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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU A PRIMIT 
SCRISORILE DE ACREDITARE A NOULUI

AMBASADOR AL R. P.
în ziua de 4 noiembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe 
GySrgy Biczâ, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Unga
re în țara noastră.

Cu acest prilej, 'președin

tele Nicolae Ceaușescu și 
ambasadorul Gyorgy Biczâ au 
rostit alocuțiuni.

După primirea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbi
re cordială, tovărășească cu 
ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare, Gyorgy Biczâ.

UNGARE
La solemnitatea prezentării 

scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai ambasadei 
Republicii Populare Ungare 
la București.

ccwhOs

Raportul tinerilor către Congresul partidului

AMPLA MOBILIZARE DE FORȚE PENTRU
REALIZAREA SARCINILOR DE PLAN

Actualitatea

universitară

Studenții 
și sesiunea 
de 
examene
Pentru cei peste o sută de 

mii de studenți de la cursurile 
de zi, următoarele săptămini 
reprezintă o perioadă de 
muncă intensă, de pregătire 
responsabilă a primei con
fruntări din acest an cu exi
gențele formării profesiona
le. Este adevărat, însă, că 
acum, într-o măsură mult 
mai mare ca în anii trccuți, 
tradiționala deviză studen
țească — „Sesiunea se pre
gătește din prima zi a se
mestrului" — a fost convin
gător acoperită cu fapte de 
muncă in atțliere-școală, in 
laboratoare, în producție, 
amfiteatre sau în săli de 
proiectare. Preocupărilor do
vedite pentru ridicarea cali
tății pregătirii profesionale, 
exprimate prin ritmicitatea 
studiului, respectarea ter
menelor de predare in ca
drul obligațiilor didactice, 
frecventarea asiduă a consul
tațiilor organizate in comun 
de cadrele didactice și aso
ciațiile studenților comuniști, 
li se adaugă efortul mobili
zator al tuturor activiștilor 
A.S.C. în vederea unei pre
zențe masive la sesiunea ce 
■e apropie.

In același timp, o atenție 
deosebită trebuie să fie acor
dată in aceste zile de către 
secretarii de an și vicepre
ședinții consiliilor A.S.C. cu 
probleme profesionale pen- 
<<ru a asigura prezența cit 
mai multor studenți și la 
examenele parțiale.

Organizarea sesiunii de 
examene își are și ea exigen
țele sale. Astfel, programa
rea spațiilor de pregătire 
pentru examene trebuie să se 
facă operativ, sălile de lec
tură ale bibliotecilor univer
sitare, precum și cele ale bi
bliotecilor aflate în căminele 
studențești trebuie să aibă 
porțile deschise, conform u- 
nui orar prelungit, iar ca
lendarul sesiunii trebuie ju
dicios alcătuit cu participa
rea reprezentanților asociații
lor studenților comuniști.

în acest an universitar, 
tradiționalele competiții pro
fesionale studențești se des
fășoară sub genericul „Fie
care asociație a studenților 
comuniști — colectiv de edu
care prin muncă și pentru 
muncă a studenților". In a- 
propiata sesiune de examene 
se vor materializa primele 
clasamente Ia nivelul anilor, 
facultăților și Ia nivel națio
nal pe baza rezultatelor ob
ținute la următorii indica
tori generali : numărul stu
denților prezentați la toate 
examenele planificate, numă
rul studenților integraliști, 
numărul studenților care au 
obținut numai medii peste 
opt. In vederea obținerii 
unor rezultate cit mai bune, 
In această formă specifică 
pentru studenți a Întrecerii 
lansate de C.C. al U.T.C. 
„Tineretul — factor activ in 
Îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen", fiecare aso
ciație a studenților comu
niști trebuie să militeze con
secvent pentru îndeplinirea 
la un înalt nivel a tuturor 
obligațiilor universitare. Pri
ma sesiune de examene a 
acestui an de tnvățămint 
poate și trebuie să constituie 
etalonul responsabilității tu
turor membrilor asociațiilor 
studenților comuniști care 
s-au angajat să obțină rezul
tate pe măsura acestui an 
universitar, conceput ca an dc 
cotitură sub semnul prevede
rilor documentelor Congresu
lui al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

CALIN STANCULESCU

BRĂILA

Eforturi multiple,
un numitor comun

NE FACEM
EXEMPLAR
DATORIA

La întreprinderea de foraj 
extracție Brăila, unitate care 
la începutul acestui an a 
lansat chemarea la întrecere 
socialistă către toate între
prinderile similare din țară, 
angajamentele cuprinse în 
chemare au încetat de mult 
de a mai constitui unicul și 
maximul criteriu al măsurii 
eforturilor acestui harnic co
lectiv. Ele au fost deja în
deplinite din luna august 
Cu totul altele, și mult mai 
ambițioase, sînt acum obiec
tivele cu care oamenii mun 
cii de aici, tineri și virstnici. 
se confruntă în aceste zile 
premergătoare deschiderii 
Congresului al XI-lea al par
tidului.

— Pe data de 3 august —

ue spune tehnicianul Gheor- 
ghe Catrinescu, secretarul 
comitetului U.T.C. — am în
deplinit prevederile cincina
lului la producția de gaze 
extrase, iar pe 23 August la 
producția marfă. La ?"> no
iembrie ne-am propus să 
raportăm realizarea sarcini
lor cincinalului la țiței 
extras și In producția 
rlobală.
Succese deloc intî nplătoare. 

od al unei minuțioase stra- 
egii tehnice și organizatorice 

■rîndite încă de Ia începutul 
’.nv.lni și concretizate în cele 
oeste 200 de măsuri geologo-
CONSTANTIN DUMITRU
(Continuare în pag a ll-a)
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Societatea socialistă
multilateral dezvoltată

— obiective fundamentale —
16. Promovarea și mai puternică a principiilor socialiste de 

muncă și repartiție. Munca va constitui îndatorirea de onoare 
a tuturor cetățenilor patriei. Fiecare membru al societății va 
depune o activitate socială utilă, corespunzător capacității și 
pregătirii sale. Nimeni nu va putea realiza venituri fără muncă 
sau pe seama muncii altora, exploatarea omului de către om 
fiind cu desăvîrșire interzisă. Singura sursă de venit o va 
constitui munca socială utilă pentru sine și în folosul societății. 
Se va aplica cu fermitate principiul socialist de repartiție, fie
care fiind retribuit după munca și contribuția adusă la dez
voltarea societății socialiste. Se va urmări realizarea unui ra
port cît mai corespunzător între veniturile mici și veniturile 
mari, asigurîndu-se satisfacerea necesităților sporite ale tu
turor cetățenilor.

17. Satisfacerea într-o măsură tot mai mare, de către socie
tate, a unor necesități comune tuturor cetățenilor, asigurîn
du-se împletirea pe această cale în viitor a principiului repar
tiției socialiste după muncă cu principiul repartiției comuniste 
privind satisfacerea deplină a cerințelor raționale de viață ale 
oamenilor.

