toate punctele de vedere.

în ce privește problemele fi
nanciare, recent am expus mă
surile luate pentru a asigura, 
încă în cursul anului viitor, un 
echilibru deplin al balanței de 
plăți externe. în perspectivă, 
vom întreprinde măsuri ferme 
pentru consolidarea situației fi- 
nanciar-valutare a României, 
mergînd chiar pînă la a renunța 
la folosirea de credite externe.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, ați putea să ne 
spuneți cum abordează guver
nul dumneavoastră problemele 
penuriei de energie P Am 
auzit că ați instituit recent o 
raționalizare a benzinei și ați 
luat și alte măsuri în acest 
domeniu. Care este motivația 
acestor măsuri P

RĂSPUNS : într-adevăr, gu
vernul român s-a preocupat și 
se preocupă foarte serios de 
problemele energetice. Această 
preocupare este determinată nu 
atît de greutățile intervenite în 
ultimul timp, cît de necesitatea 
asigurării pe o perioadă mai în
delungată a resurselor proprii și 
a utilizării lor mai raționale. 
Urmărim totodată să orientăm 
dezvoltarea industriei spre acele 
sectoare care necesită un con
sum mai mic de combustibili li
chizi, îndeosebi de petrol. Por
nim de la faptul că trebuie să 
se asigure o folosire mai judi
cioasă a resurselor energetice 
existente și să se pună cu ho- 
tărîre capăt risipei.

în acest sens am adoptat, este 
adevărat, un șir de măsuri de 
economii și de raționalizare, dar 
și un program de punere în va
loare a unor resurse de combus

tibili solizi, de trecere la energia 
nucleară și de extindere a cer
cetării în vederea descoperirii 
de noi resurse de energie.

ÎNTREBARE : Va avea 
România posibilitatea să-și 
mărească exporturile de ase
menea produse ca urmare a 
măsurilor care le-ați luat P

RĂSPUNS : Nu avem în ve
dere să fim exportatori de petrol. 
Dacă vom descoperi resurse 
mari, vom analiza această ches
tiune.

ÎNTREBARE : Ați putea, 
domnule președinte, să spu
neți care este atitudinea par
tidului și guvernului dumnea
voastră față de problema 
schimburilor culturale dintre 
România și țările occidentale p

RĂSPUNS : Partidul și gu
vernul României se pronunță 
pentru o dezvoltare largă a re
lațiilor științifice și culturale cu 
toate țările — deci și cu țările 
occidentale.

De altfel, însuși faptul că în 
România există instituții de cul
tură ale altor state, printre care 
și o Bibliotecă a Statelor Unite, 
cred că este destul de elocvent.

Desigur, sîntem pentru ex
tinderea și promovarea unor 
schimburi culturale care să con
tribuie la apropierea, la întări
rea prieteniei între popoare, la 
educarea popoarelor și în spe
cial a tineretului în spiritul pă
cii și prieteniei. Sintem însă 
hotărît împotriva acelor așa-zise 
activități culturale prin care se 
propagă rasismul, idei fasciste, 
prin care se incită la violență 
și care duc la învrăjbirea po
poarelor.

ÎNTREBARE : In această 
problemă, domnule președin
te, care este părerea dumnea
voastră despre răspîndirea în 
România a filmelor, cărților 
și programelor de televiziune 
occidentale ?

RĂSPUNS : Traducem și ti
părim un mare număr de lucrări 
literare, științifice și de artă din 
toate țările lumii, inclusiv țările 
occidentale. Difuzăm un mare 
număr de filme, din țările occi
dentale, atît prin rețeaua cine
matografică, cît și la televiziu
ne. De asemenea, facem un larg 
schimb de programe de radio 
și televiziune cu alte țări, in
clusiv state occidentale. Din re
pertoriul teatrelor noastre fac 
parte cele mai valoroase lucrări 
dramatice și lirice create pe 
plan mondial. Deci, apreciem 
cum se cuvine și preluăm din 
creația spirituală a altor țări tot 
ceea ce este de natură să con
tribuie la cunoașterea mai bună 
a muncii și valorilor autentice 
ale altor popoare, la apropierea 
între națiuni.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, cum vedeți creș
terea rolului României în 
cadrul programului de inte
grare economică din. 
C.A.E.R. ?

RĂSPUNS : România parti
cipă activ la înfăptuirea Pro
gramului complex, dezvoltînd 
colaborarea economică cu toate 
țările membre ale C.A.E.R., par- 
ticipînd la acele acțiuni de coo
perare economică în care este 
interesată și care contribuie — 
așa cum prevede, de altfel, 
Programul — la dezvoltarea fie
cărei țări, deci și la dezvoltarea 
României, cit și la ridicarea ni
velului de trai al poporului 
nostru. Pe măsură ce economia 
românească se va dezvolta, fără 
nici o îndoială că participarea și 
ponderea ei în relațiile de co
laborare dintre țările membre 
ale C.A.E.R. vor crește.

ÎNTREBARE : După cum 
am auzit, România dorește 
să-și lărgească relațiile sale 
și cu țările membre ale Pie
ței comune. Cum vedeți, 

domnule președinte, evolu
ția relațiilor, pe de o parte 
cu țările membre ale C.A.E.R. 
și, pe de altă parte, cu cele 
ale Pieței comune ? Consi
derați că există vreo con
tradicție în această politică P

RĂSPUNS : Dezvoltînd con
tinuu relațiile cu țările mem
bre ale C.A.E.R., România ex
tinde totodată schimburile cu 
celelalte țări socialiste care, nu 
fac parte din C.A.E.R. — 
schimburi care cunosc un pro
gres substanțial. Dezvoltăm re
lațiile de colaborare cu cele
lalte țări ale lumii, inclusiv cu 
țările din Piața comună. Aceas
ta se încadrează în politica, ge
nerală a României de extindere 
a colaborării cu toate țările, 
fără deosebire de orînduire so
cială, pe baza principiilor ega
lității, respectului și avantaju
lui reciproc.

Dezvoltarea relațiilor cu ță
rile membre ale C.A.E.R. nu 
poate constitui nici un fel de 
obstacol în extinderea relații
lor de colaborare ale României 
cu celelalte țări ale lumii, deci 
și cu țările membre ale Pieței 
comune. In aceasta nu există 
nici o contradicție ; dimpotrivă, 
aș putea spune că realizarea u- 
nei bune colaborări în cadrul 
C.A.E.R., progresul și dezvol
tarea economică a fiecărei țări 
membre — deci și a României- 
— creează condiții favorabile 
pentru extinderea colaborării 
internaționale, inclusiv cu țări
le Pieței tomune.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, ați putea să fa
ceți unele aprecieri asupra 
evoluției relațiilor politice 
dintre țara Dumneavoastră și 
Uniunea Sovietică, mai ales 
în lumina relatărilor privind 
deosebirile de vederi în une
le probleme ale vieții inter
naționale ?

RĂSPUNS : Relațiile dintre 
România și Uniunea Sovietică 
sînt caracterizate prin prietenie 
și colaborare în toate domeniile 
de activitate. Noi acordăm o 
însemnătate deosebită dezvol
tării acestei colaborări, conside- 
rînd că ea corespunde atît inte
reselor popoarelor noastre, cît 
și cauzei progresului social, 
păcii și înțelegerii internaționale.

între România și Uniunea So
vietică există o strînsă colabo
rare în problemele fundamen
tale ale dezvoltării contempora
ne. inclusiv în'problemele secu
rității euronene, ale înfăptuirii 
noului curs de destindere, de co
laborare și pace între popoare. 
Existența unor deosebiri de ve
deri într-o problemă sau alta nu 
constituie o trăsătură caracte
ristică. Ceea ce este caracteris
tic este tocmai preocuparea de 
a întări colaborarea bilaterală 
și de a contribui la realizarea 
unei politici de pace, de coope
rare între toate popoarele.

ÎNTREBARE : Ați putea 
să-mi spuneți, domnule pre
ședinte, cum vedeți relațiile 
României cu China ?

RĂSPUNS’: Relațiile Româ
niei eu China se dezvoltă în 
condițiuni bune, în toate dome
niile de activitate. Apreciez că 
aceste relații corespund nu 
numai intereselor celor două 
popoare, dar și intereselor mai 
generale ale progresului social, 
ale unei politici de colaborare în 
întreaga lume.

ÎNTREBARE : Sînteți de 
părere că va fi posibil ca 
U.R.S.S. și R.P. Chineză să 
ajungă la o apropiere ideolo
gică și politică, și în caz a- 
firmativ, în ce fel P

RĂSPUNS : Am arătat în 
mai multe împrejurări că Româ
nia consideră actualele diver
gențe dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Chineză 
vremelnice. Avem convingerea 
că ele vor fi depășite, că se va 
ajunge la întărirea colaborării 
între cele două țări, ceea ce 

va constitui un fapt pozitiv 
pentru evoluția generală a vieții 
internaționale. Desigur, aceasta 
cere eforturi corespunzătoare 
din partea tuturor celor inte
resați în realizarea unei bune 
colaborări între Uniunea So
vietică și China, în contribuția 
lor la cauza generală a progre
sului și păcii.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, considerați că 
România poate juca un rol 
în apropierea dintre Uniunea 
Sovietică și China ?

RĂSPUNS : Cele două țări 
au relații diplomatice, discută 
nemijlocit și își pot soluționa 
problemele direct.

Desigur, ca orice altă țară, și 
România poate aduce contribu
ția sa la buna înțelegere și co
laborare între toate popoarele. 
Sîntem interesați și facem to
tul pentru a se ajunge la de
pășirea divergențelor existente.

ÎNTREBARE: Cum apre- 
ciați, domnule președinte, 
perspectivele de destindere 
între Moscova și Washington ? 
Ce este necesar pentru a face 
ca o astfel de destindere să 
aibă șanse de succes p

RĂSPUNS : România a salu
tat dezvoltarea relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, apreciind pozitiv contri
buția be care acestea o pot aduce 
la o politică de destindere în 
viața internațională. Desigur, 
urmează ca acestea să se înscrie 
în direcția afirmării cu putere 
în viața internațională a prin
cipiilor de egalitate și respect 
între toate statele, astfel ca, 
cuusul destinderii, care a în
ceput să se afirme în lume să 
ducă realmente la statornicirea 
unor relații noi.

în această privință noi apre
ciem că trebuie să se pornească 
de la necesitatea creșterii rolu
lui Organizației Națiunilor Unite, 
a participării tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor, la 
soluționarea problemelor inter
naționale. Numai așa cursul des
tinderii poate să se afirme, să 
se dezvolte.

Nu se poate crede că marile 
probleme internaționale pot fi 
soluționate numai de cele două 
țări, sau numai de cîteva țări ale 
lumii. Afirmarea unei politici 
noi este condiționată de parti
ciparea, cu drepturi egale Ia 
viața internațională, a tuturor 
statelor, fără deosebire de . 
orînduire socială sau de mări
mea lor.

ÎNTREBARE ■ Ce credeți 
că ar trebui întreprins pentru 
a asigura succesul Conferinței 
pentru securitate europeană 
și al negocierilor de la Viena, 
privind reducerea reciprocă a 
trupelor din Europa Cen
trală P

RĂSPUNS : Apreciem ca un 
succes de importanță istorică 
însăși începerea Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, participarea la lucră
rile ei, în spirit de deplină ega
litate, a tuturor țărilor europene, 
Statelor Unite ale Americii și 
Canadei.

Alături de alte state, România 
a acționat și acționează ca a- 
ceastă importantă reuniune să 
ducă la statornicirea unor noi 
relații în Eurooa, a unui climat 
de încredere deplină și conlu
crare pașnică, în măsură să 
ofere fiecărei națiuni garanția 
că se va putea dezvolta liber, la 
adăpost de orice agresiune sau 
imixtiune din afară. Iată de ce 
dorim ca Conferința general- 
europeană să consfințească, prin 
documente solemne, principiile 
și normele pe care să se fun
damenteze relațiile dintre țările 
europene, adoptînd în același 
timp și măsuri corespunzătoare 
pentru aplicarea lor în viață. În 
consens cu dorințele popoarelor, 
această conferință trebuie să 
ducă, de asemenea, la intensi
ficarea schimburilor și cooperării 
economice, tehnico-științifice, 
culturale dintre țările continen

tului, la dezvoltarea largă, ne
îngrădită, în afara oricăror ba
riere artificiale, a colaborării 
intereuropene.

în această direcție apreciem 
că toate țările trebuie să acțio
neze într-un spirit de înaltă răs
pundere față de cauza apropierii 
popoarelor, față de interesele 
generale ale colaborării *și păcii 
în Europa.

în ce privește negocierile de 
la Viena, noi le privim ca o 
etapă în realizarea unor măsuri 
de dezarmare și de înfăptuire a 
unei reale securități pe conti
nentul european. în acest sens, 
considerăm că reducerea trupe
lor străine de pe teritoriul altor 
state trebuie să fie un prim pas 
spre retragerea lor definitivă, 
spre adoptarea unor măsuri de 
reducere reală a acestor trupe 
din efectivele naționale ale ță
rilor respective, cît și de redu
cere a efectivelor trupelor na
ționale ale țărilor participante 
la aceste negocieri. Considerăm 
necesară adoptarea și a altor 
măsuri care să întărească dezan
gajarea militară, să sporească 
încrederea, să creeze condiții 
pentru trecerea la reducerea 
trupelor și armamentelor în în
treaga Europă. Socotim că pen
tru reușita acestor negocieri 
trebuie să se asigure participa
rea la ele a tuturor țărilor eu
ropene interesate.

ÎNTREBARE : Cum vedeți, 
domnule președinte, o posibilă 
soluție a problemelor actuale 
ale conflictului dintre țările 
arabe și Israel P

RĂSPUNS : Trebuie să de
clar, în primul rînd, că actuala 
situație din Orientul Mijlociu 
poartă în sine primejdia gravă a 
reluării ostilităților în orice 
moment.

în al doilea rînd, pe plan mai 
general, menținerea sub ocupa
ție a teritoriilor arabe, ocupate 
de Israel în urma războiului din 
1967, constituie, de asemenea, o 
primejdie permanentă de agra
vare a situației.

Este de neînțeles de ce Israe
lul, în cadrul convorbirilor din
tre militarii egipteni și cei israe- 
lieni, nu a demonstrat înțelege
rea corespunzătoare pentru apli
carea rezoluției Consiliului de 
Securitate, privind încetarea fo
cului.

In momentul de față consider 
că este foarte urgentă realizarea 
unei dezangajări militare între 
cele două părți. în Declarația 
guvernului român s-a arătat că 
concepem această dezangajare 
prin retragerea trupelor israe- 
liene pe o anumită distanță, 
avînd în vedere că ele sînt cele 
care țin sub ocupație o parte a 
teritoriului egiptean și al Siriei. 
Realizarea acestei dezangajări 
este de importanță hotărîtoare 
pentru desfășurarea în bune 
condițiuni a Conferinței de pace 
ce urmează să înceapă, cît și 
pentru evitarea, în această pe
rioadă, de noi ciocniri, care ar 
putea să aibă repercusiuni 
foarte grave.

In ce privește Conferința de 
pace. România consideră că a- 
ceasta trebuie să se desfășoare 
sub egida Națiunilor Unite șk 
că la ea trebuie să participe 
alături de țările și părțile aflate 
în conflict și alte state, îndeo
sebi din Europa și Africa, direct 
interesate într-o soluție rapidă 
a conflictului din Orientul Mij
lociu.

în legătură cu rezolvarea de 
fond a conflictului, România a 
pornit și pornește de la faptul 
că Israelul trehuie să se retragă 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, că 
trebuie să se ajungă la aseme
nea acorduri care să. garanteze 
independența tuturor statelor, 
inclusiv a Israelului, dacă va fi 
necesar, cu garanțiile interna
ționale corespunzătoare, în care 
Națiunile Unite trebuie să ocupe 
un loc principal.

în fine, in cadrul acestei re
glementări, pentru asigurarea 
unei păci trainice în Orientul 
Mijlociu, trebuie găsită o so
luție corespunzătoare pentru 
poporul palestinian, care să-i 
asigure condiții de dezvoltare 
liberă, potrivit năzuințelor sale.

REPORTERII NOȘTRI CONSEMNEAZĂ:

MOMENTUL 
ADUNĂRILOR 
DE ALEGERI 
CEEA CE TREBUIE SĂ-I DEA 
DE GlNDIT-ȘI DE LUCRU- 

BIROULUI

M.A. AGNITA 
SIBIU

Adunări generale nu s-au mai 
ținut de la precedentele alegeri, 
învățămîntul politic U.T.C. se 
desfășoară împreună cu învăță- 
mîntul de partid, seri distracti
ve nu au avut loc decît atunci 
cînd, la sfîrșitul campaniei, 
le-au organizat unele C.A.P.-uri 
pentru a răsplăti munca meca
nizatorilor, iar cotizația se strîn- 
ge trimestrial, contrar instruc
țiunilor referitoare la uteciștii 
salariați. Cam acestea ar fi, în 
rezumat, concluziile asupra acti
vității organizației U.T.C. din 
cadrul S.M.A. Agnita, județul 
Sibiu, la capătul dezbaterilor ce 
au avut loc cu ocazia adunării 
de daie de seamă și alegeri. în 
rest, darea de 
seamă anunța 
telegrafic cîteva 
nume de frun
tași, cîteva nu
me de mai puțin
fruntași (ca să nu le zicem alt
fel), concluzionînd că „uteciștii 
și-au adus o importantă contribu
ție la realizarea sarcinilor de plan 
ale stațiunii". Cît din această con
tribuție o datorau simplei lor 
calități de salariați ai unei uni
tăți socialiste și cît organizației 
de tineret, acțiunilor inițiate de 
aceasta, se înțelege ușor din bi
lanțul expus succint mai sus.

Inerent, în asemenea condiții, 
discuțiile nu s-au ridicat la ni
velul unor dezbateri concrete, 
vizînd coordonatele majore ale 
activității, necesara bază de dis
cuții — activitatea anterioară și 
sinteza pe care trebuiau să o con
stituie materialele adunării — 
lipsind.

Și totuși, plecînd de la aceas
tă adunare de alegeri, nu am 
păstrat întiu-totul firescul sen
timent de nemulțumire pe care 
ar fi trebuit să mi-I provoace o 
asemenea stare de lucruri în

DE FAPT, NO LĂUTARII
LIPSEAU...

Am tremurat degeaba, mai 
bine de trei ore, în camera rece, 
neprimitoare, care fusese soro
cită să găzduiască adunarea 
pentru darea de seamă și ale
geri a organizației nr. 1 cîmp 
de la cooperativa agricolă de 
producție din Amara, județul 
Buzău, pentru că aceasta nu a 
mai avut loc din lipsă de parti- 
cipanți. Cu toate strădaniile re
petate ale secretarului organiza
ției, Ștefan Calotă, ale secreta
rului comitetului pe unitate, 
Dumitru Cîmici, și a activistu
lui comitetului județean U.T.C., 
Neculai Neculai, au răspuns la 
apel doar opt membri din cei 
20 ai organizației. Exasperat, 
Ștefan Calotă ne arată convo
catorul plin de semnături :

— Vedeți, toți au semnat azi 
dimineață și' âu 
promis că vin, 
ne-am dus din 
nou acum și 
fiecare găsește 
un motiv. Sînt 
neserioși. Doar cu lăutarii nu 
i-am chemat, atîta mi-a mai ră
mas.

Nu știu dacă absenții ar fi 
reacționat altfel la chemarea cu 
lăutari dar înclinăm să credem 
că nu. Cum Se poate taxa oaie 
decît lipsă de elementară disci
plină de organizație situația de 
la Amara ? Care le este cuvîntul 
acestor uteciști care semnează 
un convocator, garantează deci 
prezența lor, pentru ca la ora 
fixată să nu se prezinte ? Ba 
mai mult, una dintre uteciste, 
Ioana Petre, a reacționat chiar 
brutal, agasată fiind de insisten
țele celor sosiți la poartă. 
Ne-am întrebat, firește, de ce o 
asemenea comportare ? Cu aju
torul celor opt prezenți (nu spu
nem opt uteciști, pentru că ul
terior s-a dovedit că una din 
fete nu primise niciodată car
net de membru, iar alta, Sanda 
Buhai, nu era utecistă afirmînd 
clar : „pe . mine degeaba m-a 
scris acolo că eu am făcut doar 
cinci clase și nu m-a primit ni
meni în U.T.C., nici măcar în 
școală"), încercăm să ne facem 
o imagine asupra vieții de orga
nizație de la această coopera
tivă. Aflăm, cu surprindere, 
chiar din gura secretarului, că 
nu s-a mai ținut nici o adunare 
din luna iulie a anului trecut. 
Motivul ? „De cîte ori i-am con
vocat, nu au venit. Acum tot e 
bine, că sînt opt inși, dar în 

ceea ce privește activitatea or
ganizației de tineret. Nemulțu
mirea tinerilor înșiși, referitoare 
tocmai la aspectele prezentate 
mai sus, izbutise să-mi imprime 
convingerea că aici se pot face 
încă multe lucruri, că dorința 
unei autentice vieți de organiza
ție nu fusese înăbușită de lunga 
perioadă de lîncezeală la care 
aceasta fusese constrînsă din 
cauza lipsei de preocupări a 
conducerii organizației și a co
mitetului orășenesc U.T.C. (co
mitet care, fie că nu cunoștea 
situația, fie că nu a găsit că este 
necesar să intervină, nu și-a fă
cut în nici un chip simțită pre
zența și ajutorul).

Fără a atinge 
concretețea ne
cesară în cazul 
unei organizații 
care știe ce are 
de făcut, discu

țiile s-au referit tocmai la ceea 
ce trebuie să constituie punctul 
de plecare al oricărei activități: 
inițierea și organizarea unei au
tentice vieți de organizație. Și 
dacă, în alte părți, propuneri ca 
cea a lui Constantin Crăciunes- 
cu de a se ține în perioada de 
iarnă adunări generale în fiecare 
luna — cerință ținînd de abece
darul statutar al oricărei organi
zații — sau cea a lui loan Sîn, 
de a se strînge cotizația lunar — 
de aceeași natură cu cea anteri
oară — ar putea stîmi zînibete, 
aici ele arătau tocmai dorința 
tinerilor de a avea un cadru or
ganizat de manifestare, cum tre
buie să fie orice organizație 
U.T.C. Lucra care trebuie să 
dea de gîndit — și de lucra — 
atît noului birou, cît și activiș
tilor responsabili de îndrumarea 
și ajutorarea acestei organizații.

MARIAN GRIGORE

alte rînduri nu au venit nici a- 
tîția". Spusă cu tonul cel mai 
firesc din lume, ca ceva normal, 
de la sine înțeles, afirmația dez
văluie pe de o parte autoliniș- 
tirea foarte dăunătoare a secre
tarului organizației, în numele 
căreia nu a întreprins absolut 
nimic pe linia mobilizării ute- 
cîștilor măcar la adunările pla
nificate, iar pe de alta dezobiș- 
nuirea tinerilor de a mai trăi 
viața de organizație, chiar pe 
coordonatele ei elementare.

— Drept să vă spun, am ve
nit cu multă plăcere aici pentru 
că demult nu am mai fost la o 
adunare generală. Și mai ales 
că aveam cîteva propuneri de 
făcut pentru ca noi, tinerii, să 
facem satul nostru mai frumos, 
cu mai multe flori, cum am vă

zut în alte părți. 
De aceea, mi- 
am lăsat copiii 
acasă, mi-am 
lăsat treaba prin 
gospodărie pe 

care o are orice mamă și soție, 
numai ca să vin. Or, văd că noi, 
cele căsătorite, am venit, iar 
„domnișoarele" nu — își arăta, 
pe drept cuvînt, indignarea Vic
toria Preda.

Există deci și uteciști care 
doresc șincer, din tot sufletul, 
să participe la viața de organi
zație. Neavînd cine să-i antre
neze, s-au resemnat cu timpul. 
Pentru că nu numai adunările 
nu au avut loc, ci și alte acțiuni 
proprii au lipsit cu desăvîrșire. 
Nici unul din cei șase uteciști 
prezenți nu și-au amintit să fi 
participat la vreo manifestare 
de orice gen a organizației. Doar 
cotizația-le amintea din cînd în 
cînd că sînt uteciști.

Acum au venit șase, cum n-au 
venit niciodată, după cum a- 
firma Ștefan Calotă ; iată deci 
un pas făcut Chemați mai des 
și mai insistent, de ceilalți 
membri ai comitetului, și nu 
numai Ia adunări ci și la alte 
acțiuni de muncă, de înfrumu
sețare a satului, la căminul cul
tural, la șezători sau la dans, ar 
simți și ei că există o organiza
ție U.T.C. Nu va fi necesar nici 
foarte mult timp și nici chemări 
cu lăutarii pentru a avea o pre
zență de sută la sută totdeauna. 
Pentru că nu e deajuns doar să 
vrei, cu gîndul, trebuie să și 
faci, cu fapta.

OCTAVIAN MILEA
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Trei 
tinere 

fruntașe »
sau cum 

contribuie 
lucrurile 

,,mărunte" 
la obținerea 

unor importan
te economii

Secția de tricotat automat 
de la I.T. Brașov a fost dată 
în folosință în acest an. Cu 
acest prilej, a fost dotată nu 
numai cu mașini noi, tip 
Protii, produse la Tîrgti Mu
reș, ci și cu oameni noi — 
absolventele din 1973 ale 
școlii profesionale M.I.U.

— In secție, ne spune Se- 
vasta Buda, secretara comi
tetului U.T.C., sînt numai 
cițiva lucrători mai vechi, în 
rest, vedeți și dumneavoastră, 
soarta producției este în mii- 
nile tineretului. Dealtfel, în 
întreprinderea noastră, unde 
media de vîrstă se menține 
în jurul a 23 de ani, intrarea 
în funcțiune a acestei secții 
a coborît-o la 21 !

După o foarte scurtă peri
oadă. în care au făcut cunoș
tință cu mașinile, și în care 
rebuturile au fost inerente, 
tinerele din secție s-au hotă- 
rît să spună un „nu44 hotărît 
risipei — să elimine din vo
cabular cuvîntul „rebut" și 
expresia „minute pierdute". 
în scurt timp au reușit, con
tribuind în acest mod la re
alizarea planului și la îmbu
nătățirea normelor de consum 
ale fabricii.

Maistrul secției, tovarășul 
Heins Kloss, ne prezintă ci-

ÎNTREPRINDEREA 
TEXTILA BRASOV

teva dintre cele mai bune 
muncitoare din schimbul C și 
„secretul44 reușitei lor.

Maria Moroianu (20 de ani, 
absolventă a școlii profesio
nale, lucrează la 3 mașini de 
tricotat): „Am lucrat și pe 
mașini mecanizate, dar aces
tea automate, pe care lucrăm 
acum, sînt mult mai perfec
ționare. Ele sînt reglate în 
așa fel, încit să producă 20 
de piese în 8 ore și s-ar pă
rea că orice depășire este 
imposibilă. De fapt, cu o su
praveghere atentă, chiar im
posibilul devine posibil, 
mi-am realizat planul cu o 
depășire de 10 la sută!44

Mana Gonța (22 de ani, 
tehnologul secției, are în sub- 
ordinea .sa, între 50—60 sa- 
lanați) „Cind fetele s-au 
antrenat în lupta cu risipa de 
materie primă și de energie 
electrică, prin reducerea nu
mărului rebuturilor, am înțe
les că mie îmi revine o sar
cină grea — mă ocup nu nu
mai cu supravegherea respec
tării tehnologiilor, ci și cu 
sectorul de croit, unde se pot 
tealiza mari economii. M-au 
ajutat cărțile tehnice studiate 
cu creionul în mîfiă și ex
periența muncitorilor mai 
vîrstnici44.

Magdalena Kerestaș (20 ani, 
lucrează pe doua mașini, e- 
levă la liceul seral) : „Pentru 
a evita rebuturile și, deci, 
pentru a face economii de 
energie electrică și de mate
rial, în afară de atenție, con
diția primordială este cu
noașterea aprofundată a ma
șinii și îngrijirea ei corectă. 
Așa că nu m-am dat înapoi 
să „furu meseria mecanici
lor r

Deși nici una dintre cele 
60 de tinere ale schimbului 
C nu a rostit „vorbe mari44, 
din dăruirea cu care le-am 
văzut lucrînd, am înțeles, că 
la baza eforturilor lor stă do
rința de a contribui cu toată 
inteligența, cunoștințele și 
priceperea la bunul mers al 
întreprinderii, la păstrarea 
renumelui său; dorința • de 
a-și depăși prin muncă și 
studiu lipsa de experiență.

MONICA ZVIRJINSCHI

LA UZINELE REPUBLICA" DIN CAPITALĂ :

Fiecare kilo w at oră, 
fiecare gram de combustibil

• Bilanț „la zi": 539749 kWh și 1 526 tone 
« combustibili convenționali economisiți, 
sj • Reglarea arderii la cuptoarele industriale, 

asigurarea unei scheme optime de distri- 
buție, funcționarea perfectă a reglajelor

> la instalațiile de control — măsuri utile, e-
> ficiente ale spiritului gospodăresc.
> • Din economii : 1 225 tone țeavă oțel fără

sudură.

utilizai cu maximă eficientă
Căutîndu-l pe tovarășul Mir

cea Ivan, secretarul comitetului 
U.T.C. al Uzinei „Republica" 
din Capitală aflam că-1 putem 
găsi la stația de conexiune. Cu- 
noscîndu-i funcția deținuta în 
întreprindere — inginer la sec
ția mecano-energetică — ne în
chipuim că prezența sa Ia locul 
numit se datorește, cine știe, 
unei defecțiuni survenită în 
funcționarea stației.

— Nu, nu e vorba de așa 
ceva — ne spune cînd îl întîl- 
nim. Am venit aici pentru a 
pune Ia punct, împreună cu tî-

de VASILE 
RANGA

Performanța unui tinăr colectiv muncitoresc

„VITRINA REBUTURILOR"
A DEVENIT INUTILA

Adresa: întreprinderea de dis
pozitive, ștanțe, matrite și scule 
așchietoare Focșani: obiectiv 
care a intrat în funcțiune cu 
peste 100 de zile mai devreme, 
și-a început deci și producția 
devansînd termenele prevăzute.

Devansarea intrării, în funcțiu
ne a fabricii s-a făcut printr-un 
ajutor efectiv dat constructoru
lui, practic prin preluarea unor 
operații (săpături, montaj-insta- 
lații și utilajd, sistematizări și 
amenajări, interioare și exteri
oare). In prim plan s-au situat 
tinerii mobilizați de organizația 
U.T.C., acțiune cu efect conti
nuu pînă la intrarea în funcțiu
ne a celei de-a doua capacități.

— Oamenii și tehnologia — 
după cum ne relata directorul 
întreprinderii, Aurel Cristea, —

• PRIN REPROIECTAREA A DOUĂ RE
PERE — 350 TONE METAL ECONOMISIT 
ANUAL

© O NOUĂ SOLUȚIE CONSTRUCTIVĂ 
SI... PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI 
Ăl UTILAJULUI AU FOST ÎMBUNĂTĂȚIȚI.

• EXEMPLUL PERSONAL AL SECRETARU
LUI U.T.C. — UN IMBOLD PENTRU TOȚI 
UTECISTII ÎNTREPRINDERII.

De la bun început o preciza
re ; in ultimii ani la Uzina „7 
Noiembrie" din Craiova, urma
re a preocupărilor susținute 
destinate lărgirii nomenclatoru
lui de produse fabricate, numă
rul acestora a ajuns de la cî- 
teva la 49.

— Numai în 1973 — precizea
ză tovarășul Aurel Amnar, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Prin cercetări si 
proiectări proprii au fost asi
milate printre altele freza pen
tru vie. remorcile basculante 
RBA-1 si RBA-2. plugul pur

nărul electrician Ioniță Tudora- 
che, o nouă măsură menită să 
contribuie la mai raționala fo
losire a energiei electrice. Pînă 
astăzi, relevă utecistul Ioniță 
Tudorache, stația mergea pe 
principiul dublei alimentări. Cu 
alte cuvinte erau ținute perma
nent sub tensiune două cabluri. 
Și aceasta pentru că în eventua
litatea cînd unul dintre ele ar 
putea cădea, celălalt să fie ime
diat cuplat. Din această dimi
neață însă am renunțat la acest 
sistem care crea, inerent, con
sumuri suplimentare.

s-au integrat din mers în proce
sul de producție. Și e firesc ca 
faptul acesta să nu ne surprindă 
de vreme ce media de vîrstă a 
muncitorilor este de 25 de ani 
(proporția prezenței tinerelor 
fete în producție, 25 la sută).

Și să-mi permiteți o scurtă 
prezentare a eroilor foto-reporta- 
jului. Grigore Stanciu, frezor, 
specialist de înaltă calificare. 
S-a întors în Vrancea de prin 
părțile Brașovului, (foto 1).

Ilena Buțan, rectificator. Și-a 
însușit bine meseria într-un curs 
de calificare de 8 luni. Acum 
împărtășește meseria tînărului 
Ivan Costică, elev la Grupul 
școlar I.D.S.M.S.A. (foto nr. 2).

Inginer Gheorghe Enache, 
9*f de compartiment C.T.C. și 
colaboratoarea sa Coca Safali- 

MODERNIZAREA
„DIN MERS" A PRODUSELOR

o acțiune care concentrează și eforturile tinerilor
tat cu trei brăzdare, aproape 
neexistînd lună din cele zece 
trecute pînă acum în care să 
..nu se afle în lucru" cite un 
tip nou de mașină sau utilaj 
agricol.

— Țin să precizez, intervine 
tovarășul ing. Mircea Ivan, că 
în noile condiții va rămîne cu
plat doar un singur cablu, fără 
ca astfel să fie prejudiciată în 
nici un fel alimentarea cu ener
gie electrică a uzinei, cîștigîn- 
du-se în schimb zilnic 20 kWh.

Așadar, o măsură oportună a 
cărei eficiență este precis deli
mitată, măsură care, după cum 
aveam să aflăm, apoi, .parcurgî nd 
celelalte secții de fabricație ale 
întreprinderii, face parte din- 
tr-un plan complex de acțiune 
menit să contribuie la o mai 

chi, controlor C.T.C., reprezintă 
vitrina rebuturilor. Nici o piesă 
rebutată. deci, cum ar veni pen
tru dumnealor, o piesă de muzeu 
(foto ni. 3).

Și in final: Aurel Cristea, di
rector, Aurel Stănescu, șeful sec
ției prelucrări mecanice și Vasi- 
le Matișan, secretarul organiza
ției de partid, surprinși în tim
pul unei discuții privind intrarea

Așadar, o activitate de pro
movare a noului tehnic densă, 
dinamică, bogată în rezultate 
dar. în același timp, o activita
te ce presupune eforturi deose
bite. ea desfăsurîndu-se pe 
fundalul ..măsurării" zilnice cu 
sarcinile de plan curente. cu 
atribuțiile profesionale presante 

ce revin fiecărui salariat. Căci, 
evident, nu este deloc ușor 
nici pentru muncitori, nici pen
tru maiștri și ingineri ca în a- 
celasi fond de timp să rezolve 
la nivelul exigentelor cu care 

gospodărească utilizare a ener
giei electrice și a combustibililor 
în spiritul Hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 
14 noiembrie 1973.

— Și pînă acum, ne infor
mează tovarășul Viorel Bădilă, 
secretarul comitetului de partid, 
preocupările noastre au vizat a- 
cest aspect. Dovadă elocventă 
faptul că în cele 10 luni trecu
te de la începutul anului au 
fost înregistrate în acest „cont" 
539.749 kWh și 1.526 tone c.c. 
(combustibili convenționali). 
In urma recentelor indicații ale 
conducerii de partid și de stat 

în funcțiune a celei de-a doua 
capacități, (foto nr. 4). Momen
tul s-ar putea „explica44 și altfel 
și anume: alte noi cursuri de 
calificare, alți feciori vrinceni se 
vor întoarce pe meleagurile na
tale. Implicit din noți media vîr- 
sf.ei, întreprinderii va scădea. 
Nici un necaz. Colectivul acesta 
ne-a demonstrat pînă acum de
plina sa maturitate.

se confruntă atît problemele 
puse de continuarea neîntrerup
tă a fluxului tehnologic cit si 
..ecuațiile" implicate — de la 
faza de proiectare si Pînă la 
cea de execuție — de un produs 
total diferit de cel cu care 
ești deja familiarizat. Si totuși 
aici, la Uzina de mașini agri

cole „7 Noiembrie" din Craio
va, nu numai că se reușește să 
se facă față, cum spuneam, ne
cesității de a lărgi continuu 
gama de ..sortimente" fabrica
te, dar ..din mers" acestea trec 

însă aceste preocupări s-au am
plificat, au cîștigat în profunzi
me, ele devenind comune nu nu
mai sectorului mecano-enej ge
tic în mod special, ci tuturor 
secțiilor și atelierelor, întregului 
colectiv de muncă al uzinei. Și 
așa stînd lucrurile, intensifîcîn- 
du-se căutările în această direct 
ție, era firesc ca într-un timp 
relativ scurt să fie depistate noi 
resurse, noi soluții să-și ceară 
dreptul Ia aplicare.