AL ATURI DE STRĂVECHIUL „CUIB DE VULTURI ss

SE ÎNALȚĂ CETĂȚILE CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE

• Acolo unde ctitoria voievodului Ștefan vorbește despre 
vitejia și dragostea de frumos a românilor • în locurile unde 
respiră codrul de argint al lui Eminescu, Neamțul trăiește era 
industriei socialiste • Piatra Neamț : un oraș reconstruit în 
întregime • Vechiul drum de care este azi șosea asfaltată 
• De la Cetatea Neamțului la cetățile chimiei - un drum al 
socialismului victorios.A vea pantaloni noi 

și-i cirpise cn petice
9

(Reportajul în pag. a lll-a)

Succese 
de prestigiu 
Telegrame adresate CC. 
al P.C.R., tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
• OAMENII MUNCII DIN 

ECONOMIA JUDEȚULUI 
BRAȘOV raportează îndepli
nirea sarcinilor de plan pe 
patru ani din cincinal cu 53 
de zile mai devreme. Se a- 
preciază că valoarea produc
ției suplimentare ce se va 
înregistra aici la sfîrșitul a- 
cestui trimestru va fi su
perioară prevederilor pe cei 
patru ani ai cincinalului cu 
peste 5 miliarde lei. Această 
depășire se va concretiza în 
peste 10 000 tractoare, 1,3 
milioane rulmenți, mobilă in 
valoare de 150 milioane lei, 
4,9 milioane mp. țesături de 
lină și bumbac, precum și în 
numeroase alte produse. în 
acest an, în unitățile indus
triei brașovene au fost asi
milate în fabricație numeroa
se produse noi și perfecțio
nate printre care se numără 
tractorul S-1500 L.F., tracto
rul U-651 M, familia de trac
toare de 45 și 55 CP. cu sim
plă și dublă tracțiune, familia 
de autocamioane dotate cu 
motor de 130 și 215 CP.

în telegrama adresată 
Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de Comitetul 
județean Brașov al P.C.R. se 
spune :

„Rezultatele înregistrate 
creează certitudinea că sarci
nile întregului cincinal vor fi 
realizate înainte de termen, 
ele constituind în același 
timp o bună bază de plecare 
pentru traducerea în viață a 
obiectivelor majore ce revin 
județului Brașov din proiec
tul de Directive ale celui 
de-al XI-lea Congres al 
partidului".
• COLECTIVUL ÎNTRE

PRINDERII PENTRU IN
DUSTRIALIZAREA SFE
CLEI DE ZAHAR Bucecea 
raportează îndeplinirea sarci
nilor de producție pentru în
treaga perioadă 1971—1975. La 
obținerea acestui rezultat o 
contribuție remarcabilă au 
adus harnicii țărani coopera
tori din ■ cuprinsul județului 
Botoșani. și cele trei județe 
învecinate care au asigurat 
an de an aprovizionarea u- 
nității cu materie primă de 
calitate superioară.

In telegrama adresată cu 
acest prilej ‘ Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de 
comitetul de partid și comi
tetul oamenilor muncii de la 
această întreprindere se spu
ne, printre altele :

„Nu ne vom cruța forțele, 
vom lucra mereu mai bine, 
mal eficient, vom acționa 
ferm pentru ca instalațiile 
tehnologice să funcționeze la 
intreaga lor capaoitate. Vă 
garantăm că și pe mai de
parte comuniștii fabricii vor 
fi mereu in fruntea colecti
vului de muncă, in primul 
rînd prin forța exemplului 
lor. Ne angajăm ca prin stră
dania noastră să aducem 
economiei naționale, pină la 
sfîrșitul actualului cincinal, 
un plus de peste 77 mii tone 
de zahăr, bizuindu-ne in con
tinuare pe contribuția țără
nimii cooperatiste, angajată 
ferm tn bătălia pentru recol
te bogate".

In ultima perioadă, ploile au împiedicat mersul firesc al cam
paniei agricole. De aceea, acum, cînd vremea s-a ameliorat, me
canizatorii din județul Timiș au reluat din plin activitatea, gră

bind, înainte de toate, semănatul griului.
Foto: GH. CUCU

Priorități pe agenda

lucrătorilor de pe ogoare:

GRIUL semănat
pînă la ultimul hectar

PORUMBUL a
celelalte produse ale

toamnei, cit mai grabnic
în

• în județul

magazii!

Mureș angajamentul Iu
crâtorilor de pe ogoare este ca, pină

la 15 noiembrie, cimpul să fie elibe

rat de tot ce a produs in acest an

• La S.M.A. Obîrșia de Cimp, pe data

de 10 noiembrie se vor termina

toate lucrările înscrise în calenda
rul anului agricol

Citiți în pagina a ll-a

■>

In Oborul din Constanța mi-a 
fost dat să asist la un „tîrg" ciu
dat. Un pierde-vară care încerca 
să vîndă și pene de pupeze, nu
mai să se afle în treabă, să fie 
cu orice chip negustor — căuta 
să convingă pe un alt tînăr să-i 
dea lui pantalonii aceia de pe el, 
purtați din tercot albastru, deco
lorați de soare și frecați de 
muncă pentru că îi plac „și așa" 
și-o să-i dea în schimb pe ai lui, 
„noi nouți". Bișnițarul, felicitîn- 
du-se în sine pentru generozita
tea ce a dovedit-o unui necu
noscut, aștepta acum să se facă 
tranzacția. Dar, spre surpriza lui, 
a primit următorul răspuns :

— Iți plac pantalonii mei ? 
Bine. Muncește-i și tu pe-ai tăi 
și apoi o să-ți placă I

Lui „pierde-vară" — tocitor de 
trotuare, dușman al frizeriilor — 
devenit „stilat", îi plăcuseră acei 
pantaloni de muncă (dar nu 
munca în sine) prin care să mi
meze efortul, să pară mai inter®-

sânt, să pară, dar nu să devină 
— așa cum, mestecând gumă și 
fracturîndu-și cu cruzime borurile 
largi ale pălăriei să „pară" a fi 
„șeriful" ori păzitorul de vaci 
din Arkansas, din filmul la care 
a vîndut bilete cu suprapreț. 
(N-am văzut unul dintre aceștia 
să fie (să fie cu adevărat) crescă
tor de animale al sectorului 
zootehnic de la Cogealac).