în ce constau aceste resurse 
avem prilejul să notăm chiar în 
perimetrul compartimentelor de 
producție unde au fost sau sînt 
pe cale de a fi potențate.

— La noi în secție, de pildă
— relevă maistrul Tudor Dumi
tru — am estimat că prin res
pectarea cu strictețe a diafrag
melor de ardere la cuptoare, 
menținerea în stare de funcțiu
ne a instalațiilor de control și 
reducerea regimurilor termice la 
cuptoarele industriale pe perioa
da reviziilor se pot economisii 
anual 450 tone c.c.

— Cantitate Ia care adăugați
— ne spune maistrul Nicolae 
Popa — alte 50 tone c.c sustra
se risipei ca efect al reducerii 
pierderilor din instalațiile de re
partizare a energiei termice și 
diafragmarea rețelei de apă su
praîncălzită.

— Cît privește economiile de 
energie electrică — subliniază 
ing. Mircea Ivan, la acest capi
tol se pot menționa; stabilirea 
unei scheme de distribuție op
timă prin menținerea în stare de 
funcționare numai a strictului 
necesar în rețele și transforma
toare, întocmirea bilanțunlor 
energetice la principalele agre
gate în scopul închiderii a ori
cărei „guri" de risipă, reducerea 
mersului în gol a utilajelor, con
trolul strict pe faze de operații 
a produselor.

Spațiul nu ne îngăduie să ne 
oprim asupra tuturor celor 20 
de măsuri preconizate a fi apli
cate pînă la sfîrșitul anului și 
în cursul anului viitor pentru 
ca la Uzina „Republica" din Ca
pitală energia electrică și com
bustibilii să fie utilizați cît mai 
judicios și aceste resurse să se 
regăsească cjt mai complet în 
produse finite. Vom menționa, 
totuși, că preliminariile efectuate 
pînă în prezent indică obținerea 
unor economii de 200 tone c.c.
și 400 MWh în 1973, 1.090 tone 
c.c. și 708 MWh în 1974. Cît de 
mare este valoarea acestor can
tități ne putem da lesne seama 
dacă reținem că o tonă oțel țea
vă fără sudură reclamă un con
sum de 309 kWh, că, deci, numai 
din economiile realizate în no
iembrie și decembrie se pot 
executa 1.225 tone țeavă oțel 
fără sudură. Este o cifră care 
vorbește singură despre rezulta
tele pozitive ce apar atunci cînd, 
după cum remarca tovarășul 
Viorel Bădilă, secretarul comite
tului de partid, utilizarea rațio
nală a resurselor energetice pri
mare reprezintă un imperativ 
comun tuturor salariaților.

GH. GH1DRIGAN 

imediat într-o altă etapă vizînd 
continua lor modernizare. Ce 
se înțelege aici prin acest ter
men ne explică cît se poate de 
concret tovarășul inginer Con
stantin Ganea.

— în cazul- grapelor stelate 
GS-1,2 și GS-1,6 modernizare 
a însemnat reproiectarea stele

lor si a lagărelor fără ca prin 
aceste operații să fie afectați 
parametrii tehnici de funcțio
nare a lor. S-au realizat în 
schimb economii de metal de 
30 si. respeotiv. 40 kg ceea ce

Numărul din 2 noiembrie 
a.c. al „Scînteii tineretului44, 
în articolul „Cum să nu lip
sească șoferii cînd șeful lor 
nu dă pe Ia serviciu cu săp- 
tămînile!", constată defi
ciențe grave în gospodărirea 
utilajelor și mijloacelor de 
transport la atelierul mixt ex
ploatare și reparații auto și 
utilaje S.U.T. Chișcădaga. In 
articol autorul a semnalat cîți- 
va din factorii principali 
care determină proasta gospo
dărire. Dar timpul relativ 
scurt petrecut de autor la 
Chișcădaga l-a împiedicat să 
ia contact cu unele realități 
de care, cred că trebuie ne
apărat ținut cont pentru 
schimbarea radicală a si
tuației.

Astfel, faptul că T.C.I. Ti
mișoara și șantierele din sub- 
ordinea lui sînt conduse de 
oameni de specialitate con
strucții (uneori foști colegi), 
iar S.U.T. (care deservește 
șantierele și se subordonează 
trustului) de oameni de spe
cialitate mecanică, face să 
dispară înțelegerea și obiec
tivitatea (prima neimputabilă, 
dar păgubitoare i a doua și 
imputabilă^ și păgubitoare)

MAI SÎNT Șl ALTE 

NEREGULI LA S.U.T.
CHIȘCĂDAGA!

în aprecierea problemelor 
S.U.T. de către trust și șan
tiere. Din aceste cauze, de 
exemplu, persistă situații de-a 
dreptul anormale; atelierul 
Chișcădaga există din fe
bruarie 1972 dar nici pînă 
astăzi nu este încă amena
jată de către șantierul 7 o 
rampă pentru spălarea auto
vehiculelor. Cum se pot face 
greșurile, mă întreb, sau ve
rificările, reglajele, repara
țiile, în mod corespunzător, 
dară nu avem asigurată 'apă 
la rampă ? Apoi, atelierul 
Chișcădaga există din fe
bruarie 1972 dar nici pînâ 
astăzi Șantierul nr. 7 nu s-a 
preocupat de captarea unei 
surse de apă pentru spălarea 
mecanicilor reparatori S.U.T., 
la terminarea lucrului. Speci
ficul muncii de mecanic de
termină, iar starea mașinilor 
nespălate ca urmare a lipsei 
de apă la rampă, amplifică 
murdărirea cu produse unsu
roase a mecanicilor repara
tori. La sfîrșitul zilei de lu
cru, aceștia sau nu mai au 
timp să se spele sau se de
plasează la cîteva sute de 
metri, la un pîrîu (pierdere 
din timpul de lucru și spăla
re necorespunzătoare). Bunul 
simț nu i-a determinat pe cei 
din conducerea Șantierului 
7 ca, înainte de a-și fi asi
gurat apă în clădirea cu etaj 
a dumnealor, să fie asigura
tă apă pentru spălarea meca
nicilor S.U.T., știut fiind că 
cei ce întorc hirtia de pe o 
parte pe alta au nevoie de 
consum de apă mai mic decît 
mecanicii.

Fondurile organizării de 
șantier pe care le manevrea
ză Șantierul 7 și din care 
trebuiau executate cele de 
mai sus, la ce s-au folosit ? 
De ce Șantierul 7 nu se a- 
chită de obligații? Avem 
mecanici și șoferi sub nece
sar. Cum putem atrage me
canici și șoferi buni în aces
te condiții ?

Mai sînt însă și alte ne
reguli generate de neglijen
țele șantierului. S-a spus, de 
fapt s-a dat în scris, că zi
lele de plată a salariilor sînt 
11 și 26 ale lunii. Niciodată 
însă la S.U.T. nu s-a plătit

anual înseamnă nici mai mult 
nici mai puțin decît 350 tone 
metal.

— Sînt singurele exemple în 
care modernizarea a atras după 
sine reducerea gabaritelor u- 
tilaielor executate ?

•— Nici vorbă — relevă tova
rășul tehnician proiectant Jean 
Constantin. La fel s-a întîm- 
plat si la grapa 6 GHR — unde 
..s-au cîștigat" 39 kg metal pe 
produs sau la mașina de îm
prăștiat îngrășăminte MIG-5 
unde eficienta economică a 
„slăbirii" utilajului are o e - 
ficientă economică de 1 530 000 
lei anual.

— După cum — reia ideea to
varășul inginer Constantin Ga
nea. prin introducerea unor 
6olutii constructive noi la gre
bla oblică nu numai că greu* 
tatea ei a fost redusă cu 50 de 
kilograme, dar au fost îmbună
tățiți Si parametrii tehnico- 
functionali în sensul că lăți
mea de lucru a greblei s-a mă
rit de Ia 2.7 metri la 3 metri.

Ajuns în acest punct al rela
tării noastre se cuvine să sub
liniem că în acțiunea de mo

la aceste date, ci cu întîrzie- 
chiar de cîteva zile, deși li. 
șantier s-au respectat ci 
multă grijă datele de salari 
zare. Trustul stabilește pen 
tru Șantierul 7 un regim di 
lucru de 10 ore pe lunile au 
gust, septembrie, octombrie 
și asigură ca personalul mun 
citoresc și T.E.S.A. să-și ridi 
ce remunerația Pentru atelie 
rul S.U.T. Chișcădaga se sta 
bilește desigur acetași regim 
de lucru. Personalul munci
toresc S.U.T. este plătit, dar 
numai- după discuții serioase 
(deși este sub număr), iar 
plata personalului T.E.S.A. 
este anulată pe considerentul 
că „nu s-a întrunit la timp 
Comitetul oamenilor muncii 
din trust44. Este greu de con
ceput ca, lucrînd pe același 
șantier și avînd același pro
gram, T.E.S.A. din șantier să 
fie plătit cu 10 ore, iar cei 
din S.U.T., cu 8 ore. La rea
lizările recunoscute, din luni
le de vară, nu a contribuit și 
S.U.T. ?

In această situație mulți se 
gîndesc să-și caute serviciu 
în altă parte. între 1 august 
și 1 noiembrie au plecat din 
S.U.T. Chișcădaga 3 ingineri 

și 4 tehnicieni. Este iarăși 
greu de conceput ca, odată 
cu data de 20 octombrie, 
S.U.T. să primească un alt 
program de lucru, mai redus 
decît Șantierul 7, iar Șantie
rul 7 să nu-i asigure mijloa
ce de transport spre Deva 
decît la terminarea progra
mului său de lucru. Noțiunea 
de bun simț trebuie iarăși 
invocată.

In sfîrșit, cîteva nereguli 
privind transportul. O anu
mită categorie de salariați — 
de la Șantierul 7 și de la 
S.U.T. — au permanent re
gim de 8 ore. Autobuzele 
care transportă angajații spre 
Deva pleacă exact de la pa
tru metri de clădirea cu etaj 
a Șantierului 7 pentru ca 
funcționarii de acolo să poa
tă prinde locuri. Dar angaja
ții S.U.T. sînt nevoiți să lase 
lucrul mult mai devreme și 
să parcurgă în grabă circa 
un kilometru pînă la autobuz, 
pentru a nu-l scăpa. Propu
nerea noastră, justificată, 
cted eu, de a veni autobuzul 
pînă la S.U.T. n-a găsit aș
teptata înțelegere de la Șan
tierul 7.

In concluzie, după părerea 
mea, neregulile, mai multe la 
număr decît cele arătate de 
reporter, nici nu vor dispare 
pînă cind nu se vor lua mă
surile de rigoare. Una din 
ele cred că ar fi scoaterea 
S.U.T.-urilor din subordinea 
necorespunzătoare a T.C.I.- 
urilor și punerea lor sub con
ducerea unei întreprinderi de 
mecanizare. Cred că, in felul 
acesta, se va asigura îndru
marea competentă, speciali
zată, pe linie de mecanizare 
a S.U.T. Ea este necesară 
avînd în vedere și diversita
tea și complexitatea utilaje
lor din dotarea atelierelor. 
De asemenea, am certitudi
nea că se ta cîștiga și în 
buna gospodărire a utilaje'- 
lor. Vor dispare în schimb 
relațiile de subordonare pur 
administrativă, care am văzut 
din cele de mai sus ce re
zultate pot avea.

Ing. GHEORGHE BIRGEAN,
S.U.T. Chișcădaga 

dernizare a produselor sînt im
plicați de la prima si Pînă B 
ultima operație tinerii munci
tori — care dețin dealtfel pân- 
derea în totalul salariaților u- 
zinei —• utecisti ce prin natura 
atribuțiilor ce le revin în ca
drul fluxului tehnologic au de 
spus — si spun — un cuvînt 
hotăritor în promovarea noului 
tehnic. Privind prin această 
prismă lucrurile nu este de 
mirare că. de pildă. Aurel Am
nar. secretarul comitetului 
U.T.C.. împreună cu alti doi 
colegi de la atelierul de trata
mente termice, Ion Bușică și 
Jean Boiangiu, au pus la 
punct un dispozitiv pentru că- 
lirea izotermică a discurilor, 
dispozitiv care duce la crește
rea de peste trei ori a produc
tivității muncii. Sînt de aștep
tat. de asemenea. aprecierile 
favorabile asupra muncii între
gii organizații U.T.C. în aceas
tă direcție, aprecieri pe care 
tovarășul Mihail Stingu, ingine- 
rul-șef al întreprinderii, se sim
te dator să le de:

G. GHEORGHE
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Succesele obținute în ulti
mii ani de învățămîntul supe
rior ca și adeziunea unanimă 
a cadrelor didactice și a stu
denților la măsurile de îmbu
nătățire stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 1968, de 
Congresul al X-lea, de Confe
rința Națională și de Plenara 
C.C. al P.C R din 18—19 iu
nie confirmă deplina justețe a 
politicii partidului în dome
niul învățămîntului.

Una din direcțiile funda
mentale ale acestei evoluții o 
constituie caracterul deschis 
al tuturor treptelor de învă- 
țămînt, largul democratism al 
acestuia. A fost abolit pentru 
totdeauna învățămîntul de 
castă, rezervat elitelor, născu
te din inechitatea materială 
și socială Cele mai recente 
studii statistice asupra pro
venienței sociale a studenți
lor scot în evidență schimbă
rile fundamentale realizate în 
structura socială a studenți- 
mii în condițiile socialismului, 
profundele mutații produse în 
școala superioară ca urmare a 
dezvoltării și democratizării 
ei. Ponderea absolută, după

Ce ne arată în această pri
vință un sondai efectuat la 
cîteva institute și facultăți din 
Capitală ?

Alegînd pentru analiză nu
mai proveniența candidaților 
reușiți la Drimul examen de 
admitere din acest an, băieți 
și fete, la Conservator, Insti
tutul de arte plastice, Institu
tul de arhitectură, Institutul 
de artă teatrală și cinemato
grafică. chiar facultățile de 
limbă și literatură română, de 
medicină generală și istorie 
am obținut următoarele pro
cente globale : 28,9 la sută — 
fii de muncitori, 9,3 la sută — 
fii de tehnicieni, 18,08 la ,sută 
—’ fii de funcționari și mili
tari, 38,16 la sută — fii de in
telectuali și 3,12 la sută fii 
de țărani, dintr-un eșantion 
de 1 504 studenți. (N-ar fi lip
sit de interes să procedăm și 
altfel : cîți intelectuali, me
dici, profesori, artiști etc. au 
fii în facultățile tehnice des
tinate să pregătească bunurile 
materiale ale societății ? De
sigur, mulți I).

Repartiția după domiciliu 
este, pe ansamblu, echilibrată

absolvent din București față 
de unul din provincie, nevoit 
să facă duminical naveta une
ori de la mari distanțe, pentru 
cursurile pregătitoare. (Aceas
ta nu înseamnă că nu este 
foarte bine că se organizează). 
Firește, nu uităm, pe de altă 
parte, nici posibilitățile mate
riale diferite ce pot interveni. 
Aceste cauze, și nu sînt sin
gurele, facilitează de multe 
ori accesul în facultate al 
unor tineri bine pregătiți dar 
care sînt împinși de la spate 
doar de ambiția de a obține 

. o diplomă. Ceea ce iarăși, în 
mare măsură, nu poate fi so
cotit altfel decît firesc. Să mai 
facem încă un pas. La Insti
tutul de arhitectură 53 la sută 
sînt fii de intelectuali, 20 la 
sută fii de muncitori și teh
nicieni. 24 la sută fii de func
ționari și militari, 0.5 la sută 
fii de țărani ; la Facultatea 
de compoziție și muzicologie 
de la Conservator, 17,1 
sută din studenții anului 
sînt fii de muncitori. 48,6 
sută — fii de intelectuali 
funcționari și 3,9 la suta 
fii de țărani ; la Facultatea

la
1. 
la 
si

de

răspuns unei chestiuni al că
rui conținut e compus din 
foarte multe întrebări. Obser
văm numai anumite, lucruri 
și le supunem discuției.

Dacă vom accepta că pregă
tirea nu înseamnă „dopare", 
simplu surplus de cunoștințe 
ci, pînă la urmă, conștienti
zarea și șlefuirea unei vocații 
de către specialiști autorizați 
și dacă, apoi, în chip logic ne 
punem o serie de întrebări cu 
privire la accesibilitatea siste
mului de pregătire, la înles
nirile și dificultățile privite 
din unghiul provenienței și 
domiciliului candidatului dar 
și la calitatea îndrumătorilor, 
a celor destinați să recepteze 
cu finețe și discernămînt ta
lentul incipient, oriunde s-ar 
afla el — dacă, deci, accep
tăm toate aceste lucruri a- 
tunci se pot formula unele re
zerve față de modul cum 
funcționează toate acestea. De
pistarea, creșterea și șlefuirea 
autenticelor talente este desi
gur o activitate cu mari dezi
derate. Putem fi însă împă- 
cați cu ideea — care se de
gaja din situația arătată mai

Făuritorii de frumos se nost

numai in București?
categorii sociale, pe ansam
blul învățămîntului superior 
este deținută de fiii de mun
citori, tehnicieni și țărani, ca
tegorii predominante în popu
lația activă a țării noastre.

Anumite sechele, însă, din 
vechea mentalitate au mai 
rămas, ele exprimînd fără în
doială o inerție mai greu de 
învins. Inerție alimentată, fi
rește, de mentalități subiecti
ve, lipsite de suportul necesi
tății obiective. In cadrul anu
mitor institute de învățămîn* 
superior și, în special, în ca 
drul acelora cu profil artistic 
se constată încă important 
decalaje. Ar putea rezulta di: 
considerarea acestora că anu 
mite vocații n-ar avea la baz? 
atît un resort strict individu- 
ci ar fi, cel puțin în part' 
menite în specia! unor cate 
gorii, destinate anume lor. N 
ne gîndim să respingem a 
prioric o stare de fapt : s-a 
prea putea ca mediul intelec 
tual, de exemplu, să mai fi- 
considerat uneori drept unic; 
sau principală sursă a unor 
profesiuni, pornindu-se de la 
prejudecata vocațiilor pre
destinate acestui mediu.

între București și provincie. 
Fac excepție trei institute — 
Arhitectură, Arte plastice și 
Conservator — unde propor
ția bucureștenilor este de 
76,83 și respectiv 65 la sută.

Desigur trebuie ținut cont 
de faptul că două dintre aceste 
profile au institute superioare 
și în alte orașe (Dar și acolo, 
fiecare în parte se pot analiza 
la fel, după aceleași criterii). 
Dincolo de aceste cifre, în 
fond ele singure destul de ex
presive, se conturează cu des 
tuia claritate sporul de șansă 
al celor ce locuiesc în Capi 
ilă față de cei ce vin din alte 
ocalități. Acest lucru este, în- 
r-o mare măsură, firesc. în 
rimul rînd datorită unor po- 
îbilități mai mari de acces k 
ursele de informare, inexis 
?nte în multe județe, în a’ 
oilea rînd. din cauza accesi
bilității unei pregătiri relath 
operioare, cu profesori de 
specialitate. îndeosebi univer
sitari ; o altă cauză o consti
tuie acele forme de pregătire 
pentru «oncurs organizate în 
institute (și nu numai în 
cele amintite), care măresc, în 
loc să egalizeze, șansele unui

instrumente șl canto întîlnim 
74,3 la sută — fii de intelec
tuali și funcționari. 24,4 la 
sută — fii de muncitori și 1,3 
la suta — fii de țărani : la 
Institutul de arte plastice pon
derea fiilor de intelectuali re
prezintă 36,5 la sută, a fiilor 
de funcționari și militari — 
32.8 la sută, a fiilor de tehni
cieni și muncitori —- 19,6 ia 
sută, a fiilor de țărani — 8,7 
la sută. Aici diferențele se 
accentuează dacă privim la 
nivelul unor secții. Astfel, la 
pictură, grafică, design și is
toria artelor nu întîlnim nici 
un fiu de muncitor. La pictu
ră monumentală, 
scenografie, 
nici un fiu

Ei și ? — 
Ce rost au 
cente, doar 
nu procentele ci cei mai bun: 
și cei mai bine 
sigur, cei mai 
dar și cei mai 
gem concluzia 
buni — nu cei 
gătiți ! — vin și nu pot 
decît din, aproximativ, 
leași direcții ? E greu de 
și nu vom da noi acum un

design și 
nu este înscris 

de țăran.
putem fi întrebat5 
toate aceste pro 
la facultăți intri

pregătiți ! De- 
bine pregătiți 
buni 9 Să tra
că cei 

mai bine
mai 
pre
veni 
ace- 
spus

sus — că viitorii mari sau 
mai puțin mari arhitecți, pic
tori, sculptori, compozitori, 
regizori etc. se nasc numai pe 
malurile urbane ale Dîmbovi
ței ? Sigur că noi nu ignorăm 
tradjția dar sînt tradiții 
tradiții. Pe unele ne propu
nem să le schimbăm mai ales 
atunci cînd consacrarea lor 
poate însemna și consacrarea 
unor inechități. Cunoaștem 
cazul unor artiști veritabili 
născuți și crescuți în medii și 
atmosfere artistice. Cunoaș
tem și mediocritatea unor ar
tiști, fii de mari creatori. Pot 
fi mari medici din familii de 
medici ș.a.m.d. însă, pînă la 
urmă, aici nu există legi, nor
me prestabilite, nici într-un 
sens, nici în celălalt. Poate 
doar legi statistice însă nu fa
talități inexorabile. Cu atît 
mai mult nu putem crede că 
viitorii mari sau mai puțin 
mari arhitecți, pictori, sculp
tori ș.a.m.d. se nasc nu
mai în București ! Recrutarea 
inegală a studenților din dife
rite medii sociale sau catego
rii profesionale — fără a ple
da cîtuși de puțin pentru o 
egalizare forțată, nerealistă și

Irealizabilă — demonstrează 
— pentru a cîta oară ? — ne
cesitatea optimizării admite
rii sub raportul controlului 
aptitudinilor și nu al verifi
cării memoriei, depistarea sis
tematică a aspirațiilor, a vo
cațiilor încă din liceu și mai 
înainte.

Acesta este un proces difi
cil însă nu scapă nimănui im
portanța pe care o capătă, îri 
virtutea umanismului socia
list al societății noastre, in
tensificarea preocupării știin
țifice de a găsi, de a crea in
strumente line, suple de son
dare a aptitudinilor. Nu se 
poate să rămînem liniștiți în 
fața dezacordurilor care pot 
apărea între aspirația îndrep
tățită și profesia nepotrivită. 
Aceasta din foarte multe mo
tive care țin și de echitate, și 
de nevoia imperioasă de a 
pregăti tineretul din ce în ce 
mai bine pentru a putea face 
față presiunilor si solicitărilor 
exercitate de civilizația și teh
nica modernă, pentru a ști și 
putea să răspundă fără peri
colul ratării și al deziluziei, al 
dezamăgirii, complexității vie
ții. Prima condiție pentru a- 
ceasta este desigur un acord 
cît mai deplin între ceea ce 
face și ceea ce poate să facă. 
Erorile în acest domeniu sînt 
uneori dezastruoase. Dar ca
racterul încă prea limitat al 
investigării surselor de posi
bile valori mai poate fi pri
vit și sub altă lumină. Una 
din întrebările cu un tragic 
răspuns dat de orînduirile an
terioare era aceasta: cîte genii 
au murit necunoscute, cîte 
valori au rămas nedescoperite, 
în ultimă instanță, ce tezaur 
neexplorat au reprezentat ca
litățile nepuse în lumină și 
neutilizate ? Desigur, nu nu
mai numeric. In societatea 
noastră răspunsul la o ase
menea întrebare trebuie să 
fie, și în mare măsură este de 
pe acum, altul, radical deose
bit. Societatea este un tezaur 
de valori potențiale ce se cu- 

și i vine explorat necontenit dar 
și pe toată suprafața lui. Nu 
ne putem mulțumi cu stabili
rea calității în limitele ofer
tei și, în mare măsură, nici 
nu ne mulțumim. Nu numai 
în numele echității individua
le, a unuia față de altul, dar 
ca o expresie a înțelegerii fap
tului că socialismul pune la 
lucru forțele și valorile în
tregii societăți.
mul în ultimă instanță are 
ca scop ieșirea la lumină a ca
lităților tuturor oamenilor. El 
este real și eficient atunci 
cînd devine magnetul irezisti
bil al calității. Reducerea su
prafeței pe care-și efectuează 
cursa permanentă acest mag
net înseamnă reducerea forței 
de șoc a calității. înseamnă 
sărăcirea potențialului de va
lori.

Democrat! s-

Nouă ni se pare, de aceea, 
că procentele date la începu
tul aces’ui articol reflectă 
într-o anumită măsură tocmai 
limitarea de care vorbim.

Iată de ce este îmbucurător 
că au fost și vor mai fi pre
conizate deja o serie de rpă- 
suri. Consiliul rectorilor, îm
preună cu Consiliul U.A.S.C. 
din București, de pildă, în 
urma discuției cu cadre di
dactice din învățămîntul me
diu și superior au elaborat o 
serie de propuneri privind 
atît premisele admiterii cît și 
sistemul de admitere ca atare. 
Din prima categorie, mențio
năm : înființarea unor centre 
permanente de informare și 
îndrumare pentru elevi, pro
fesori, părinți pe lîngă toate 
inspectoratele școlare, pentru 
a informa asupra specificului, 
perspectivelor și exigențelor 
diferitelor profile ale învăță
mîntului superior, organiza
rea de cursuri de pregătire în 
cadrul întreprinderilor și pe 
lîngă consiliile populare jude
țene care au nevoie de spe
cialiști.

Pentru perfecționarea con
cursului se propune sprijini
rea orientării prin aplicarea 
de teste încă din anii III și IV 
liceali pentru o cunoaștere 
prealabilă a preferințelor și 
pentru adoptarea eventuale
lor măsuri corective ; revede
rea planului de învățămînt al 
ultimului an de liceu, în pre
zent prea încărcat, desfășura
rea concursului numai pe 
bază probelor scrise, organi
zarea acestuia pe facultăți (nu 
pe secții) cu probe 
ș.a.m.d.

La aceste propuneri 
adăuga măsuri menite 
neze sistemul meditațiilor in
tensive și nerelevante, a dopă- 
rilor practicate, nu rareori, 
de cadre universitare, depla
sarea centrelor de pregătire 
din centre universitare în cen
tre care au nevoie de specia
liști, limitarea numărului de 
examene de admitere la care 
are dreptul un candidat, re
glementarea grabnică a siste
mului de burse acordat de ju
dețe ș.a.

Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie a sta
bilit cu claritate, printre obiec
tivele de bază ale dezvoltă
rii și perfecționării învăță
mîntului, asigurarea unui ca
racter deschis, dezvoltarea 
acțiunii de democratizare, 
continuarea procesului de e- 
galizare a șanselor de acces. 
Acesta este un proces perma
nent. necesar acum și în vii
tor, un proces înscris or
ganic în crearea tuturor con
dițiilor de afirmare multila
terală a personalității umane.

ETAPA FINALĂ
CONCURSUL CORAL

interjudetean
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Vecinul meu, elevul, e o 
persoană deconcertantă. Are 
optsprezece ani și-mi poartă 
o înverșunată prietenie, pli
nă de tăceri și explozii po
lemice, de zîmbete superioare 
sau brusc timide.

— împrumutați-mi-1 pe 
Tacit, îmi spune azi dimi
neață, cînd la ora 9 mi-a su
nat Ia ușă.

— Tacit ? stai să mă uit, 
dar mă tem că nu-1 am. Dar 
ce-ți trebuie ție așa în zori, 
Tacit ? Pe iarna asta ?

— Vreau să știu cum nin
gea la Roma antică, îmi răs
punde, previzibil, cu stilul 
lui de ironie pe care deja 1-1 
cunosc.

— Ascultă, nu te-ai plicti
sit să mă complexezi ?

— De ce doamnă ? Duc și 
eu cum pot dialogul între 
generații. N-o să-mi țineți, 
sper, o nouă dizertație des
pre faptul că la optsprezece 
ani dumneavoastră nici nu 
știați că există. Mărturisesc 
că m-am săturat să aud asta.

— îți mărturisesc la rîn- 
du-mi că habar n-aveam de 
Tacitus al dumneavoastră, 
cu toate că m-am născut în
tr-un oraș eminamente latin, 
Tomis. Voi sînteți însă foar
te deștepți cu toții și un pic 
cinici, aveți o detașare de 
statui pe care iată, noi, care 
le-am descoperit de sub 
ruine ceva mai tîrziu, nu 
ne-o îngăduiam. Și nu ne-o 
îngăduim nici astăzi.

— Nu v-o îngăduiți, dar 
nu-l aveți pe Tacit... Mi se 
pare că de cît să simulezi 
entuziasmul, mai bine declari 
că nu-I ai !

— Chiar nu-1 ai ?
— Ar fi complicat să vă 

răspund. Pretind deocam
dată că sînt doar curios, 
rîos de toate. Ca să-mi 
alege entuziasmele și să 
ceva din ele, nu credeți 
mai rezonabil ? Remarc 
pildă că istoria omenirii, ca
re se vede că nouă ne-a lă
sat sarcina s-o desăvîrșim 
aicj pe pămînt și aici în u- 
nivers, nu-i prea veselă. Oa
menii au avut 
nemaipomenită 
mereu ceea ce

— Nu toți.

Cu- 
pot 
fac

o vehemență 
să distrugă 
au clădit.
Și ălora nu

prea le-a ieșit, nu crezi ? La 
urma urmii, istoria despre 
care tratezi cu un ochi critic 
atît de precoce, v-a lăsat o 
lume destul de rezolvabilă... 
Acum treizeci de ani, rezol
varea asta părea încă un act 
temerar, dacă nu disperat. 
Nu mi-ai spus niciodată că 
intenționezi să te faci istoric.

— N-am spus asta. Dacă 
n-o să mă luați peste picior, 
intenționez deocamdată să 
fac ceva cu mîinile, după 
absolvire, cu toate că sînt 
premiant și, nu-i așa, pre- 
mianții trebuie imediat să 
devină premianți de Institut. 
Spre disperarea părinților 
mei, care sînt gata să țină 
o dizertație despre noblețea 
muncii fizice și nevoia de ca
dre în industrie, asta pînă nu 
e vorba despre odrasla lor. 
Vreau să mă angajez la Uzi
nele „23 August" și să învăț 
o meserie. Nu ca să-mi odih
nesc creierul, ci doar să-I 
pregătesc pentru esențe. Nu
mi prea plac șoarecii de bi
bliotecă, adaugă, și se uita 
chiorîș la mine și la mașina 
mea de scris, din bibliotecă.

— Acum ce-ar trebui să-ți 
răspund, că munca din bi
bliotecă e la fel de... mun
că. dacă nu mai grea, deeît 
altele ? N-am să-ți răspund 
așa, dezamăgindu-te. Du-te 
în fabrică, dacă așa crezi că 
e bine. Mă tem însă ca după 
un an, plecarea ta la o fa
cultate umanistă să nu fie 
considerată o fugă, de către 
cei din jurul tău, și ceea ce 
ar fi mai grav, de către tine. 
Munca într-o mare uzină are 
o ținută și o 
în sfîrșit, nu 
spun fraze, e 
tratezi ca pe un experiment, 
e jignitor.

— N-ați înțeles. Nu-| ni
mic. Hiatusurile în dialog 
sînt fatale... Ce scriați acolo ?

— Rubrica „Biografii po
sibile". Despre filme, așa 
cum le vede un ochi de ne- 
specialîst, dar ceva mai mult 
decît un ochj de simplu spec
tator, vorba ia, nu știu dacă 
ai înțeles bine.

— Nu-i nevoie să-mi ex
plicați. Citesc „Scînteia tine
retului" (Nu m-ar lăuda

semnificație, 
vreau să-ți 
nedrept s-o

pentru ceva, pentru nimic 
lune. Este modul lui de 
înțelege sobrietatea bărbă
tească). Alcătuiți o filmogra- 
fie selectivă și sentimentală, 
pentru că scrieți și 
ceea ce nu există...

Mai rar. Și ca o 
zie. Tind, oricum, să 
treabă serioasă, care 
se bazeze pe supoziții lite
rare.

— în propria mea fllmo- 
grafie afectivă nu există nici 
un film românesc care să 
vorbească despre tineretul 
de azi. Despre noi, despre 
mine într-un fel, dacă nu 
mă socotiți orgolios. Despre 
asta, încă nu ați scris. Cum 
să nu ne îndoim de eficacita
tea structurală a artei, de 
vreme ce noi ne vedem li
niștiți de drum, chiar dacă 
nu există filmele oare să ne 
reprezinte cu adevărat ? 
M-am prăpădit de rîs citind 
„Elevul Dima dintr-a șap
tea" ©are cică făcea deliciile 
mamei. Am mai văzut cînd 
eram mic un film „Gaudea- 
mus“ sau cam așa ceva, un 
monument de stupiditate. 
După care investigația asu
pra adolescenței a luat sfîr- 
șit. Sau se menține în gra
nițe istorice, cel puțin pină 
la anul 60.

— Poate pentru că e greu, 
dragul meu, s-ar 
foarte greu...

— Greu să nu 
lodramă.

Despre vecinul 
vul, mi se pare invens, că e 
greu să „scoți" o melodramă. 
Așa e. Nu l-am văzut pe e- 
cran. Complexa și deconcer
tanta luj structură, în care 
luciditatea poate răni vîrsta 
și elanul este structurat, să 
lase oare atît de nepăsători 
pe cineaștii noștri ? Propria 
lor adolescență, care oricum 
arăta altfel, să-i handicapeze 
în înțelegere ? Ar merita 
măcar să-i „citească". Chiar 
obiectiv, chiar fără pârtiei- ’ 
pare, sau poate numai așa. 
Cum spun ei : „Cu un ochi 
curios de toate".

ADRESAȚ1-VĂ din timp 
OFICIILOR P.T.T., FACTORI
LOR POȘTALI SI DIFUZORI- 
LOR DE PRESA.

CONTRACTAȚI ABONA
MENTELE Pc TERMENE 
LUNGI.

z z

părea
faci o

că e
me-

SMARANDA JELESCU

J

TORINO NEGRU: Patria (orele 
9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,15); Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45); Festival (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 21).

MISIUNEA SECRETA A MA
IORULUI COOK : Sala Palatului 
(orele 17.15 ; 20,15) ; Scala (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21); Bucu
rești (orele 8.45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21); Favorit (orele 9,15; 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20.30).

UIMITOARELE AVENTURI 
LUI ROBINSON CRUSOE î 
mina (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.30 ; 20.45).

MULT ZGOMOT PENTRU 
MIC : Capitol (orele 9.30 ; 1
14 ; 16.15 ; 18.30 ; 20,45).

DOI PE UN BALANSOAR : Cen
tral (orele 9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 
18.15 ; 20.30) ; Cotrocenl
15.30 ; 18 ; 20,15).

PROGRAM DE DESENE 
MATE PENTRU COPII : 
(orele 11 ; 16.30).