...în fața Abatorului din Con
stanța — apar șmecherește, tră- 
gîndu-te de mînecă, să cumperi 
gumă de mestecat, un șiret de 
pantof (e de la shop I) sau un 
casetofon care a trecut printr-o 
mie de mîini și fiecare s-a păcă
lit ; îi mai vezi în localuri, stri
când aerul cu hainele lor stătute, 
murdare, sau la barul „Europa", 
la Cazino, în hoteluri și te cu
prinde părerea de rău pentru 
munca arhitectului și a construc-

ION MARCOVICI

(Continuare tn pag. a IV-a)

„CUPA SClNTEIl TINERETULUI
PRIMA COMPETIȚIE

DE MASĂ LA TENIS ȘI-A
«

DESEMNAT CÎȘTIGĂTORII
• Cei mai buni dintr-o sută de mii : Marinela Țecu (Vîlcea) 

și Mihai Ciuntea (Neamț).

• Un veritabil festival al tenisului cu 80 de protagoniști.

• Considerații și opinii despre competiție și întrecerile finale 
de la București.

• Un spectator sosit inopinat la ultimul meci... Ion Țiriac.

(Ample relatări în pag. a V-a)
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LUCRATORILOR DE PE OGOARE
NU MAI AVEMȘT

CE AȘTEPTA de toamnă

MII DE

ultimele 
trecute 

avertis-

Șiorganizarea 
an-

DE LA VREME"

PRIORITĂȚI PE AGENDA VX f r E K .M T.l Tfi il

CERCETAREA
INTEGRATA PRODUCȚIEI

Totul pentru încheierea 
cu succes a campaniei

un imperativ materializat

național studențesc de

la Seminarul

energetică

ESTE DEVIZA COOPERATO
RILOR DIN JUDEȚUL MU
REȘ. El DEPUN TOATE 
EFORTURILE PENTRU STRTN- 
GEREA INTEGRALĂ A RE
COLTEI. ÎN SPRIJINUL LOR 
AU VENIT ZECE Z/." DE 

ELEVI.
Zăpada căzuta in 

zile ale săptăminii 
constituie un sever 
ment pentru lucrătorii ogoa
relor județului Mureș. „Nu 
mai avem ce aștepta de Ia 
vreme, toate eforturile — 
pentru strîngerea recoltei 1" 
este deviza cu care au început 
sâptămina zeci de mii de ță
rani din cooperativele agri
cole. Este ecoul și la decizia- 
angajament adoptată de că
tre consiliul popular județean 
ca pini la 15 noiembrie 
cimpul să fie eliberat de tot 
ce a produs în acest an.

Am început ieri raidul în 
Valea Tîrnaveî Mici. Spre 
izvor, acolo unde zăpada în 
cîmp depășește 10 cm., un
de apa în multe locuri de
pășește glezna. La trei sate, 
două re'morci tractate de cite 
2 tractoare deservite de 20 
cooperatori, transportau ulti
mele tone de sfeclă de zahăr 
de pe tarla.

— Este greu, dar merge, 
declară tînărul mecanizator 
Adalbert Orban. Mai avem 
circa 30 tone de sfeclă, cred 
că le transportăm astăzi. Am 
lucrat și ieri.

— Cum a fost recolta ?
— Bună, ne răspund Ist

van Nemeș, Iosif Boka, An
drei Radar. Pe suprafețele 
lucrate de noi am obținut în
tre 40 000—45 000 kg la hec
tar.

Ceva mai in jos, la Sîn- 
georgiu de Pădure, in punc
tul numit Szeg peste 50 de 
cooperatori zoreau să umple 
4 remorci. Discut cu Victor 
și Berta Mityo.

— E cam greu că lucrăm 
în apă, dar ce să facem. Nu-i 
păcat să lăsăm știuleții să 
putrezească ? Dacă ar fi fost 
timpul bun nU ne-ar fi gă
sit aici.

Lingă ei Maria și Ion Pas- 
cu, Emilia și Ștefan Pop, E- 
lena Țifrea. Fac la fel ca și 
ceilalți. Culeg porumbul și 
taie știuleții. Ion Pascu este 
electrician.

— Sînt in concediu și am 
venit cu soția să-i ajutăm 
pe vecini.

Ritm intens de lucru Ia 
Fintîhcie și Călimănești. Că
ruțe și care coboară de pe 
dealuri porumbul. La sediul 
C.A.P. vreo 30 de femei și 
cîțiva bărbați ii sortează, il 
depozitează in pătule.

— Astăzi au ieși și elevii 
Ia cules ne spune magazine
rul de la Călimănești. Spe
răm că în trei zile să ter
minăm și cu porumbul.

In sprijinul cooperatorilor 
au ieșit elevii și in alte loca
lități.

— Ieri, ne-a declarat to
varășul Attila Vajda. acti
vist la Comitetul județean 
Mureș al U.T.C., au lucrat 
în agricultură peste 10 000 
elevi din Tg. Mureș. Reghin. 
Sighișoara. Tîrnăveni, Iernut. 
Acestora Ii s-au adăugat 
alte cîteva mii de elevi din 
școlile generale care au ho- 
tărit să-și aducă contribuția 
pînă la strîngerea integrală 
a recoltei de pe cîmp.

Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Obirșia de Cîmp 
servește prin intermediul a 
cinci secții de mecanizare o su
prafață de 12 800 ha, aparținind 
cooperativelor agricole Obirșia 
de Cimp, Salcia. Dirvari, Ye
meni, Cujmir, avind ca princi
pală dotare 168 tractoare, 19 
combine „Gloria", 44 semănători 
pentru păioase și 36 semănători 
pentru prășitoare, mașini și u- 
tilaje pentru întreținerea meca
nică și fitosanitară. Cu acest 
set complet se realizează me
canizat in medie peste 50 la su
tă din totalul lucrărilor din 
producția vegetală si zootehnie, 
cu un personal calificat de 202 
mecanizatori, din care mai mult 
de jumătate sint tineri, media 
de virstă fiind in jur de 30 ani. 
Obiectivele principale ale acti
vității secțiilor de mecanizare 
sint realizarea și depășirea vo
lumului de lucrări exprimat va
loric, diversificarea și creșterea 
gradului de mecanizare, redu
cerea cheltuielilor și consumuri
lor specifice de materiale și 
combustibil, realizarea produc
țiilor medii la hectar, 
pentru materializarea 
obiective constau în preocupa
rea susținută pentru organiza
rea muncii in concordanță cu 
necesitățile campaniilor agrico
le. pregătirea funcțională ă uti
lajelor, folosirea întregii capaci
tăți de lucru, însușirea și apli
carea tehnologiilor 
producție.

— Problema pe 
să o reținem încă . ...
este aceea că mecanizatorii, ca 
un tot unitar, acționează pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
concretizate pe fiecare în parte. 
Dealtfel, fiind fiii comunei, ci 
sint legați prin toate firele de 
modul și rezultatele pe care le 
obține unitatea agricolă pe care 
o servește — ne spune inginerul 
Ilic Grozăvescu, directorul 
S.M.A. Obirșia de Cîmp. Pînâ 
la sfirșitul acestui an realizăm 
un volum de venituri suplimen
tare peste plan de aproape 6,5 
milioane lei, cu alte cuvinte în
deplinim cincinalul în patru ani.

Rezultatul economic menționat 
cuprinde însă o paletă mult mai 
largă de inițiative materializate 
în această unitate, datorită mun
cii și efortului creator depus de 
mecanizatori. Reținem pe cea 
mai importantă : mecanizarea
tuturor lucrărilor posibile Ia
culturile vegetale sau zootehnie, 
la nivelul gradului de dota
re amintit. Ca indicator sinte
tic, numai pentru acest an. a- 
mintim „planul de venituri din 
lucrări mecanizate" care a fost 
Îndeplinit în proporție de 221 Ia 
sută în pomicultură. 125 Ia sută 
în viticultură și 127 la sută în 
zootehnie, prin organizarea for
mațiunilor specializate in ca
drul secțiilor de mecanizare, cu 
plan de producție propriu, do
tate in funcție de specificul sec
torului cu mașinile și utilajele 
necesare efectuării lucrărilor în 
timpul optim. Cîteva exemple 
definitorii au meritul de a 
la convingător modul cum 
impus ca eficiente aceste 
țiuni.

— Formația specializată 
întreținerea mecanică a planta
ției de piersic de la cooperati
va agricolă Salcia, ne spune 
mecanizatorul Florea Cunete. a 
executat în totalitate stropitul 
mecanizat cu trei tractoare do
tate cu mașini aferente, înlo
cuind munca a peste 70 de oa
meni, cu efecte indiscutabile a- 
supra calității lucrării.

— în cadrul fermelor zoo
tehnice s-a introdus alimenta
rea cu apă și însilozatul fura
jelor mecanizat, ne spune ingi
nerul Octavian Pleniceânu. ing. 
șef al Consiliului intercoopera-

Căile 
acestor

avansate de

care aș vrea 
de la inceput

tist Obirșia de Cîmp, ceea ce a 
permis asigurarea la timp a 
nutrețurilor și apei in cantități 
îndestulătoare, necesare bunei 
furajări a animalelor pe toată 
perioada de iarnă.

In acest context al complexi
tății lucrărilor, un rol de sea
mă pentru buna funcționare a 
întregului aparat mecanic 
uman l-a avut 
muncii. Lucrările au fost 
gajate in totalitate pe principii
le acordului global, care co
interesează direct pe mecaniza
tori de nivelul producțiilor ob
ținute. In acest fel problema ca
lității și a executării in 
timpul optim a lucrărilor a fost 
rezolvată pe de-a-ntregul. Cam
pania de insămințări pe 4 400 ha 
cu griu, 800 ha cu orz și 750 ha 
cu secară masă verde a fost 
încheiată pe 10 octombrie ; in 
prezent circa 100 de tractoare cu 
productivitate zilnică pe agregat 
de 5 ha, lucrează la executarea 
arăturilor de toamnă. Această 
amplă mobilizare și organiza
re de forțe va permite piriă la 
in noiembrie 
rudr înscrise 
nului agricol 1974. 
mis in nici 
toată amplitudinea 
pregătirea zilnică a utilajelor și 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție. Fapt demonstrat „bunul 
gospodar se cunoaște de dimi
neață"... adică de la pregătirea 
agregatelor pentru lucru, a 
avut o importanță deosebită 
pentru economisirea a 20 tone 
de carburant principal, o re
ducere Ia cheltuielile de re
parații de la 255 iei la 172 lei 
la 1 000 lei venituri, ceea ce a 
permis în final o realizare de 
aproape 6.5 milioane lei veni
turi suplimentare peste plan.

Nu putem încheia acest arti
col fără a aminti mecanizatorii 
GFieorghe Popescu. Ion Dumi- 
trică, Dan Boiangiu. Constantin 
Cocoana. Ioachim Ruican. Con
stantin Teodor. Vergea 
ceanu. Marin Ungureanu 
au contribuit din plin Ia aceste 
rezultate. Adevărat i uriași ai
cîmpurilor care țin in friu 
zecile de cai putere, dirijindu-i 
cu îndemînare în scopul reali
zării de producții sporite, me
canizatorii de Ia S M.A. Obirșia 
de Cîmp. cu gîndul la Congresul 
al XI-lea al partidului adună 
în continuare, cu migală 
gospodari, roadele bogate 
muncii destoinice.

terminarea lucră- 
îh calendarul a- 

Nu s-a o- 
un moment, cu 

campaniei.
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ȘTEFAN DORGOȘAN

După cursuri fi seminarii, pregătirea viitorilor ingineri energiti- 
cieni continuă în atelierele secțiilor de producție

Foto: GH. CUCU

Seminarul național științific studențesc „Contribuția cercurilor 
științifice studențești la dezvoltarea bazei energetice și econo
misirea combustibilului și energiei" — organizat de Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Ministerul Edu
cației și învățămîntuiui și Institutul politehnic București — a 
materializat eforturile cercetătorilor din institutele de învăță- 
mint tehnic de a răspunde recomandărilor făcute de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
Conferință națională a cercetării șiințifice și proiectării. Lucră
rile prezentate au oferit soluții concrete, au abordat probleme 
ale producției, fiind direct inspirate din tematicile de cercetare 
ale acesteia în domeniul dezvoltării bazei de resurse energetice 
și îmbunătățirii randamentului și eficienței mașinilor și utilaje
lor.

Am solicitat la sfirșitul lucrărilor mai multe opinii ale partici- 
panților.
Prof. dr. ing. Suzana Gâdca : 

Simpozionul a constituit un e- 
veniment de o deosebită impor
tanță, nu numai pentru rezulta
tele practice, dar și pentru for
marea și modelarea cadrelor de 
viitori cercetători tineri, care 
vor fi angrenați, în curînd, în 
rezolvarea unor probleme ac
tuale din producție. Lucrările 
prezentate au dovedit maturita
tea și eficiența cercetării Stu
dențești, care se dovedește, ast-

EUGEN JEBELEANU

în colecția destinată de Editu
ra Minerva personalităților celor 
mâi reprezentative ale literaturii 
contemporane au apărut 
volume din scrierile lui Eugen 
Jebeleanu. Opera lui ~
Jebeleanu se recomandă ca 
univers expansiv, autorul 
toate spatiile poetice, dar nu se 
lasă exclusiv cucerit de nici unul. 
Un sumar inventar de direcții 
exact subliniate în cărțile sale 
ar arăta astfel: poezia socială și 
militantă, erotică elegiacă, lirică 
satirică și politică (mai recent), 
rememorare biografică... Dacă 
adăugăm și creația de dinainte 
de război, poezie hieratică, de 
sugestie simbolică. incantatorie 
și ermetică, evantaiul se deschi
dă și mai mult. Totuși, poetul nu 
este un „stilist" cu mai 
„voci",' căci în întregul

două

Eugen 
un 

atacă

multe 
in conti

nent al operei se aude aceeași 
orchestrație acordată personal. 
Elementul urttficatof e în nota 
austeră, cerebrală a discursului 
liric, în ambianța sobră în care 
se confesează. Chiar și accen
tele patetice devin repede gla
ciale. iar efuziunile se reprimă 
imediat, „surâsul" se convertește 
în aceeași clipă într-un rictus 
amar. Poetul își scrie textele care