OMUL DIN LA MANCHA 
celsior (orele 9.30 ; 12;
18 ; 20,30) ; Gloria (orele 
11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

ÎN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE : Arta (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) : Dacia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

ALE 
Lu- 
16;

NI- 
u,« :

(orele

ANT- 
Dolna

dedicat celei de-a 30-a
aniversări a eliberării

patriei de sub jugul fascist
Grupele de concurs în ordinea tragerii la sorți

GRUPA I. 9 decembrie 1973. — Corul Grupului școlar co
mercial Craiova ; Corul de cameră al Casei de cultură Cluj ; 
Corul școlii militare de ofițeri de rezervă „Dîmbovița" ; 
Corul Liceului pedagogic Bîrlad ; Corul de cameră al sin
dicatului învățămînt Iași. GRUPA A II-A. 23 decembrie 1973: 
Corul de cameră al Casei de cultură Arad ; Corul Ciceului 
„Bethlen Gabor" Aiud ; Corul Școlii generale nr. 5, Petrila; 
Corul de cameră al Casei de cultură a sindicatelor Suceava; 
Corul Liceului militar „Ștefan cel Mare". GRUPA A III-A. 
6 ianuarie 1974 : Corul de cameră al sindicatelor sanitare 
București ; Corul ostășesc „Oltul" ; Corul de cameră al Ca
sei de cultură Satu Mare ; Corul de femei al Casei de cul
tură Vișeu de Sus • Corul Liceului pedagogic „Gh. Lazăr" 
din Cluj ; GRUPA A IV-A. 20 ianuarie 1974 : Corul Liceului 
Cîmpulung Mușcel ; Corul sindicatului învățămînt Craiova ; 
Corul sindicatului învățămînt Slatina ; Corul de cameră al 
Casei de cultură a studenților Cluj ; Corul ostășesc „Some
șul" ; GRUPA A V-A. 3 februarie 1974 : Corul de cameră 
al Casei de cultură a studenților București ; Carul de femei 
al Casei de cultură din Tg. Jiu ; Corul sindicatului învăță
mînt Tîrgoviste ; Corul Grupului școlar al M.I.U. Cluj : Co
rul școlii militare de ofițeri activi de artilerie ; GRUPA A 
VI-A, 10 februarie 1974 : Corul Școlii generale nr. 5 Craiova: 
Corul Casei de cultură Buzău ; Corul Liceului militar „Di- 
mltrie Cantemir" ; Corul de cameră al Casei de cultură a 
studenților Iași : Corul sindicatului • învățămînt Bîrlad : 
GRUPA A VII-A. 17 februarie 1974 : Corul Institutului Po
litehnic din București ; Corul bărbătesc al Palatului cultu
rii Pitești : Corul Liceului „I. Slavici" Arad : Corul băr
bătesc al Uzinelor de vagoane Arad : Corul Școlii militare 
de ofițeri de rezervă detașamentul ..Păuliș". GRUPA A 
VIII-a. 3 martie 1974 : Corul Școlii generale nr. 3, Alba Iu- 
lia ; Corul de cameră al Casei de cultură a studenților Ti
mișoara ; Corul de femei al Căminului cultural Cobadin 
Corul de femei al Căminului cultural Niculițel : Corul Insti
tutului de marină ..Mircea cel Bătrin". GRUPA A IX-A. 
10 martie 1974 : Corul Universității Craiova : Corul bărbă
tesc „Gh. Danga" al Casei de cultură a Sectorului 5 Bucu
rești ; Corul bărbătesc „Armonia" al sindicatelor Brăila ; 
Corul Casei pionierilor Constanța ; Corul ostășesc ..Alba
trosul". GRUPA A X-A. 17 martie 1974 : Corul Liceulxi 
„N. Bălcescu" Craiova ; Corul Universității București : Co
rul ostășesc al Regimentului de gardă ; Corul Căminului cul
tural Ardusat : Corul Căminului cultural Buteni. grupa 
A XI-A. 31 martie 1974 : Corul Liceului „M, Viteazul" Bucu
rești ; Corul Căminului cultural Bălcești ; Corul Universi
tății Brașov ; Corul căminului cultural Putna ; Corul ostă
șesc „Șiretul". GRUPA A XII-A, 7 aprilie 1974 ; Corul Insti
tutului pedagogic Tîrgu Mureș ; Corul Casei de cultură 
Drăgăsani : Corul ostăsesc „Ialomița", Cotul Liceului 
„Petru Rares" Piatra Neamț ; Corul Casei de cultură Huși. 
GRUPA A XIII-A. 14 aprilie 1974 : Corul Universității Ti
mișoara : Corul Căminului cultural Chizătău : Corul Liceu- 

' lui .Joseph Haltrich" Sighișoara; Corul Căminului cultural
Ditrău ; Corul Școlii militare de ofițeri activi de artilerie 
antiaeriană și radiolocație „Leontin Sălăjan". GRUPA A 
XIV-A. 28 aprilie 1974 : Corul Școlii generale nr. 56 Bucu
rești ; Corul Căminului cultural Marga ; Corul Căminului 
cultural Hrănești ; Corul Căminului cultural Leordeni ; Corul 
Școii militare de ofițeri activi de tancuri și auto „Mihai 
Viteazul". GRUPA A XV-A. 5 mai 1974 : Corul Casei de 
cultură Blaj : Corul Universității Cluj; Corul Școlii militai-e 
de ofițeri activi de transmisiuni ; Corul Liceului de muzică 
și arte plastice Iași ; Corul Universității Iași. GRUPA A 
XVI-A, 12 mai 1974 : Corul Școlii generale nr. 9, Tg. Mureș; 
Corul Căminului cultural Roșiori ; Corul Scolii generale nr. 
15. Buzău : Corul ostășesc „Șoimul". GRUPA A XVII-A. 
26 mai 1974 î Corul Palatului culturii Ploiești ; Corul sin
dicatului C.F.R. Fetești • Corul Liceului de muzică „I. Vidu" 
Timișoara ; Corul „I. Vidu" al Casei de cultură Lugoj ; Co
rul ostăsesc „Bega". GRUPA A XVIII-A. 2 iunie 1974 : Co
rul Școlii generale comuna Oșoi : Corul sindicatului regio
nalei C.F.R. Craiova ; Corul ostășesc „Argeșul" ; Corul Șco
lii generale „Al. Moghioroș" Salonta ; Corul Casei de- cul
tură Orăștie : Corul întreprinderii de construcții siderurgice 
Hunedoara. GRUPA A XIX-A. 9 iunie 1974 : Corul petro
liștilor Moreni : Corul Uzinelor din Reșița ; Corul Liceului 
„Gh. Lazăr" Sibiu ; Corul Școlii profesionale „Vitrometan" 
Mediaș ; Corul Școlii militare de ofițeri activi de infanterie 
„Nieolae Bălcescu". GRUPA A XX-A. 23 iunie 1974 : Corul 
sindicatelor Bistrița ; Corul Fabricii de Dostav „Buhuși-, 
Corul Uzinelor ,.23 August" București ; Corul sindicatelor 
Constanța ; Corul ostășesc „Tomis".

Organizare, exigență
(Urmare din pag. I) 

turor lucrărilor agricole, nece
sitatea de a fi executate în pe
rioada optimă. „Decît să faci o 
arătură la 37—39 cm primăvara, 
mai bine o arătură de 10—12 cm 
toamna" — spunea tînărul me
canizator Mihai Vasile de la 
secția Braniște.

Cum se pot efectua lucrări de 
bună calitate în campania de 
toamnă în condițiile unei umi
dități extrem de reduse ? La 
întrebarea aceasta ne-a răspuns 
și tovarășul Gheorghe Dobrescu, 
șeful sectorului reparații de la 
stațiunea de mecanizare Titu : 
„Desigur, cea de-a treia cam
panie a anului a fost în acest 
sens o experiență, pentru stațiu
nea noastră o experiență reușită, 
care ne-a făcut să înțelegem 
o dată mai mult că muncind bine 
organizat, lucrările se pot fi
naliza așa cum se cuvine". „Pe 
unele porțiuni s-a lucrat cu două 
brazde, pe altele, unde pămîn- 
tul era extrem de tare, trăgeau 
cite două tractoare la un plug.

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

VIFORNIȚA : Gri vița orele 9 ;
11.15 : 13.30 : 1« : 18,15 : 20.30).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : Melodia (orele
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 1
Buzeștl (orele 9 ; 11,15 ; 
16; 18,15; 20.30); Modern 
9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 ;

ANCHETA POȘTAȘILOR : 
cegi (orele 15,45 : 18

BUNA SEARA.
CAMPBELL :
13.30 ; 18 ;
(orele 9.15 :
18.15 ; 20.30) ;
11.15 : 13.30 ; ; lo.io ; zu,ou;.

MONOLOG : Drumul Sării (orele
15.30 ; 18 : 20.15).

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

100 DE LEI î Floreasca 
15.30; 18: 20.15).

FĂMlNTUL PĂRINȚILOR 
TRI : Lira (orele 15.30 : 
20.15).

MAFIA ALBA t înfrățirea
15.30 ; 18 ; 20,15).

9; 
20.45) ; 
13,30 ; 
(orele 
20.30). 

: Bu- 
20.15).

DOAMNĂ 
Giulești (orele 

20,30) ; Flacăra 
11,30 : 13.45 ; 16 ;
Volga (orele 9 ; 
15,45 ; 18.15 ; 20,30).

NOȘ-
18 ;

(orele

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

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

ANDREI RUBLIOV : Viitorul
(orele 15.30 : 19).

VAGABONDUL : Flamura (orele 
9 : 12.30 ; 16 : 19’,15).

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

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

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

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

NEAMUL ȘOTMĂREȘTILOR 1 
Vitan (orele 16 ; 19).

— Film serial : ..Omul din curtea
de trecere" ; 12,00 Telejurnal ;
16.30—17,00 — Lumea copiilor : „O- 
rele lui Mihuț" ; 17.30 — Curs de 
limbă germană. Lecția 70 ; 18,05
— Film documentar : Fotografia. 
18,15 — Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală ; 18.40 — Ghi
șeul ; 18.55 — Timp și anotimp 
în agricultură ; 19.10 — Album co
ral ; 19,20 — 1001 de seri ; 19,30 — 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor ; 20,00
— Cîntecul săptămînii : „Țară tu. 
iubirea noastră" ; 20,05 — Reflec
tor ; 20,20 — Teatrul TV. Premie
ră absolută : ..Ludovic al XlX-lea" 
de George Călinescu ; 22.15 — 24 
de ore.

(orele

PROGRAMUL I

9,00 — Teleșcoală ; 10.00 — Te
lex ; 10.45 — Desene animate. 10,55

PROGRAMUL II

20,00 — Film serial : „Daktari" ; 
20.25 — Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului; 20.45 — Dans șl 
muzică de pretutindeni ; 21,10 —
Telerama ; 21,35 — Telex ; 21,40 — 
Roman foileton : Tinerele. In re
luare. ultimul episod.

Am făcut, de asemenea, echim- 
buri prelungite, am folosit fie
care oră de lucru pornind la 
cîmp dis-de-dimineață. In pri
vința modului de întreținere și 
reparare a tractoarelor a dat 
bune rezultate faptul că am fă
cut verificarea tehnică a trac
toarelor seara sub supraveghe
rea mecanicului și șefului de 
secție, astfel îneît mecanizatorul 
să poată urca pe tractor imediat 
ce venea la lucru.

O experiență bogată în învă
țăminte a reprezentat anul agri
col 1973 și pentru cooperatorii 
din Crovu. Aici am stat de 
vorbă și cu brigadierul Vasile 
Stancu. ,,Mă gîndesc la proce
deele bune care trebuie apli
cate și în anii următori. In 
cazul griului, de pildă, ierbici- 
dînd întreaga suprafață, am 
reușit ca el să nu mai fie îm- 
buruienat, și datorită acestui 
fapt să terminăm recoltatul în 
numai 10 zile. Procedeul l-am 
folosit și pe 100 de hectare se
mănate cu porumb, iar producția 
obținută (10 000 kg porumb 
știuleți la hectar fără nici o 
prașilă) arată că el trebuie ex
tins pe viitor. Tot o experiență 
bună am avut și in ceea ce pri
vește sfecla de zahăr. Anul 
acesta am pus-o mai rară și n-a 
mai fost necesar să lucreze 
cooperatorii manual la rărirea ei. 
Fiind mai rară, a fost posibil 
lucrul cu mașina. Aproape la 
fel și la cartofi : pînă anul a- 
cesta îi semănăm totdeauna 
manual. S-a dovedit însă o 
metodă bună, plantarea lor cu 
un cultivator de cTeschis rigole 
realizat la secția de mecanizare. 
Cu ajutorul acestuia se asigură 
o densitate normală atît între 
rînduri cît și între cuiburi.

Vasile Radu, secretar U.T.C. 
al secției de mecanizare 
Crovu a amintit că în campania 
de toamnă cooperatorii de aici 
au reușit să elibereze din vreme 
cea mai mare parte a terenului 
(după sfeclă, cartofi și mazăre) 
în vederea , semănatului, puțind 
astfel să se efectueze însămin- 
țările la timpul optim. Fiindcă 
recolta obținută în vară pe te
renurile unde s-a însămințat 
grîu după grîu n-a fost satis
făcătoare, pe suprafețele semă
nate anul acesta se vor pune în 
anul viitor culturi prășitoare. 
Cooperatorii vor acționa deci, 
conform procedeelor pe care 
le-a „brevetat" practica.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MARȚI 4 DECEMBRIE 1973

Telegrame adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

de la bordul avionului 
prezidențial

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis tovarășului HOUARI 
BOUMEDIENE, președintele Consiliului Revoluției, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Algeriei, după scurta vizită prietenească 
făcută în țara dumneavoastră, doresc să vă exprim cele mai 
vii mulțumiri pentru ospitalitatea tovărășească de care ne-am 
bucurat. îmi exprim convingerea că întîlnirea și convorbirile 
pe care le-am purtat, în spiritul înțelegerii și stimei reciproce, 
se vor înscrie ca o nouă și importantă contribuție Ia dezvol
tarea în continuare, pe multiple planuri, a prieteniei, și co
laborării dintre România și Algeria, in interesul celor două 
popoare, al cauzei colaborării și păcii în lume.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa, dumnea
voastră și poporului algerian prieten, cele mai călduroase urări 
de sănătate și fericire, de noi succese pe calea dezvoltării de
mocratice independente a țării.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis președintelui Re
publicii Franceze, GEORGES POMPIDOU, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul survolării teritoriului Franței, doresc să vă adre
sez un salut cordial, împreună cu cele mai călduroase urări 
de sănătate și fericire, de progres și pace pentru poporul fran
cez prieten.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Reginei ELISABETA 
A II-A, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, îmi este deosebit de plăcut să adresez Maiestă
ții Voastre, salutul meu cordial și să transmit poporului țării 
dumneavoastră cele mai calde urări de pace, progres și prospe
ritate.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Irlanda, ERSKINE CHILDERS, următoarea telegramă :

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Irlanda, doresc 
să vă adresez dumneavoastră, precum și poporului irlandez, 
cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate și 
pace.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
F ittiânia, NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis Guvernatorului 
General al CANADEI, ROLAND MICHENER, următoarea tele
gramă :

Survolînd teritoriul Canadei îmi este plăcut să vă transmit 
dumneavoastră, și poporului canadian prieten, odată cu salutul 
meu cordial, cele mai calde urări de progres, bunăstare și 
fericire.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului 
TODOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria., următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Zburind deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, 

în drum spre Republica Populară Ungară, folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumneavoastră, Comitetului Central, al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, poporului frate român 
salutările noastre cele mai cordiale și urări de noj succese în 
construcția socialistă a patriei dumneavoastră minunate, in 
lupta pentru pace și colaborare între popoare.

Luni dimineața a plecat la 
Berlin delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Iulian Ploș- 
tinaru, prim-secretar al Comite
tului județean Mehedinți al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., va face o vizită în 
R.D. Germană, pentru un 
schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost con
dusă de Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, membri ai amba
sadei.

La Banca Română de Comerț 
Exterior a avut loc luni semna
rea unor protocoale bancare pri
vind aplicarea a trei convenții 
de credit încheiate între guver
nele Republicii Socialiste Româ
nia și R.P.D. Coreene.

La semnare au fost prezenți 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul Comerțului Exterior și Li 
Min Su. ambasadorul R. P. D. 
Coreene la București.

Luni dimineața, tovarășul 
Mihai Dalea, președintele Co
misiei permanente pentru poli
tică externă a Marii Adunări 
Naționale, a plecat la Viena 
pentru a face o vizită în Aus
tria la invitația președintelui 
Comisiei de politică externă a 
Parlamentului austriac, Karl 
Csernetz
gg.'3ES3a.

Luni a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, dele

gația de lucrători în domeniul 
turismului din R.P. Chineză, 
condusă de Cen Ci-pin, respon
sabil al Direcției administrației 
de turism din China, care a 
făcut o vizită de prietenie in 
tara noastră.

în cursul zilelor de duminică 
și luni, Aymar Achille Fould, 
secretar de stat al Ministerului 
Armatelor din Franța, a vizitat 
obiective economice și turistice 
din județele Suceava și Brașov, 
precum și Școala militară de o- 
fițeri activi de artilerie antiae
riană și radiolocație „Leon- 
tin Sălăjan“. Totodată, au fost 
continuate convorbirile la Mi
nisterul Apărării Naționale.

*

Luni seara, Aymar Achille 
Fould a părăsit Capitala. îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, a fost salutat de generalul 
de armată Ion Ioniță. ministrul 
apărării naționale, de generali 
și ofițeri superiori.

Erau de față Jean-Marie Le 
Breton, consilier al Ambasadei 
Franței la București, lt. col. 
Yvan Dujon, atașat militar aero 
și naval, și membri ai amba
sadei.

Luni, Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, a primit pe dr. Ricardo 
Guililermo Castaneda Cornejo, 
subsecretar al ministrului rela
țiilor externe al Republicii Sal
vador, care ne vizitează țara, in 
fruntea unei delegații econo
mice.

încheierea Conferinței miniștrilor educației din 
țările europene membre ale U. N. E. S. C. O.

Recepție oferită de președintele Consiliului
de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit, luni seara, o recepție în 
onoarea participanților la cea 
de-a doua Conferință a miniștri
lor educației din țările europene 
membre ale U.N.E.S.C.O.

Au luat parte, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Leonte Răutu, 
Miron Constantinescu, Ilie Mur-

Luni 3 decembrie, s-au în
cheiat lucrările celei de-a Il-a 
Conferințe a miniștrilor educa
ției din țările europene mem
bre ale U.N.E.S.C.O. Această 
remarcabilă și reprezentativă 
manifestare a reunit, timp de 
7 zile, la București, 201 de dele
gați și observatori din partea 
statelor europene și unor țări 
de pe alte continente, precum și 
reprezentanți a 32 organizații 
interguvernamentale, neguver
namentale și internaționale, 
diferite fundații.

Lucrările ședinței plenare din 
dimineața zilei de 3 decembrie 
au fost conduse de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul Educației și 
învățământului, președintele 
conferinței. în prezidiu au mai 
luat loc Renă Maheu, director 
general al U.N.E.S.C.O., și A.M. 
M’Bow, subdirector general pen
tru educație.

Delegații țărilor participante 
la conferință au adoptat in 
unanimitate, rapoartele comisii
lor, raportul general al confe
rinței și concluziile ei, precum 
și 27 de proiecte de recoman
dări aprobate anterior de comi
siile în care au fost depuse.

Unele recomandări privesc 
democratizarea învățămîntului, 
educația permanentă, legarea u- 
niversității de viața societății, 
educarea tineretului în spiritul 
idealurilor de pace și înțelegere 
între popoare, promovarea cer
cetării științifice interuniversi- 
tare, schimburi de experiență, 
de informații și materiale di
dactice, intensificarea contacte
lor directe între universități. 
Altele se referă la principiile și 
metodele cooperării europene în 
domeniul învățămîntului supe
rior, întărirea activității Centru
lui european U.N.E.S.C.O. de la 
București pentru învățământul 
superior, studiul limbilor stră
ine și civilizațiilor, studiile 
postuniversitare, coruparabilita- 
tea studiilor și echivalarea di
plomelor universitare, - schimbu
rile de cadre didactice, cercetă
tori și studenți, sporirea ajutoru
lui acordat țărilor in curs de 
dezvoltare în formarea de cadre 
naționale, in crearea și dezvol
tarea unor sisteme proprii de 
învățămînt.