NE FACEM EXEMPLAR

„Scrieri
participare 
(orice de- 
recunoscu-

sînt numai ardere și 
afectivă prin detașare 
tașare e o implicare 
tăi). Dar două teme revin obse
siv în creația lui Eugen Jebe- 
leanu : erosul și civismul, două 
feluri de iubire, personală și so
cială, adică două formule de
adeziune sufletească, către un

om (o femeie) și către ceilalți, cu 
o conștiință care implică ime
diat recunoașterea poetului. 
Chiar și ultima carte a autoru
lui, Hanibal, deși se diferențiază 
mai puțin — secționarea este 
numai duală — sugerează acel 
univers în ascensiune tematică 
deoarece un capitol, Rîul pe 
obraz, vorbește de iubire, iar 
Parabole civile de vocația etici- 
zantă, ambele subsumabile filo
nului rememorativ al liricii au
torului. Rîul pe obraz este Can- 
zonierul iubirii pierdute a poe
tului, în care se operează o Cru
dă incizie a intimității. Oricît 
de tragică ar fi conștiința bărba
tului singur, chiar dacă durerea 
nu se cicatrizează nicicînd, lu

DATORIA
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să aibă 
trăiască 
aștepta

/Urmare din pag. I) 
tehnologice, acum. în totali
tate finalizate. Dar și al pa
siunii și entuziasmului tine
rilor, al celor pe care to
varășul Marin Ilie, secreta
rul comitetului de partid. îi 
consideră „sufletul" întrece
rii, oameni oricînd gata să 
rezolve fără șovăire cele 
mai dificile probleme pe 
care munca în acest domeniu 
le oferă aproape zilnic.

...Era în dimineața zilei 
de 16 octombrie — își amin 
tește tînărul Ion Pințoîu, la 
numai 23 de ani șef de echipă 
mecano-energetic la secția 
Oprișenești — cînd am aflat 
eă la parcul de producție 
Lișcoteanca s-a spart o gar
nitură la pompa 2 PN. Orice 
intirziere in intervenție pu
tea duce la închiderea son
delor și oprirea pompării ți-

jeiului, deci la diminuarea 
planului de producție pe 
acea zi cu circa 20 000 de to
ne. Nu am ezitat nici un mo
ment și după o scurtă ana
liză a situației la fața locu
lui ne-am pus pe treabă. 
Așa am reușit să remediem 
defecțiunea in aceeași zi cu 
8 ore mai devreme.

...întîmplarea a făcut — 
ne spune tînărul Petrache 
Roman, operator tratare la 
secția producție Oprișenești 
— ca în schimbul în care lu
cram în iarna acestui an de
pozitul să fie blocat. Ar fi 
însemnat să închidem schela. 
Pompele însă nu s-au oprit 
nici un moment chiar dacă 
pentru acest lucru a trebuit 
să rămînem multe ore după 
terminarea schimbului eu și 
cu fratele meu, Vasile, la tra
tare, Duică, Bunea și Nistor

la parc și mulți alții. Oricine 
însă cred că ar fi procedat 
la fel.

Fapte de muncă, interven
ții sigure și operative la 
care tinerii se situează me
reu în primele rînduri. Și 
nu este un lucru de mirare 
pentru nimeni faptul că la 
panoul evidențiaților In în
trecere. lună de lună, ponde
rea o dețin tinerii. Notăm 
dintre aceștia pe maiștrii Ton 
Ivan, Vasile Dente, Ion Min- 
cu, Paul Enache, pe șeful de 
echipă Marcel Dumitru, pe 
sondorii Ilie Iosif, Constantili 
Boarcăș, Vasile Baba, 
pcratorul Șerban Ivașu. 
strungarul Constantin 
ș.a. Cîteva nume din 
500 cu care colectivul 
prinderii se mîndrește 
baza cărora își fundamentea
ză seria succeselor viitoare.MIRCEA BORDA
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mea, existența continuă 
sens, omul continuă să 
printre oameni, refuzînd 
rea și uitarea.

Poezia erotică a lui 
Jebeleanu se individualizează ca 
o formă de petrarchism modern, 
de o gravitate puțin obișnuită, 
care însă nu trece niciodată în 
lamentație sterilă; este un eros 
al bărbăției, care nu acceptă 
conștiința deșertăciunii.

Ca și în erotică, în lirica ci
vică și politică, autorul, o con
știință patetică și profundă, ciu
tă demnitatea ființei umane, a- 
părarea ei de toate agresiunile 
posibile. Efortul justițiar se aso
ciază cu un mușcător sarcasm. 
Aplecarea pamfletară, foarte ac
centuată, nu se însoțește — lu
cru nou în poezia noastră — cu 
limbajul crud, în registrul duri
tății și abjecției. Cuvintele 
mătase și dantele ascund, 
gramatic, o mare energie vindi
cativă. în această poezie pano
ramică și totuși atentă la deta
liu, cu mare forță de vizualizare, 
morala derivă din atitudinea co- 
locvială, iar aparenta detașare 
din barochismul imagistic. Mo
rala se deduce din capacitatea 
unei conștiințe de a sublinia 
orice fapt imediat într-un 
politic. Există un „filtru" 
litic care acordă oricărui 
de orice natură, o finalizare an
gajată.

Registrul simbolic al literatu
rii nu înregistrează nici la noi. 
nici aiurea, parabola negativă a 
lui Hanibal. o construcție 
torului pe care tot el o 
mulează și sensibilizează 
Agresor distrus împotriva 
ror previziunilor. Hanibal, 
trage după el o armată imensă, 
nu este un întemeietor, iar în- 
frîngerea pare o trădare a des
tinului.

Poezia politică a lui Eugen Je
beleanu ființează tocmai pe 
ideea proporțiilor contrazise, pe 
principiul imposibilității de re
zistență a minciunii, ă forței. A- 
devărul rămlne esența lumii și 
se impune oricum, chiar după 
ani de eclipsare în dialectica is
toriei.

Eugen
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ămăsesem data trecută la Guillermo Villas și la... Tokio. 
Cîteva cuvinte despre Villas. E un jucător tînăr, 23 de 
ani. Are, surprinzător, multe complexe. Lucrează enorm: 6 

ore pe zi, cu regularitate. Este, intr-un fel, un fanatic al tenisului. 
Fiind deseori în preajma mea, mă întreabă de trei ori pe zi: 
„Nu cumva mi-âm schimbat priza ?“ Un timp nu ne-am văzut. 
Cînd l-am reîntâlnit, era lider în Grand Prix. Asta nu l-a îm
piedicat să-și mai mărturisească obsesia : „M-ați văzut la televi
zor ? Nu știu de ce, am impresia că am început să închid ceva 
mai mult priza. Nu-1 așa că nu e bine ?“ M-am uitat lung la 
acest băiat mereu nemulțumit de sine. In zilele următoare, între
bările obsedante au continuat. De altfel, mulți jucători tineri 
sînt în preajma Sindicatului tenismanilor. Iar eu, fiind unul din 
cei zece directori ai acestui sindicat, alături de Newcombe, 
Smith, Ashe, sînt, prin forța împrejurărilor, în contact cu toți.

Pentru că a venit vorba de Villas, să fac precizarea că tenisul 
mondial oferă acum spectacolul unui schimb de generații. în ul
tima vreme au apărut cu multă autoritate Connors, Borg, Villas, 
Tanner, V. Amritraj. Faptul că „bătrînul" Ken Rosewall a rezistat 
anul acesta pînă în finalele de la Wimbledon și Forest Hills este 
o mare excepție. Dealtfel Rosewall este, într-un fel, cîntecul de 
lebădă al generației care se duce.

An» fost întrebat recent care ar fi clasamentul primilor cinci 
jucători ai lumii, pe anul 1974. E prematur să faci un clasament, 
dar pe primele trei locuri nu pot lipsi Connors, Rosewall și 
Newcombe.

Și acum să poposim la Tokio. Trebuie să vă spun că e pentru 
prima oară că am fost în Japonia. Impresia principală este 
aceea că la Tokio locuiesc mai mulți oameni decît poate 

cuprinde orașul. Dintr-un punct de vedere, japonezii m-au decep
ționat. Nu am găsit aproape nimic personal la ei, Par automati
zați. Am impresia că au luat prea mult din Occident, acest Occi
dent care, pentru ei, e un fel de Orient. Amintesc, între altele, 
că Japonia mi s-a părut cea mai scumpă țară din lume. Vă 
asigur că o friptură la un restaurant bun costă (sau, mai bine-zis, 
costa atunci) 20 de dolari.

La Tokio am jucat pe un teren de... cauciuc. Mingea avea 
sărituri tare curioase. In primele zile nici nu știi cum să duci 
racheta. E inutil să te superi. în aceste condiții, am pierdut la 
Kawimatsumi, după ce, cu numai două săptămîni în urmă, câști
gasem la același jucător cu 2—0.

După Tokio, am plecat în America. Am făcut o escală în Haway. 
Visam în tinerețe imposibilul, adică să ajung în Haway. Și iată că

fel, un element de primă impor
tanță în instruirea viitorilor spe
cialiști.

Conf. dr. ing. Anatolie Cara- 
bulea : S-a înregistrat un salt 
calitativ deosebit față de obiș
nuitele sesiuni de comunicări. 
Majoritatea temelor au prilejuit 
avansarea unor soluții concrete, 
unele însoțite de programe de 
calcul. Preocupările cercetători
lor studenți de la Facultatea de 
energetică, vor fi materializate 
prin organizarea unui cabinet de 
consultații al cărui beneficiar 
direct este producția. Colaborăm 
de pe acum cu unele întreprin
deri pentru realizarea bilanțu
lui energetic, cu participarea 
studenților, tehnicienilor și ca
drelor didactice.

Gavril Șilinca, anul V, Facul
tatea de electrotehnică, Institu
tul politehnic „Traian Vuia" din 
Timișoara: împreună cu mai
mulți colegi am prezentat un 
studiu asupra proiectării și în
cercării motoarelor lineare cu 
indus feromagnetic, o problemă 
destul de acută pentru industria 
minieră. Lucrarea se referă la 
o metodă teoretică de calcul a 
forței de tracțiune in funcție de 
curentul absorbit de motor și 

• rezultatele au fost apoi compa
rate cu cele experimentale ob
ținute de un motor executat in 
contract cu Centrul de exploa
tări miniere — De.va, dar eu 
posibilități de aplicare și-n alte 
mine. De fapt, concretizarea 
teoriei in lucrări cu caracter de 
aplicabilitate in industrie a fost 
caracteristica predominantă a a- 
cestui simpozion. Poate, ar fi 
fost util ca tematica fiecărei 
lucrări prezentate să fie deta
liată in caietul-program pentru 
ca timpul destinat întrebărilor și 
discuțiilor să fie mai bine fo
losit. S-ar fi impus și o parti
cipare mai numeroasă din par
tea studenților bucureșteni. pre
cum și a reprezentanților între
prinderilor, care, cunoscînd mult 
mai bine cerințele producției, 
puteau cere lămuriri in plus, 
incitind la discuții.

Prof. dr. ing. Alexandru Dia-

conu : Acest simpozion se deo
sebește radical de manifestările 
științifice Studențești anterioare 
prin abordarea unei tematici 
precise legate de problemele con
crete ale dezvoltării tehnicii 
în țâra noastră. El poate fi con
siderat ca 
activității 
țămîntului 
cercetarea 
de lucrări
unor contracte directe cu pro
ducția.

Uii element pozitiv îl consti
tuie, fără îndoială, și faptul că 
lucrările cu caracter 
sînt acum 
moderne de calcul, pe analiza 
unor sisteme informaționale cit 
mai corecte. Seminarul 
prezentat convingător și 
preocupărilor tineretului 
din cercurile științifice 
rezolvări economice, cu 
zări certe. Un număr mare de 
lucrări au la bază experiment» 
proprii realizate in laboratoare
le institutelor de învățămîrit su
perior în colaborare cu produc
ția. O serie de preocupări vizînd 
noi forme de energie reintră în 
atenția învățămîntuiui tehnic 
pentru valorificarea lor în eco
nomia națională. Rezultate in
teresante au cuprins și comuni
cările studenților de la A.S.E.. 
care au cuprins cercetări pe li
nia fenomenelor economice de 
planificare și organizare a pro
ducției în vederea măririi ran
damentului mașinilor și utilaje
lor și reducerea consumului "ie 
energie.