Potrivit aprecierilor făcute în 
plenară, o importanță deosebită 
prezintă recomandarea propusă 
de România și adoptată prin 
consens, de a se institui confe
rințe periodice ale reprezentan
ților statelor membre europene 
care ar urma să se țină în capi
talele europene alese pe princi
piul rotației și să se ocupe de 
problemele cooperării în ansam
blul domeniilor de competența 
U.N.E.S.C.O.

Luînd cuvântul în cadrul șe
dinței, Julio Rcdriguez, minis
trul educației și științei al Spa
niei, șeful delegației spaniole, 
a mulțumit României și 
U.N.E.S.C.O. pentru excelenta 
organizare a reuniunii și a a- 
dresat invitația ca viitoarea 
oonferință a miniștrilor educa
ției din țările europene membre 
ale U.N.E.S.C.O. să aibă loc în 
țara sa.

în după-amiaza zilei de 3 de
cembrie, a avut loc ședința de 
încheiere a lucrărilor celei de-a 
Il-^a Conferințe a miniștrilor e- 
ducației din țările europene 
membre ale U.N.E.S.C.O.

Raportorul general al confe
rinței, profesor Eugetn Egger, 
a dat citire unei moțiuni în ca
re sânt transmise președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România mulțu
mirile sincere ale conferinței 
pentru interesul personal pe 
care l-a manifestat față de lu- 

gulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., miniștri, oameni de știin
ță și cultură. Au participat Rene 
Maheu, directorul general al 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cul
tură (U.N.E.S.C.O.) personali
tăți de peste hotare prezente la 
această prestigioasă manifestare 
științifică internațională.

Au fost prezenți, de asemenea,
* ★

crările ei, profunda gratitudine 
pentru că a onorat cu prezența 
sa inaugurarea reuniunii și a 
subliniat atașamentul României 
la cauza cooperării europene și 
a păcii în Europa și în lume. 
Moțiunea exprimă, de aseme
nea, guvernului român gratitu
dinea pentru că a dat posibili
tate UNESCO să convoace a- 
ceastă importantă reuniune la 
București, ca și pentru excelen
ta muncă desfășurata de specia
liștii români a căror competen
ță și devotament a.u contribuit 
la bunul mers al lucrărilor. Mo
țiunea felicită, de asemenea, pe 
președintele conferinței pentru 
eficacitatea, curtoazia și amabi
litatea ou care a condus lucră
rile, mulțumește U.N.E.S.C.O. 
pentru organizarea conferinței și 
directorului general pentru e- 
ficiența serviciilor Secretaria
tului.

Conducătorul delegației Fin
landei, Ulf Sundquist, luînd 
ouvîntul din partea țărilor 
scandinave, a apreciat că actua
la conferință a realizat un con
sens general în legătură cu 
cooperarea europeană în dome
niul învățămîntului superior și 
cercetării universitare, mulțu
mind în acest context, delega
ției române pentru recoman
dările încununate de succes în 
legătură cu organizarea unor 
reuniuni periodice în cadrul 
U.N.E.S.C.O. în vederea promo
vării spiritului acestei reuniuni.

W. Ac. Mathieson. locțiitor al 
conducătorului delegației Marii 
Britanii, a mulțumit, în numele 
a opt delegații, președintelui 
Consiliului de Stat și guvernului 
României pentru merele interes 
arătat reuniunii miniștrilor edu
cației ca și pentru ospitalitatea 
care le-a fost oferită.

Conducătorul delegației Tur
ciei, Zekai Baloglu, făcîndu-se 
interpretul sentimentelor dele
gațiilor statelor mediteraneene, 
a exprimat președintelui Nicolae 
Ceaușescu recunoștința pentru 
că a binevoit să onoreze cu pre
zența sa ședința inaugurală a 
Conferinței

In cuvîntul său conducătorul 
delegației U.R.S.S., N.F. Kras
nov, a relevat faptul că reuniu
nea de la București va avea e- 
fecte însemnate asupra dezvol
tării învățămîntului și cauzei 
cooperării în Europa. El a ară
tat că schimbul de opinii din 
cadrul Conferinței s-a desfășu
rat în spiritul democratismului. 
Vorbitorul a adresat mulțumiri 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Ion Gheorghe Maurer 
pentru grija purtată ca cea de-a 
doua întîlnire a miniștrilor e- 
ducației să dea roade fruc
tuoase.

Subliniind implicațiile pe care 
le vor avea fecunditatea și suc
cesul acestei reuniuni asupra 
cooperării europene, Renă Ma
heu a spus : Poate că acum este 
momentul, cînd impresiile noas
tre sint deosebit de vii și-și 
păstrează prospețimea, să ex
primăm simțămîntul de îmgo- 
gățire pe care această confe
rință ni l-a oferit fiecăruia, pe 
diversele planuri în care lu
crăm. Atmosfera care a carac
terizat conferința de la Bucu
rești a fost pozitivă. Este un 
element al unui dialog cordial.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la problemele 
înscrise pe agenda de lucru a 
conferinței, dezbaterile și con
cluziile pe marginea lor urmînd 
să stea la baza dezvoltării ac
tivității UNESCO. Au fost bine 
identificate și plasate în per
spectivă problemele care ne 
preocupă.
Directorul general U.N.E.S.C.O. 

a consacrat apoi o parte din 

șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și mem
bri ai corpului diplomatic, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine.

în timpul recepției, defășu ra
tă într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Consi
liului de Miniștri s-a întreținut 
îndelung cu oaspeții de peste 
hotare și oamenii de știință ro
mâni prezenți.

alocuțiunea sa recomandării fă
cute de România, adoptată prin 
consens de toți delegații, care 
prevede ca sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O. să se organizeze 
periodic conferințe în legătură 
cu problemele cooperării în. do
meniile care sint de competența 
organizației. Este clar că prin a- 
ceasta activitatea conferinței 
noastre capătă o importanță 
deosebită, în primul rînd pen
tru că depășește stadiul strict al 
învățămîntului superior și chiar 
programul propriu-zis de activi
tate al U.N.E.S.C.O.: Este vorba 
de un progres al ideii cooperării 
europene și, în această privință, 
recomandarea are o deosebită 
importanță. Această recoman
dare constituie o contribuție di
rectă la progresul lucrărilor pre
gătitoare ale conferinței pentru 
securitatea europeană.
Prin recomandările făcute sta
telor dumneavoastră, prin re
zultatele lucrărilor de aici, cli
matul Bucureștiului se va re
flecta, fără îndoială, asupra cli
matului Genevei. într-adevăr, 
Conferința de la Geneva va fi 
chemată să folosească posibili
tățile pe care le-a oferit confe
rința de la București. Este 
vorba, deci, de un aport impor
tant.

Nimic din toate acestea nu 
s-ar fi produs în aceeași mani
eră, cu atîta ușurință în ansam
blu și cu rezultate atît de pozi
tive, fără contribuția României.

în primul rind am simțit-o 
încă din ședința inaugurală, 
care a fost luminată de pre
zența și cuvîntarea șefului sta
tului, că România, guvernul ei, 
poporul ei era angajat, este an
gajat în această acțiune, că 
dumneavoastră, românii, nu con
siderați această conferință ca o 
reuniune, printre altele, ca un 
episod mai mult sau mai puțin 
original și important, ci reali
zați semnificația ei și vă stră- 
duiți să faceți totul pentru suc
cesul acesteia. Ospitalitatea de 
care ne-am bucurat, a contribuit 
în modul cel mai direct posibil 
la stabilirea acestui climat de 
prietenie ce a fost condiția care 
a facilitat reușita conferinței.

Luînd cuvîntul, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, a apreciat, că 
lucrările Conferinței au fost ca
racterizate de atmosfera pozitivă 
de lucru, expunerea deschisă, 
sinceră, constructivă a opiniilor, 
tendința de a se realiza un con
sens asupra recomandărilor pro
puse. dorința tuturor delegațiilor 
participante de a contribui la 
degajarea unor concluzii și so 
Iuții de natură să deschidă noi 
orizonturi, noi căi practice atît 
pentru progresul acestui impor
tant sector de activitate sociala 
care este învățămîntul superior, 
cit și pentru dezvoltarea pe pla - 
nuri multiple a cooperării intre 
statele noastre. Acest lucru mi 
se pare cu atît mai semnifica
tiv. a spus vorbitorul cu cit de
legațiile participante reprezinte 
o mare diversitate de țări, apar- 
ținînd unui sistem social-econo
mic sau altuia, aparținînd sau 
neaparținînd unor alianțe mili
tare, țări de diverse mărimi, si
tuate pe diferite trepte de dez
voltare economică. în diferite 
părți ale continentului nostru.

Așa cum sublinia Președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, în ședința 
inaugurală festivă „putem afir
ma că promovarea largă a cola- 
borării interuniversitare consti
tuie o parte componentă a în
săși politicii generale de înfăp
tuire a securității pe continentul 
european, de lichidare a neîn
crederii. suspiciunii, animozită
ților între state, de creare a 
unui climat în care fiecare na
țiune să fie pusă la adăpost de 

orice atac sau agresiune, în care 
colaborarea interstatală să se 
poată desfășura nestingherit“.

în continuare, președintele 
Conferinței, a spus : Fie-mi în
găduit, să-mi exprim convinge
rea că documentele pe care 
le-am adoptat, direcțiile în care 
avansăm, corespund unor nece
sități reale și ră ele vor trece 
cu socces examenele viitorului.

Vorbind de acest efort pros
pectiv, aș dori să subliniez — 
a spus vorbitorul — importanța 
concluziilor convenite de noi 
în legătură cu educarea tinere
tului în spiritul idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare. Avem 
datoria să lăsăm generații
lor viitoare nu numai o 
lume eliberată de primejdiile 
războiului, de ipoteca nefastă 
pe care o constituie utilizarea 
forței și a amenințării cu forța 
în relațiile dintre state, dar și 
atașamentul fără margini față 
de acele principii care, singure 
pot constitui fundamentul unei 
lumi în acord cu aspirațiile vi
tale ale tuturor popoarelor ; 
respectarea independenței na
ționale, egalitatea suverană a 
tuturor statelor, neamestecul în 
treburile interne, dreptul fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
destinele, cooperare bazată pe 
stimă și avantaj reciproc.

Avem datoria să deschidem 
căi cit mai largi pentru afirma
rea entuziasmului și energiei 
tineretului, pentru a pregăti 
împreună cu el un viitor care 
îi -va aparține. Ar fi de aceea 
un fapt pozitiv, după părerea 
noastră, dacă, dîndu-se curs 
unei păreri exprimate în ca
drul Conferinței, pe viitor în 
reuniunile consacrate destine
lor învățămîntului se vor crea 
premise mai largi pentru ca 
tineretul să-și poată expune 
părerile, convingerile, dorințele.

Cu rezultate încurajatoare se 
încheie Conferința noastră în 
ceea ce privește cooperarea vii
toare între țările membre eu
ropene. Am înregistrat cu satis
facție dorința statelor reprezen
tate aici de a sprijini dezvol
tarea relațiilor bilaterale și 
multilaterale, a contactelor di
recte între instituțiile de învă
țămînt superior. Remarc, de a- 
semenea, semnificația deosebită 
a recomandării aprobată în 
unanimitate, care exprimă ho- 
tărirea statelor membre de 
a spori ajutorul acordat ță
rilor în curs de dezvolta
re în special în ceea ce pri
vește pregătirea de cadre di
dactice naționale, crearea și 
dezvoltarea de sisteme proprii 
de învățămînt în concordanță 
cu tradițiile, particularitățile și 
nevoile lor.

A ieșit în relief tendința de 
a da acestei cooperări noi di
mensiuni atît în sensul abordă
rii integrate a problemelor din 
sfera competenței UNESCO, cit 
și în sensul participării tuturor 
statelor membre europene la re
zolvarea lor.

îngăduiți-mi să menționez, în 
acest sens, importanța recoman
dării adoptate prin consens, care 
se referă la instituirea unei 
conferințe periodice a reprezen
tanților statelor membre euro
pene. Această conferință, care 
ar urma să aibă loc în capita
lele europene pe baza princi
piului rotației, va permite creș
terea _ rolului statelor noas
tre în definirea obiectivelor 
U.N.E.S.C.O. pe planul continen
tului, abordarea într-o concepție 
unitară a problemelor referi
toare nu numai la educație, dar 
și la celelalte domenii care țin 
de competența organizației.

După ce a mulțumit tuturor 
delegațiilor participante și ob
servatorilor, membrilor Biroului, 
secretariatului conferinței și di
rectorului general al UNESCO, 
domnul Rene Maheu. și colabo
ratorului său apropiat, domnul 
A. M’Bow, pentru contribuția 
și spiritul de cooperare puse în 
serviciul asigurării succesului 
conferinței, . vorbitorul a spus 
în încheiere :

în numele guvernului român, 
al meu personal și al colabo
ratorilor mei, țin să exprim 
cele mai vii mulțumiri pentru 
cuvintele de caldă prețuire și 
prietenie care au fost rostite 
aici, la adresa poporului român, 
a politicii României socialiste, 
pentru cuvintele de gratitudine 
față de președintele Consiliului 
de Stat al țării noastre în legă
tură cu interesul manifestat și 
participarea personală la Con
ferința noastră.

Voi aduce cu multă plăcere 
la cunoștință conducerii de stat, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
aceste calde sentimente expri
mate în cursul dezbaterilor, ca 
și în cadrul moțiunii adoptate.

în încheierea cuvântării sale, 
vorbitorul a mulțumit pentru 
cuvintele bune exprimate la a- 
dresa sa ca președinte al con
ferinței, precum și la adresa 
delegației române. •

CRONICA U.T.C.
în perioada 26 noiembrie 

— 3 decembrie o delegație 
a Federației studenților au
tonomi din Japonia (Zenga- 
kuren) condusă de Hisashi 
Ogiwara, vicepreședinte al 
Federației, a efectuat o vi
zită in România Ia invitația 
U.A.S.C.R.

Delegația a vizitat obiec
tive social-economice și cul
turale, instituții de învăță
mînt superior din centrele 
universitare București, Cra
iova și Timișoara. în timpul 
vizitei, membrii delegației 
au purtat discuții la Comi
tetul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. cu reprezentanți 
ai Asociațiilor Studenților 
Comuniști, s-au întreținut 
cu studenți și cadre didacti

*

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Centrului Studen
țesc Cehoslovac al Uniunii 
Socialiste a Tineretului 
(S.S.M.) din R.S. Cehoslova
că, condusă de Sutka Miku- 
las, ^ecretar al Comitetului 
Orășenesc Praga al S.S.M., 
membru al Centrului Studen
țesc Cehoslovac, care la in
vitația C.E. al U.A.S.C.R. va

• La Torino, în cadrul unei 
reuniuni a Biroului federației 
internaționale a sportului uni
versitar, președintele acestui for, 
Primo Nebiolo, a anunțat tutele 
și locurile de desfășurare a 
principalelor competiții sportive 
rezervate studenților. Astfel, 
Campionatele mondiale » nver- 
sitare de handbal se vor disputa 
în anul 1975 în România, cele 
europene de fotbal sint progra
mate în anul 1974 în Franța (cu 
finala la Nisa), cele de judo în 
Belgia, iar cele de ciclism in 
U.R.S.S.

In ceea ce privește Jocurile 
mondiale universitare de vară — 
ediția 1975, Primo Nebiolo a a- 
nunțat că această competiție a 
fost atribuită orașului Belgrad.

• Turneul internațional de 
handbal (echipe de junioare), 
desfășurat la Belszowica (Polo
nia), a fost cîștigată de forma
ția locală Zgoda. care, în me
ciul pentru locuirile 1—2. a în
trecut cu scorul de .16—8 (7—1) 
o selecționată a orașului Brașov. 
Rezultate din ultima zi a com
petiției. pentru locurile 3—4 : 
Halle (R. D. Germană) — M.K.S. 
Hojuw 18—14 (9—9) ; pentru 
locurile 5—6 : Sosnica Gliwice— 
Teltow (R. D. Germană) 11—10 
(6-5).
• Cea de-a 5-a ediție a „Cu

pei campioanelor europene" Ia 
șah a început Ia Vrnjacka Ba
nja cu participarea a 13 șahiste 
din 10 țări. România este repre
zentată de Gertrude Baumstark, 
ea-re în prima rundă a cîștigat 
la italianca Anggelleri, iar in 
runda a doua a fost liberă din 
cauza numărului impar de con
curente.

Australia a realizat

finala „Cupei Davis“
Finala celei de-a 62-a ediții a 

„Cupei Davis", disputată la 
Cleveland intre echipele Austra
liei și S.U.A., s-a încheiat cu 
scorul de 5—0 în favoarea tenis- 
menilor australieni, care a.u 
cîștigat și ultimele două partide 
de simplu : John Newcombe l-a 
învins cu 6—2, 6—1, 6—3 pe Tom 
Gorman, iar Rod Laver l-a în
trecut cu 6—3, 6—4, 3—6, 6—2 pe 
Stan Smith. Astfel, echipa Aus
traliei a recucerit mult mai 
ușor decit se aștepta „Salatiera 
de argint", cedată formației a- 
mericane în anul 1968 la Ade
laida. Australienii câștigă pentru 
a 23-a oară prestigiosul trofeu, 
pe care l-au disputat de 38 de 
ori, 28 de finale fiind susținute 
cu selecționata S.U.A. Scorul în
tâlnirilor Australia—S.U.A., în 
finala Cupei Davis, este acum 
de 15—13 pentru jucătorii din 
„țara cangurului".

Victoria totală a echipei Aus
traliei în meciul de la Cleve

ce, realizîndu-se un fructuos 
schimb de experiență pri
vind activitatea studenților 
din cele două țări.

Delegația Zengakuren a 
fost primită la C.C. al U.T.C. 
de către tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C.. minis
tru pentru problemele tine
retului. Luni, 3 decembrie 
delegația Federației Studen
ților autonomi din Japonia 
a părăsit Capitala plecind 
spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, au fost prezenți to
varășul Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., activiști ai Co
mitetului Executiv al Consi
liului U.A.S.C.R.

★

întreprinde o vizită in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Internațional București-Oto- 
peni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Ioan Sasu, 
membru al Comitetului 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R., președintele Con
siliului U.A.S.C. din Cen
trul Universitar București, 
de activiști ai C. E. al 
U.A.S.C.R.

e Competiția internațională 
masculină de volei „Turneul 
campioanelor", la care au par
ticipat șase dintre cele mai bune 
echipe de dub din lume, s-a 
încheiat la Leipzig cu victoria 
formației Ț.S.K.A. Moscova. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
S. C. Leipzik, Dukla Liberec 
(Cehoslovacia), Reszowia Res- 
zow (Polonia), Kokan Tokio și 
Dinamo București.

în ultimul meci disputat. Di
namo București a pierdut cu 
1—3 (3—15, 12—15, 15—9, 7—15) 
în fața formației Reszowia Res- 
zow.

© In localitatea poloneză Se- 
mianowice, s-a desfășurat fotil- 
ni-rea internațională amicală de 
haltere dintre formația locală 
Gornik și echipa Rapid Bucu
rești. Gazdele au terminat învin
gătoare cu scorul de 5—3. Victo
riile echipei române au fost 
realizate de Grigoraș, Miuț și 
Davidoiu.

• Pe terenurile Tenis Clubu
lui din Rio de Janeiro au luat 
sfârșit întrecerile celei de-a 2-a 
ediții a Campionatelor interna
ționale ale Braziliei.

în finala probei de dublu băr
bați, românul Ion Tiriac și spa
niolul Manuel Santana au în
vins eu 5—7, 7—6, 6—3 perechea 
Zeliko Franulovici (Iugoslavia)- 
Cliff Drysdale (R.S.A.).

Proba de simplu bărbați s-a 
încheiat cu victoria lui Cliff 
Drysdale, care l-a întrecut în fi
nală cu 7—6, 7—6 pe brazilianul 
Edson Mandarine.

în finala probei de simplu fe
mei. jucătoarea americană Julie 
Heldman a dispus cu 6—4, 6—3 
de suedeza Ingrid Bentzer.

o totală victorie în

land se datorește desigur, reve
nirii. în formație a valoroșilor 
săi jucători profesioniști, in 
special lui Rod Laver, care, 
în ciuda celor 35 de ani ai săi, 
a făcut o strălucită demonstra
ție de tenis modern, notează 
corespondentul agenției France 
Preșse. Căpitanul echipei aus
traliene, Neale Fraser, ar fi 
dorit să-l facă părtaș la acest 
succes și pe veteranul echipei 
Ken Rosewall (39 de ani), opu- 
nîndu-1 lui Stan Smith in ulti
ma partidă de simplu, dar a- 
meri.ca.nul a declarat că joacă 
numai împotriva lui Laver. în 
cazul unei schimbări, Ralston 
l-ar fi utilizat pe Marty Riessen. 
Cum cei doi căpitani nu au că
zut de acord, 4 000 de specta
tori prezenți in sala Audito
rium au asistat la un duel 
Laver—Smith, terminat cu o 
victorie clară a jucătorului aus
tralian, singurul autor al unui 
dublu „șlern" în istoria tenisu-
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O mare varietate de articole pentru ca
douri : jucării, produse cosmetice și de par
fumerie, bibelouri, podoabe, lenjerie fină, 
tricotaje, galanterie, fulare, baticuri, maro- 
chinerie, confecții elegante, ceasuri, aparate 
foto, tacîmuri inoxidabile și multe alte obiec
te, pot fi oferite în dar celor dragi!

DECEMBRIE

VIZITAȚI ÎN ACEST SCOP
MAGAZINELE COOPERATIVELOR

DE CONSUM

COMPLEXUL DE HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE 

AMBASADOR

deschisă în str. Gabroveni 
nr. 59. Preparatele sint 
realizate de maiștri bucă
tari și cofetari cu înaltă 

calificare.

COMPLEXUL DE HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE 

CINA, ANGAJEAZA 
URGENT:

• magazineri principali
• cofetari specializați sau 

categoria a IlI-a
cu respectarea prevederii 
H.C.M. 914 1968 și legii 
12/1971, din raza Municipiu
lui București.

RELAȚII SUPLIMENTARE 
SE POT OBȚINE LA SEDIUL 
COMPLEXULUI DIN CALEA 
VICTORIEI NR. 56 — ETAJUL 
I — BIROUL PLAN-SALARI- 
ZARE-PERSONAL.

ELEVIZOARE
IN STR. SMIRDAN NR. 21 

S-A DESCHIS

^ecom

PARATE 
DE RADIO

MAȘINI DE 
CUSUT

noi înlesniri pentru cumpă
rarea cu plata in rate lunare 
A UNOR BUNURI DE FOLOSINȚA 

ÎNDELUNGATA

TELEVIZOARE toate tipurile din pro
ducția internă — se pot cumpăra cu un 
avans minim de 25®/o din valoare, iar 
restul sumei puțind fi achitat în 18 rate 
lunare.

RADIORECEPTOARE toate tipurile din 
producția internă — se pot cumpăra cu 
un avans minim de 20,’/« din valoare, iar 
restul sumei puțind fi achitat în 18 rate 
lunare.

MAȘINI DE CUSUT „tip masă- și ..tip 
mobili'1 din producția internă se pot 
cumpăra cu un avans minim de 20'7» 
din valoare, Iar restul sumei puțind fi 
achitat tn 18 rate lunare.

lin magazin al 
cooperativei 
„AV1NIIIL" 

din Covasna
Orașul Covasna este renu

mit prin tradiție cu stofele 
țesute din lină pură, astăzi 
expuse în magazinul din 
str. Smîrdan Nr. 21. în 
curînd acest magazin va 
pune la dispoziția cumpără
torilor cartele cu mostre din 
stofe ce nu se găsesc încă 
în magazin dar care pe bază 
de comenzi se vor putea 
țese în aproximativ 60 zile 
tot la Covasna.

De asemenea, în acest ma
gazin se preconizează un a- 
telier de croitorie, astfel ca 
cei ce vor cumpăra stofele 
Cooperativei „Avântul" din 
Covasna, să-și poată confec
ționa într-un timp record, 
taioare, pardesie, paltoane 
la cerere.

Utilat modern, variat a- 
provizionat, cu un personal 
care de la început te întîm- 
pină binevoitor, magazinul 
din str. Smîrdan Nr. 21, ișî 
așteaptă cliențîi.

INVITAȚIE
Complexul de Hoteluri și Restaurante „UNION'‘, vă invită 

să petreceți Revelionul ’74 în saloanele restaurantului

Preparatele culinare vor fi executate de maistrul bucătar 
ION ZIDARU, deținător a numeroase premii interne și inter
naționale.

Rețineri de mese se pot face la telefonul 13.60.54.



Sesiunea 
Generale

Problemele consolidării păcii 
șl securității internaționale și 
necesitatea dezvoltării cooperă
rii între state au constituit 
principalele teme abordate 
în intervenția reprezentantului 
României, Aurel Sanislav, în 
cadrul dezbaterilor asupra punc
tului „Aplicarea declarației pri
vind întărirea securității inter
naționale", care se desfășoară, 
în aceste zile, în Comitetul pen
tru problemele politice și de 
securitate al Adunării Generale.

Evidențiind cursul nou al des
tinderii ce se manifestă în re
lațiile dintre state, participarea 
tuturor țărilor — mari, mici și 
mijlocii — pe bază de egalitate, 
la soluționarea problemelor care 
preocupă întreaga omenire, ho- 
tărirea popoarelor de a pune ca
păt politicii de forță și dictat în 
viața internațională, vorbitorul 
a arătat că există încă multe 
probleme urgente care își aș
teaptă soluționarea.

Reprezentantul român a evo
cat atenția deosebită pe care ța
ra noastră o acordă probleme
lor întăririi păcii și securității 
internaționale, eforturile și ac
țiunile sale consecvente pentru 
a aduce o contribuție construc
tivă la realizarea acestor aspi
rații legitime ale tuturor popoa
relor. Un exemplu concludent 
în acest sens îl constituie deda-

Remanierea 
guvernului 

britanic
Primul ministru britanic, Ed

ward Heath, a anunțat dumi
nică o remaniere a cabinetului 
său.

Principala schimbare constă 
în numirea lui William White
law, secretar de stat pentru 
problemele Irlandei de Nord, în 
funcția de ministru al forței de 
muncă și productivității. Deți
nătorul portofoliului, Maurice 
MacMillan, a devenit adjunctul 
ministrului de finanțe. Anthony 
Barber.

Președintele grupului parla
mentar conservator. Francis 
Pym. succede lui William Whi
telaw în funcția de secretar de 
stat pentru problemele Ulsteru- 
lui, una din primele sale sarcini 
fiind participarea la conferința 
tripartită care se va deschide 
joi. in apropierea Londrei, reu
nind reprezentanți ai guvernului 
britanic, ai guvernului Republi
cii Irlanda și ai Organului exe
cutiv al Irlandei de Nord. Noul 
președinte al grupului parla
mentar conservator este Hump
hrey Atkins, fost adjunct al lui 
Francis Pym.

Alte schimbări au fost efec
tuate la un nivel inferior, prin
cipalele ministere (externe, al 
apărării și finanțelor) menținîn- 
du-și titularii.

ACȚIUNI 
REVENDICATIVE 

IN ITALIA
Principalele întreprinderi ita

liene de transporturi rutiere 
și-au întrerupt activitatea timp 
de 72 de ore, începînd de dumi
nică noaptea, pentru a grăbi a- 
probarea de către Parlament a 
unui proiect de lege oare să 
modifice legislația în vigoare 
ce reglementează transporturile 
rutiere, adoptată în anul 1930.

Agenția Italiană de Presă 
A.N.S.A. relevă că alte nume
roase acțiuni revendicative sint 
prevăzute în cursul acestei 
săptămîni. Astfel, marți ur
mează să aibă loc o grevă de 
scurtă durată a salariaților 
uzinelor „Fiat“ din Torino. 
Miercuri va începte o grevă na
țională de trei zile a persona
lului instituțiilor de prevederi 
sociale. în aceeași zi, vor în
cepe tratativele dintre repre
zentanții celor 80 000 de s-ala- 
riați ai grupului chimic „Mont
edison" și patronat, in vederea 
reînnoirii contractului colectiv 
de muncă. Pentru joi este pre
văzută începerea unei greve de 
36 de ore a celor 65 000 de 
muncitori din industria sticlei.
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încălcări saigoneze 
ale Acordului 

de la Paris
Avioane cu reacție ale admi

nistrației de la Saigon au bom
bardat din nou, luni, cartiere 
centrale din orașul Loc ~ Ninh 
(provincia sud-vietnameză Binh 
Phuoc), în zonele aflate sub 
controlul Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu, transmite agen
ția de presă Eliberarea. Mai 
multe persoane și-au pierdut 
viața sau au fost rănite. S-au 
înregistrat pagube materiale.

Este pentru a patra oară de 
Ia începutul lunii noiembrie 
cînd avioane saigoneze efectu
ează raiduri deasupra orașului 
Loc Ninh și a zonejor înveci

Adunării 
a 0. N. U.
rațiile solemne comune elaborate 
și semnate în urma convorbiri
lor care au avut loc cu prilejul 
vizitelor efectuate de președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, în diferite state din 
Europa, Asia, Africa și America 
Latină.

De o importanță deosebită 
pentru întărirea securității in
ternaționale — a continuat vor
bitorul — sînt evoluțiile poziti
ve care au loc pe continentul 
european și. în mod special, 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, la ale că
rei lucrări România și-a adus o 
contribuție însemnată.

Interesele vitale de pace și 
securitate ale tuturor popoarelor 
lumii — a arătat delegatul țării 
noastre — impun adoptarea u- 
nor măsuri hotărîte pentru a se 
pune capăt războaielor și con
flictelor militare dintre state, 
pentru stingerea focarelor de în
cordare și excluderea din rela
țiile interstatale a oricăror acte 
de forță. întărirea securității in
ternaționale reclamă frinarea 
cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării generale, în primul 
rînd a celei nucleare, elimina
rea definitivă și neîntîrziată a 
dominației coloniale și a politi
cii de discriminare rasială și a- 
partheid, reducerea și elimina
rea decalajelor economice '"ire 
separă țările dezvoltate de țările 
în curs de dezvoltare.

Danezii sînt chemați 
astăzi la urne pentru a 
desemna, prin scrutinul 
legislativ organizat îna
inte de termen cu a- 
proape doi ani, mem
brii unui nou parlament.

A
nunțate Ia 9 no
iembrie de către 
regina Margrethe 
II, alegerile de as
tăzi au fost primite 
(Ie Ja început cu oa
recare surpriză — ele fiind în- 

trucîtva și un rezultat al intîm- 
plării. Potrivit aprecierilor ob
servatorilor, se crede că ele o- 
fera posibilitatea de a aduce 
unele clarificări. îndeosebi în 
rîndurile Partidului social-de
mocrat, cea mai puternică gru
pare din Folketing — parla
mentul danez.

Partidul social-democrat de
ținea în Folketing — după ale
gerile legislative din 21 septem
brie 1971. cînd a fost alcătuit 
un cabinet minoritar social-de
mocrat — 70 de locuri, spriji- 
nindu-se și pe mandatele Parti
dului socialist-popular, pe votul 
deputatului din Groenlanda, 
M. Olsen și pe votul unuia din 
cci doi deputati ai insulelor Fe- 
roe. Pe de altă parte, opoziția 
obținuse în alegeri 88 de man
date (31 ale conservatorilor, 30 
ale liberalilor de dreapta și 27 
ale radicalilor). Guvernul astfel 
alcătuit a fost condus în pri
mul an de Jens Otto Krag, care 
a demisionat apoi în favoarea 
lui Anker Joergensen. Dacă 
Jens Otto Krag a avut de re
zolvat în timpul guvernării sale 
esențiala problemă a aderării 
sau neaderării Danemarcei la 
Piața Comună, fără a întîmpina

nate, violînd flagrant Acordul 
de la Paris asupra Vietnamului, 
subliniază agenția.

• LIDERUL Partidului Națio
nal Awami, din provincia Be- 
lucistan (Pakistan), Abdus Sa- 
mad Achakzai, a fost ucis la 2 
decembrie, în urma unui aten
tat, în capitala provincială 
Quetta — a anuntat postul de 
radio Pakistan, reluat de agen
țiile Reuter și Associated Presfs.

Cancelarul Branch 
va vizita Cehoslovacia
• AGENȚIA C.T.K. anunță 

că, la invitația guvernului R.S. 
Cehoslovace, în zilele de 11 și 
12 decembrie, Cancelarul R.F.G., 
Willy Brandt, și Walter Scheel,

COREEA DE SUD. - Aspect de la ciocnirile care au avut loc recent la Seul intre studenți și 
poliție cu prilejul demonstrațiilor antiguvernamentale ale tineretului studios.

ORIENTUL APROPIATR.F.G. - Penuria de com
bustibili își face tot mai sim
țită prezența. Multe stații de 
benzina sint silite sâ anunțe 

câ marfa „s-a terminat".

Scrutinul danez
dificultăți din partea opoziției, 
pentru Anker Joergensen sarci
na a fost mult mai dificilă. în 
primul rînd din pricina majo
rității minime a guvernului — 
de un singur vot — ceea ce a 
produs în nenumărate rînduri 
clipe de tensiune și emoții. în 
al doilea rînd, situația internă 
s-a înrăutățit. S-a crezut că a- 
derarea la Piața Comună va 
reduce din deficitul balanței de 
plăți, ceea ce nu s-a întimplat. 
Inflația, impozitele și șomajul 
au devenit mai mult ca oricînd 
subiecte „fierbinți". O știre re
centă anunță că guvernul danez 
a hotărît să nu maj elibereze 
permise de intrare în Danemar
ca pentru muncitorii străini și 
nici să le reînnoiască anul vii
tor pe ale celor angajați în pre
zent. Această măsură are drept 
scop prevenirea unui șomaj ac
centuat determinat de actuala 
criză de energie. Agenția 
FRANCE PRESSE estima că 
spectrul șomajului, ca urmare a 
penuriej de energie, ar primej
dui în jur de 100 000 de per
soane.

Alegerile anticipate de astăzi, 
la care vor participa trei mili
oane și jumătate de danezi pen
tru a alege pe cei 179 de deputați 
ai parlamentului, se desfășoară 
la 14 luni de Ia preluarea func
ției de premier de către Anker 
Joergensen și la o lună de la pă
răsirea Partidului social-demo
crat de către Erhard Jacobsen, 
primarul orașului Gladsaxe. Ab
sența lui Jacobsen de la votul 
asupra proiectului de reformă 
fiscală a constituit cauza direc
tă a înfrîngerii în parlament a 
guvernului. Jacobsen, care a a- 
nuntat crearea unei formațiuni 
politice proprii, Partidul cen
trist-democrat, se angajase să 
susțină în principiu pe social- 
democrați pînă în 1975, cînd lua 
sfîrșit actuala legislatură. In 
ziua votului, însă, uitase să vină 
la Copenhaga. Urmarea : pro
iectul de reformă fiscală a în
trunit 86 voturi pentru și 86 îm
potrivă, fiind respins.

în fața acestei situații premi
erul Joergensen a propus dizol

ministrul vest-german al aface
rilor externe, vor face o vizită 
oficială în Cehoslovacia. Cu a- 
cest prilej, va fi semnat Trata
tul cu privire la normalizarea 
relațiilor dintre cele două țări.

Convorbiri 
sovieto-hritanice

• LUNI au avut loc, la Mos
cova,. convorbiri între Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Alee 
Douglas Home, ministrul de ex
terne al Marii Britanii, aflat 
într-o vizită oficială în Uniunea
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Incidente siro-israeliene în Golan
DAMASC 3 (Agerpres). — în 

sectoarele central și de nord ale 
frontului de pe înălțimile Golan, 
au avut loc, luni, incidente în
tre trupele siriene și israeliene 
— a anunțat un purtător de 
cuvint militar de la Damasc, 
reluat de agențiile internațio
nale de presă. Potrivit declara
ției sale, incidentele au început 
la ora 13,20 (ora locală), în mo
mentul in care trei autoșenile 
israeliene se deplasau în direc
ția pozițiilor siriene din secto
rul central. „Artileria noastră, 
a menționat purtătorul de cu
vint, a interceptat autoșenilele 
israeliene, distrugînd una din
tre ele și silind pe celelalte 
două să se retragă". Schimbu
rile de focuri între cele două 
părți au continuat timp de pa
tru ore.

Purtătorul de cuvînt sirian a 
menționat că 15 soldați israe- 
lieni au fost uciși sau răniți în 
cursul acestor incidente, în timp 
ce un soldat sirian a fost ucis, 
iar patru răniți.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — 

varea parlamentului și organi
zarea de alegeri anticipate. în 
conformitate cu Constituția da
neză acest fapt este obligatoriu 
numai în cazul în care era ex
primat votul de neîncredere. 
Observatori ai vieții politice din 
Danemarca apreciază că premie
rul Joergensen a recurs la a- 
ceastă soluție tocmai pentru a 
obține, prin intermediul scruti
nului legislativ, o clarificare a 
situației din cadrul guvernului 
care, cam de 25 de ani, nu dis
pune de o majoritate clară în 
parlament, ajungîndu-se de fie
care dată la formula coaliției 
guvernamentale.