Mihail Vârtosu, secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R. : Semi
narul național a constituit ufi 
bun jărilej de canalizare a efor
turilor cercetătorilor studenti 
spre rezolvarea unor probleme 
actuale ale economiei naționale, 
a arătat potențialul de obținere 
a unor rezultate concrete, care 
aplicate în practică se pot do
vedi eficiente. Cele mai valo
roase comunicări, cele care au 
obținut premii și mențiuni, vor 
fi publicate în Buletinul științi
fic studențesc. împreună cu re
prezentanții Ministerului Ener
giei Electrice și ai Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, vom depune toate efor
turile pentru valorificarea in 
producție a celor mai valoroase 
comunicări studențești. Aseme
nea manifestări vor avea Ioc cu 
o frecvență sporită, pe teme de 
larg interes pentru economia 
națională, pentru reliefarea con
tribuțiilor științifice studențești 
la rezolvarea unor problematici 
inspirate de producție.

o reflexie directă a 
de integrare a învă- 
tehnic superior cu 
și producția. O seria 
constituie rezultatul

teoretic
bazate pe metode

a re- 
nivelul 
studios 
pentru 
finali-
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Premiile Seminarului
național științific studențesc

Secția I — Dezvoltarea bazei 
de resurse energetice. Premiul 
I: Gabriela Mihâlache. Stejă- 
rel Roșu — I.p. București; 
Premiul II: Șerban Ciorapciu, 
ștefan Popescu. Arnold Aesclit, 
Mirel Popescu. Daniel Boules- 
cu — I.p. București; Premiul 
JII: Gabriel Dobrin, Adrian 
Dorobanțu — I.P. București: 
Dorel Galiceanu. Sorin Ghitâ, 
Valentin Munteânu — I.P. 
București.

Secția II — Folosirea eficien
tă a combustibililor, carburan
ților și energiei. Premiul I: 
Comei Rotaru — I.P. Bucu
rești; Premiul II — Mihai Dia- 
conu, Iacob Nechifor — 
Iași; Todorița Trandafir
I.P. București; Premiul III: 
Mugur Ardelea — I.P. Bucu
rești, Constantin Gratasim, Ni- 
coiae Antonescu. Radu Condac, 
Dan Constantinescu — I.P. 
București, 
Alexandru 
Nicolescu, 
Institutul 
Ploiești,

Constantin Leca. 
Stoica, Octavian 

Mihail Cristescu — 
de petrol șl

.............. ........... ......:

am ajuns. Din păcate, decepția a fost mare. Nici o legătură între 
visu'i și realitate. Honolulu e o aglomerație de blocuri. Multe 
sînt de vreo 25 de etaje. Natura a fost alungată. Copacii s-au 
retras. Verdeața poate fi cumpărată cu cîntarul farmaceutic. în 
general, Haway-ul mi s-a părut un exemplu de ofensivă împo
triva naturii, determinată de interesele turismului industrial. De
altfel, această situație se poate constata in majoritatea țărilor cu 
tradiție turistică. După părerea mea, Austria este una din puținele 
țări care mai păstrează un echilibru în organizarea turismului său. 
Noi sîntem oarecum în aceeași situație, cu condiția să facem ceva 
mai mult pentru turism. Dacă vreți să mă credeți, între Haway 
și Mamaia un turist adevărat preferă Mamaia.

...După escala din Haway am jucat Denver-ul. Eram epuizat. 
Prea mulți kilometri. Prea multă tensiune. Și mai ales gîndul că 
— odată intrat în joc — nu te poți opri. La Denver, Laver a 
început să-și valorifice numeroasele zile de odihnă și să facă vid 
în jurul lui. A cîștigat trei din ultimele patru turnee. După con
sumarea tuturor turneelor, pentru turneul final de la Dallas al 
W.C.T.-ului s-au calificat primii doi jucători din cele trei serii, 
plus încă doi, în ordinea punctajului, pentru a se ajunge la opt. 
Din seria verde, adică seria mea, s-au calificat Borg și Ashe, plus 
Laver și Kodes, în ordinea punctajului, ceea ce dovedește forța 
grupei. Din seria roșie s-au calificat Okker și NăStase. în cea. 
albastră — Newcombe și Smith. Turneul final de la Dallas a 
fost cîștigat, după cum vă amintiți, poate, de Newcombe, care 
l-a învins în patru seturi pe Borg.

Și acum, voi răspunde la o altă întrebare, dînd lămuriri în 
legătură cu campionatul echipelor de oraș, așa-zisul 
W.T.T., în cadrul căruia leu am jucat pentru Boston.

Echipa din care am făcut parte nu a fost dintre cele mai pu
ternice. în lotul nostru au figurat Roger Taylor, Raz Reid, Kerry 
Melville, P. Bostrom, Newberry. Ca să vă faceți o idee în legă
tură cu forța celorlalte echipe, să amintesc că pentru Huston âu 
jucat Newcombe și Rosewall, pentru Philadelphia — Stolle și 
Billie Jean King, iar pentru Baltimore — Connors.

Această competiție inedită a W.T.T. s-a născut în America după 
modelul marilor Ligi de hochei, baschet și fotbal american. Tre
buie să vă spun că au participat IS echipe. Liga de tenis a avut 
tm mare succes încă ae la început. în cadrul Ligii au jucat 
Connors, Okker, Newcombe, Emmerson, Hewitt. McMillan, 
Taylor, Pilici, Alexander, Dent, plus aproape toate fetele din pri
ma categorie, printre care Billie Jean King, Court, Casals, Melville 
etc. Se poate spune că în Liga de tenis a W.T.T.-ului au picat

I.p.

(VA URMA)

Secția III — îmbunătățirea 
randamentelor energetice ale 
mașinilor, instalațiilor și uti
lajelor. Premiul I: Constantin 
Asaftei, loan Rusei — T.P. iași; 
Premiul U: Arpad Szabo, I. 
Timonea, M. Nistor, Ștefan 
Uglar, P. Cobzaș — I.P. Clui- 
Napoca, Eugen Sischiu — I.P. 
București; Premiul III: Teodor 
Secară, Marina Grecu — I.P. 
București, B. Boreschevlci — 
Institutul de construcții Bucu
rești, Nicolae Dumitrescu, Mi
hai Gbrbe. Mircea Dineș, Ni- 
coiae Ene, Francisc Gal — In
stitutul politehnic „Troian 
Vuia*  Timișoara.

Premiul special pentru lu
crarea cu cea mâi mare apli
cabilitate practică a fost acor
dat de Consiliul U.A.S.C. din 
Institutul politehnic București 
lui Ion Dragnea, absolvent al 
Facultății de inginerie chimică 
pentru comunicarea: „Folosi
rea minerâlizatorilor — moda
litate de reducere a consuniu- 
lui de combustibil în industria 
cimentului*

toți marii tenismani ai lumii, exceptindu-i pe Năstase, Borg, Oran- 
tes, Panatta, Goollagong.

W.T.T.-ul are patru serii teritoriale, împărțite în două divizii: 
Est și Vest. în divizia de Est, în cadrul căreia a jucat și 
Boston-ul, grupele au avut următoarea alcătuire :

1. Philadelphia, Baltimore, New York, Boston ;
2. Cleveland, Detroit, Pittsburg și orașul .canadian Toronto.
Poarte interesant a fost Draft-tiZ. adică împărțirea jucătorilor. 

Dreptul primei alegeri l-a avut Philadelphia. Și e foarte semnifi
cativ faptul că Philadelphia a ales-o imediat, fără ezitare, pe 
Billie Jean King, adică o femeie. (Veți vedea mai tîrziu de ce s-a 
procedat astfel). Hustonul l-a ales pe Newcombe, și așa mai 
departe...