Care este, însă, situația în 
rîndui partidelor competitive ?

Față de ultimele alegeri ea s-a 
complicat într-o măsură și mai 
mare, prin apariția Partidului 
centrist-democrat al lui Jacob
sen și a Partidului progresului, 
prezidat de Mogens Glistrup. 
„Rareori situația politică din 
Danemarca a fost atît de con
fuză" — apreciază agenția 
FRANCE PRESSE.

Partidul lui Jacobsen a reușit 
să siringă, în mai puțin de o 
săptămînă, peste 51 000 de mem
bri ; partidul lui Glistrup, for
mat în urma cu un an, a cu
noscut la început o mare ade
rență dat fiind programul de re
forme interne ce a fost anunțat. 
Ulterior, situația sa s-a schim
bat, ajungind să nu mai repre
zinte un pericol pentru celelalte 
formații. în ceea ce privește 
partidele tradiționale aflate în 
opoziție — radicali-liberali, li- 
berali-agrarieni, conservatori — 
ele s-au declarat de acord cu 
ținerea de alegeri anticipate.

Partidul de guvernămînt — 
social-democrat — speră să ob
țină un spor de mandate, în 
dauna opoziției. Totuși, surprize 
se pot produce. Decizia scruti
nului este așteptată cu un in
teres deosebit, în special dato
rită problemelor dificile care 
sînt înscrise pe agenda politică 
și economică daneză și care tre
buie rezolvate de noul cabinet.

RODICA ȚEPEȘ

Sovietică, la invitația guvernu
lui acestei țări — informează 
agenția T.A.S.S.

Acțiuni ale patrioților 
cambodgieni

• FORȚELE PATRIOTICE 
KHMERE au lansat, duminică, 
un atac de artilerie asupra capi
talei provinciale Kompong Speu, 
situată la 48 kilometri vest de 
Pnom Penh. Atacul a fost pre
cedat de o serie de alte ope
rațiuni ofensive, care au făcut 
Ca presiunea patriofilor asupra 
orașului să sporească conside
rabil.

Pe de altă parte, patriotii au 
organizat un atac asupra unei 
poziții lonnoliste situate în a- 
propierea orașului Kompong 

Comandamentul militar israe- 
lian a confirmat că lun[ au avut 
loc schimburi de focuri de arti
lerie, de armament antitanc și 
de mitraliere între trupele is
raeliene și siriene de la linia 
de încetare a focului de pe înăl
țimile Golan — transmite agen
ția United Press International. 
Doi soldați isrăelieni au fost 
răniți în cursul acestor inci
dente — menționează comuni
catul dat publicității la Tel 
Aviv.

După cum anunță agenția 
M.E.N., ambasadorul egiptean 
Ashraf Ghorbal însărcinat cu 
afacerile egiptene la Washington, 
a plecat, luni, spre Statele Uni
te, pentru preluarea atribuțiilor 
sale.

într-o declarație făcută cu a- 
cest prilej. Ashraf Ghorbal a 
menționat că președintele An
war Sadat l-a însărcinat să 
transmită un mesaj oficialități
lor americane. Totodată, el a 
subliniat, potrivit agenției egip
tene de știri,‘că „trebuie desfă
șurate încă multe eforturi pen
tru instaurarea unei păci juste 
și durabile in Orientul Apro
piat", adăugind că etapa actua
lă este „importantă și decisivă".

Pe de altă parte, ambasadorul 
egiptean a declrat că ministrul 
de externe al țării sale, Ismail 
Fahmy, continuă contactele di
plomatice în legătură cu confe
rința de pace asupra Orientului 
Apropiat, care ar urma să se 
deschidă la 18 decembrie. la 
Geneva.

Guvernul israelian a exami
nat, duminică, în cadrul unei 
reuniuni, raportul prezentat de 
generalul Yariv în legătură cu 
ultimele întilniri israeliano- 
egiptene de la kilometrul 101, 
pe șoseaua Cairo-Suez. Cabine
tul a ascultat, de asemenea, un 
raport prezentat de generalul 
Dayan asupra convorbirii avute 
Ia Tel Aviv, în dimineața ace
leiași zile, cu reprezentantul 
O.N.U., generalul Siilasvuo.

Rigorile iernii 
în Europa

Locuitorii Europei suportă în 
continuare valul de frig și că
derile de zăpadă, care afectează 
în special transportul pe majo
ritatea căilor de circulație de pe 
continent. în Belgia, de pildă, 
importante căderi de zăpadă au 
împiedicat serios circulația pe 
întreg teritoriul țării în orașe 
străzile fiind aproape pustii. 
Temperaturile medii de minus 
14 grade. înregistrate în Olanda, 
au provocat înghețarea celebre
lor canale, iar circulația fero
viară a fost perturbată pe multe 
porțiuni. în Elveția, temperatura 
a scăzut pînă la minus 17 grade, 
iar Alpii sînt acoperiți cu un 
strat de zăpadă abundent, ceea 
ce a permis o relansare a spor
turilor de iarnă.

în .Republica Federală Germa
nia coloana termometrului a a- 
tins limite foarte scăzute. în mai 
mufte zone ale țării ajungîn- 
du-se pînă la minus 25 de gra
de. Circulația rutieră a fost, 
practic, paralizată. Și în Italia, 
traficul rutier a fost blocat. între 
Florența și Bologna. S-a semna
lat, pentru prima dată, zăpadă 
pe Vezuviu. în Franța, zona su
dică a țării a fost, de asemenea, 
acoperită de zăpadă.

Thorn, provocînd pierderi în 
rîndui inamicului.

Nguyen Huu Tho 
la Varșovia

• LA VARȘOVIA au început, 
luni, convorbirile oficiale dintre 
o delegație din Republica Viet
namului de Sud, condusă de 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, președintele 
Consiliului Consultativ al Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al R.V.S.. aflată în vizită 
oficială în Polonia, și o dele
gație poloneză, condusă de Hen
ryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat — anunță agen
ția P.A.P.

C
ine este „Control 
Data Corporation" 
vă amintiți proba
bil din primăvara 
acestui an cînd, la 
București, se a- 
nunța crearea primei companii 

mixte de producție româno- 
americane. Partenerul Centralei 
industriale de electronică și 
tehnica vidului „Control Data 
Corporation" este un important 
producător de mașini și echi
pament electronic în Statele 
Unite ale Americii și își are 
„cabina de comandă" în aria 
orașelor generale St. Paul-Min- 
neapolis, capitala statului Min
nesota. Sîntem aici, la C.D.C., 
cum i se spune în limbajul cu
rent, cu numai cîteva zile îna
intea vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România în Statele 
Unite ale Americii și am dorit 
să înfățișăm cititorilor cite ceva 
din existența acestui colabora
tor al industriei noastre.

Cine este, așadar, „Control 
Data Corporation", al cărui pa
lat administrativ, o frumoasă 
piesă arhitecturală realizată in 
ultimii ani, răsare oa din pă- 
mînt, într-o vecinătate aproape 
nelocuîtă, nu departe de aero
portul metropolitan ? Expoziția 
de la parterul blocului din 
sticlă, cu inflexiuni galben-ver- 
zui, fără a fi completă, este 
ilustrativă. Cîteva calculatoare, 
de mărimi diferite, echipament 
pentru executarea operațiilor 
de perforat și de citit cartele 
de imprimat. Gazda noastră, 
domnul Anthony C. Connor, 
lucrează în departamentul ope
rațiunilor cu țările din estul 
Europei. O vreme, nu cu mult 
timp in urmă, a lucrat la ofi
ciul din Viena al C.D.C. La în
trebarea mea dacă a vizitat 
România în perioada respecti
vă. îmi răspunde zîmbind că a 
fost la București nu o dată. îl 
este familiar litoralul • româ- 
neso șl îmi enumeră o lungă 
listă de nume din aria dom
niei sale dc activitate pe care 
i-a cunoscut în cursul contac
telor profesionale din capitala 
țării.

„Control Data Corporation" 
este o întreprindere tînără. îmi 
atrage atenția dl. Connor. Ea a 
fost fondată în 1957 cînd actua
lul președinte al Consiliului de 
administrație, împreună cu alți 
cîțiva specialiști •— s-au des
părțit de vechiul loc de muncă, 
societatea UNIVAC. într-un in
terval de timp relativ scurt, 
noul născut în rețeaua de pro
ducție a echipamentului elec
tronic nord-american a scos pe 
piață propriile sale creații — 
cu deosebire computere pentru 
uz tehnologic și științific, prin
tre beneficiarii cei mai apro- 
piați numărîndu-se Comisia de 
energie atomică și Departa
mentul naval. La ora actuală, 
„Control Dala Corporation" are 
o bună cotă la bursa valorilor 
în materie de computere, pro
ducerea de echipament perife
rie de serviciu — atît în Statele 
Unite, cît și în străinătate. In 
acest an, în primele trei tri
mestre, veniturile companiei 
s-au ridicat Ia 661 milioane do
lari, cu aproape 200 milioane 
peste nivelul atins în aceeași 
perioadă a anului trecut.

Nu de mult „Control Data" a 
cunoscut o importantă reorga
nizare pe plan intern. Alături 
de „Comercial Credit". însărci
nat cu afaceri comerciale pure 
(are un comitet de conducere 
propriu), ființează acum trei 
diviziuni ale vechiului sector 
de computere : pentru marke
ting (se ocupă atît de livrările 
interne, cît și de cele pc piața 
externă), de producție (acesta 
coordonează fabricația de com
putere, cercetarea în materie 
de hardware și software) și 
pentru producerea de echipa
ment periferic.

O surpriză a constituit-o în
țelegerea care a intervenit în
tre „Control Data" și „Național 
Cash Register". Inceoînd dc 
prin I960. N.C.R. și C.D.C. au 
căzut de acord să cumpere unul 
de Ia celălalt produsele de care

• URBINO, cunoscut cen
tru universitar al Italiei, găz
duiește în aceste zile o im
portanta manifestare cultu
rală românească : 15 pictori 
români expun unele dintre 
cele mai reprezentative lu
crări ale lor în cadrul unei 
expoziții colective, găzduite 
de sălile Colegiului Raffael.

La vernisajul expoziției or
ganizată în colaborare de că
tre primăria orașului Urbino 
și Asociația de prietenie Ita
lia—România, au luat parte 
Giuseppe Saltarelli, vicepri- 
marul orașului, asesorii Gio
vanni Cerrî și Aldo Maschi- 
ni. prof. Aldo Testa, direc
torul Institutului de studii 
sociale din Urbino, persona
lități ale vieții universitare 
din localitate. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, ambasa
dorul țării noastre la Roma. 
Iacob Ionașcu, și alți membri 
ai ambasadei.

Va îi redus programul de cercetări 
al misiunii „Skylab-346 ?

Echipajul misiunii „Skylab-3" 
a efectuat două noi programe 
de observare a resurselor te
restre, acoperind zone întinse 
din vestul și sud-vestul State
lor Unite, și din teritoriul lati- 
no-american. în legătură cu a- 
ceste activități, Centrul de con
trol de la Houston informează 
că manevrele de modificare a 
poziției pe orbită a laboratoru
lui au necesitat, din nou, un 
consum excesiv de carburant. 
Conducătorii zborului declară 
că, în cazul în care această pro
blemă, generată de defectarea 
unuia din cele trei giroscoape 
stabilizatoare ale navei, nu va 
fi soluționată, se va proceda la 
reducerea programului de cer
cetări. Se preconizează aacrifi* 
carea unei părți a experiment 

au nevoie. A fost punctul de 
start. Colaborarea dintre cei doi 
mari producători are acum în 
vedere dezvoltarea fabricației 
de mașini pentru imprimat de 
mare viteză, sisteme de benzi 
magnetice și echipament de 
perforat fișe. Ambele companii 
au contribuit au cite 30 mili
oane de dolari fieaare la con
stituirea lui „Computer Peri
pherals Inc" și estimează ca 
acțiunile să se ridice Ia o pro
ducție de 100 milioane dolari 
în acest an. Fabricația de 
discuri-memorie a fost transfe
rată de la N.C.R. către C.D.C. 
pentru suma de 20 milioane 
dolari. Mai importante decît a- 
ceste mutări curente pe tabla 
de șah a industriei americane 
mi se pare cooperarea anunța
tă în domeniul cercetărilor 
tehnologice. Obiectivul făcut 
public — program pentru linii 
complete de computere din 
noua generație. împreună, a-

în vizită la 
„Control Data 
Corporation*

Scrisoare din S. U.A. de la NEÂGU UDROIU

preciază specialiștii în materie, 
cei doi parteneri, C.D.C. și 
N.C.R. realizează o bună co
laborare în industria utilajului 
automat de prelucrare a date
lor, completîndu-se reciproc în 
registrul performanțelor. în 
timp ce „Control Data" vinde 
îndeosebi sisteme de mărime 
mijlocie și medie, „Național 
Cash Register" se dovedește 
puternic îndeosebi în micro
electronică (am vizitat în Day
ton, statul Ohio, una din fabri
cile sale, impresionantă prin 
gradul de miniaturizare a pro
duselor).

„Control Data Corporation" 
acționează persistent pentru 
a-și crea parteneri în diferite 
planuri, pe scară internațională. 
Acțiunile sale în acest sens, 
coordonate de un Comitet pen
tru relații externe, condus de 
unul din vicepreședinții Con
siliului de administrație, are in 
vedere o arie extrem de largă 
de posibilități de la cooperarea 
în producție Ia oferta de asis- 
de cartele, împrimator, părți

Reuniunea miniștrilor de externe 
si finanțe ai tarilor
9 9 9

membre ale Pieței comune
Miniștrii afacerilor externe și 

cei ai finanțelor din țările mem
bre ale Pieței comune s-au reu
nit luni, în ședințe separate, la 
Bruxelles, pentru a examina o 
serie de probleme cu care este 
confruntată în prezent C.E.E. 
Reuniunile urmează a lua sfîr
șit marți seara.

Dezbaterile miniștrilor de ex
terne se axează, conform ordi- 
nei de zi ‘oficiale, pe examina
rea stadiului negocierilor anga
jate de C.E.E. cu țările din ba
zinul mediteranean, precum și 
pe unele chestiuni referitoare 
la politica regională. Potrivit 

telor de observații terestre, pen
tru a se permite urmărirea în 
bune condițiuni a cometei Ko- 
houtek, care constituie un punct 
prioritar în planul de zbor. în 
prezent, rezervoarele laborato
rului conțin aproximativ 12 tone 
de carburant, din tare numai 
2,3 tone trebuie păstrate pentru 
cazurile de urgență, astfel îneît 
există rezerve suficiente pentru 
îndeplinirea sarcinilor esențiale.

în ultimele 24 de ore, Carr, 
Gibson și Pogue au înregistrat 
pe peliculă, de asemenea, o ex
plozie solară de intensitate me
die. Fenomenul le-a fost sem
nalat de la sol astronauților, ei 
avînd timpul necesar de a-1 fil
ma în cea mal mare parte a 
desfășurării lui, 

tentă tehnică ori științifică. 
Iată cum caracteriza dl. Robert 
D. Schmidt, vice-președinte al 
Consiliului, acest program : 
Pornim de la ideea că fiecare 
țară își are în vedere propriile 
sale priorități și nu dorim alt
ceva decît să oferim produse și 
servicii de natură să servească 
înfăptuirii acestora. Ca un 
prim exemplu de bună coope
rare este citată crearea societă
ții mixte româno-americane. 
„Control Data" are, după cum 
se știe, o contribuție de 45 la 
sută în timp ce 55 la sută este 
participatia Centralei industria
le pentru electronica și tehnica 
vidului. Produsele realizate de 
societatea mixtă, echipamentul 
periferic (termenul ar putea in
duce în eroare pe cititorul neavi
zat, făcîndu-1 poate să creadă că 
este vorba de ceva lipsit de 
importanță, „periferic", în rea
litate termenul folosit definește 
cititor de cartele, perforator 

extrem de pretențioase în linia 
automată de prelucrare a date
lor), pot fi comercializate de 
ambele părți pe orice piață. 
Am cerut, așa oum era și nor
mal, aprecieri la modul de lu
cru cu partea română. La în
ceput, dl. Connor a preferat 
oricăror alte explicații, să-mi 
pună la dispoziție sublinierea 
făcută de dl. William C. Nor
ris, președintele Consiliului de 
administrație al C.D.C. : „Mun
ca pe care o vom face împre
ună va contribui Ia realizarea 
unui pod solid între țările noas
tre, între popoarele noastre. 
Noi vom proba aici că putem 
coopera în beneficiul fiecăruia 
dintre noi in numeroasele mo
dalități pe care le presupune 
acest fel de antrepriză". j

„Trebuie să vă spun că așt??p- 
tarile noastre n-au fost dez
mințite. Colaborăm foarte bine 
cu specialiștii români" — a ți
nut să adauge domnul Anthc*ny 
Connor.
Minneapolis St. Paul, Minnesota 

unor surse informate din Bru
xelles, șefii diplomațiilor „celor 
nouă" vor lua în discuție, de a- 
semenea, problema crizei mon
diale de energie. La reuniunea 
miniștrilor de externe va parti
cipa și Henri Simonet, vicepre
ședinte al Comisiei Pieței co
mune, însărcinat cu problemele 
energetice, care va prezenta, cu 
această ocazie, ultimele pro
puneri ale executivului C.E.E. 
asupra măsurilor ce trebuie lua
te de „cei nouă" pentru a re
media actuala penurie de petrol. 
Comisia C.E.E., care consideră 
că în condițiile crizei energeti
ce comunitatea vest-europeană 
riscă să cunoască o anumită 
slăbire, intenționează să propu
nă concretizarea solidarității 
„celor nouă" printr-o împărțire 
a resurselor petrolifere. Această 
propunere. în eventualitatea a- 
doptării sale de către miniștrii 
de externe prezenți la Bruxel
les, va antrena, conform părerii 
observatorilor, o serie de im
portante consecințe politice, 
precum și o reexaminare a po
zițiilor unora dintre delegații.

în ceea ce privește poziția 
Marii Britanii, John Davies, mi
nistrul pentru problemele Pie
ței comune, a declarat, la sosi
rea Ia Bruxelles, că delegația 
țării sale își menține poziția cu
prinsă în declarația adoptată de 
„cei nouă", la 6 noiembrie, care 
abordează problema relațiilor cu 
țările arabe mai curînd din 
punct de vedere politic, decît 
sub aspectul furnizării de pe
trol.
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