Concursul a fost pe cît de greu, pe at't de interesant. Men
ționez, între altele, că fiecare echipă, joacă de cite pat’ti ori cu 
toate celelalte echipe. Sistemul de disputare este inedit. Se joacă 
— în cadrul unui meci — tin set de simplu bărbați, tin set de 
simplu femei, un set de dublu femei, tin .set de dublu bărbați și 
un set de dublu mixt. Setul are tiebreak la 6—6. Totul se desfă
șoară rapid .Acesta este, de altfel, scopul. Spectacolul trebuie să 
fie cît mai puțin monoton: Dacă la disputarea ultimului set re
zultatul este egal, se joacă un supertiebreak de dublu mixt. Vă 
dați seama acum cît de mare este rolul jucătoarei, care e ăngâja- 
tă în trei probe. Să mai menționez că o relgulă specială permite 
înlocuirea jucătorului (sau a jucătoarei) din teren, în orice ntoment 
al desfășurării setului, cu un jucător (sâh o jucătoare) de pe mar
gine. Regula e bizară, intr-adevăr, dar spectacolul crește. E mo
mentul să vă spun că eu am susținut 44 de meciuri (sau seturi, 
mai bine-zis), dar că niciodată nu am jucat simplu. M-am limitat 
la dublu bărbați și dublu mixt.

Nu e lipsită de interes menționarea unei afle reguli aparent bi
zare. Rezultatul unui meci între două echipe nu depinde de 
raportul dintre seturile câștigate ;l cele pierdute. Scorul final se 
stabilește prin adiționarea games-uriior Sînt sigur că o să vi se 
pară curios, dar și acest amănunt de regulament face să crească 
spectacolul.

în meciul nostru de deschidere, cu Philadelphia, am avut 12 000 
de spectatori. Partida a fost televizată in întreaga Americă 
Succesul Ligii de tenis a fost incontestabil. Bostonul, deși cu o 
echipă mai puțin strălucitoare, a avut întotdeauna foarte mulți 
spectatori. Trebuie să vă spun că Bostonul e un mare oraș sportiv. 
Voi dezvolta această idee Intr-un număr iriitor..
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D
ubla calitate de 
producător și pro
prietar a oameni
lor muncii oferă, 
pentru prima dată 
în istoria omenirii, 
dreptul garantat la muncă, po

sibilitatea participării active a 
fiecărui membru al societății a- 
lături de întregul popor la cre
area și distribuirea bunurilor, a 
rezultatelor producției, pe baza 
principiului socialist al reparti
ției. Toate eforturile făcute de 
societate pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a socialis
mului, In vederea satisfacerii 
necesităților mereu crescînde ale 
membrilor societății oferă tutu
ror oamenilor muncii posibili
tăți și condiții optime afirmă
rii personalității umane, depu
nerii unei activități conștiente 
potrivit puterii de muncă și ap
titudinilor fiecăruia. Lucru cu 
atît' mai evident dacă ne gîn- 
dim la preocuparea constantă a 
partidului și statului nostru față 
de tineri, privind crearea con
dițiilor de a învăța și munci 
pentru a-și pune în valoare, în 
scop util societății, cunoștințele 
acumulate, a se integra mai ra- 
»id în marele detașament al ce- 
'lor prin a cărpr muncă se con
struiește prezentul și viitorul 
țării. Problema dreptului la 
muncă și a repartiției bunurilor 
este insă în același timp și o 
problemă de etică, de conștiință, 
de atitudine. Nimănui nu-i este 
permis să iși însușească munca 
altora, să realizeze venituri fără 
a depune în domeniul produc
ției materiale și spirituale o 
muncă utilă. Etica noastră so
cialistă este contrară oricăror 
tendințe de parazitism și căpă
tuială. Combătînd cu hotă- 
rîre orice tendință mic bur
gheză, egalitaristă, de nivelare 
a veniturilor, partidul nostru 
militează cu consecvență — ți- 
nînd seama de actualul nivel 
al forțelor de producție, de ca
racterul diferit al muncii, pro
ducătorilor — ca în realizarea 
repartiției să se țină seama de 
cantitatea și calitatea muncii 
depuse, de importanța și răs
punderea socială a diferitelor 
activități, de condițiile mai grele 
de lucru, favorizind în acest fel, 
în cel mai înalt grad, cointere
sarea materială a tuturor mem

17. Satisfacerea într-o măsură tot mai mare, de către 
societate, a unor necesități comune tuturor cetățenilor, 
asigurîndu*se  împletirea pe această cale în viitor a princi
piului repartiției socialiste după muncă cu principiul repar
tiției comuniste privind satisfacerea deplină a cerințelor 

raționale de viață ale oamenilor

UN PRINCIPIU CARE STIMULEAZĂ 
ANGAJAREA Șl RĂSPUNDEREA 

TINEREI GENERAȚII

S
ocietatea pe care o 
făurim va înscrie 
pe stindardele ei 
deviza : „De la fie
care după capaci
tatea sa, fiecăruia 
după nevoile sale !“.

Nu e locul să comentez aici 
acest text care a fost de atitea 
ori răstălmăcit de adversarii 
marxismului sau simplificat pînă 
la caricatură de dogmatici. Im
portant este să reținem modul 
creator in care a fost dezvoltat și 
aplicat în proiectul Programului 
P.C.R. acest principiu univer
sal valabil al socialismului știin
țific.

în primul rînd rezultă mai 
clar linia de continuitate în pro
cesul de trecere de la prima la 
cea de a doua fază a noii so
cietăți prin sublinierea faptului 
că „satisfacerea într-o măsură 
tot mai mare, de către socie
tate, a unor necesități comune 
tuturor cetățenilor" va permite 
„împletirea principiului reparti
ției socialiste după muncă cu 
principiul repartiției comuniste 
privind satisfacerea deplină a 
cerințelor raționale de viață ale 
oamenilor". Deci între cele două 
principii nu există un zid des
părțitor, nu atit din punct de 
vedere al efectelor aplicării lor 
cit în ceea ce privește meca
nismul de realizare : accentul se 
pune pe satisfacerea necesități
lor social-culturale comune 
care reprezintă o prefigurare a 
viitoarei repartiții comuniste. 
Cu alte cuvinte repartiția co
munistă nu este doar un princi
piu juridic care poate fi decre
tat la un moment dat, ci o la
tură esențială a modului de pro
ducție, un principiu economic 
ce se realizează treptat încă din 
etapa premergătoare, în cazul 
țării noastre îndeosebi în peri
oada care angajează deja poten
țialul de energie creatoare a po
porului — construcția unei so
cietăți socialiste multilateral 
dezvoltate.

In al doilea rînd, să reținem

brilor societății, lupta pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective 
prezente și viitoare ale con
strucției socialismului și de îna
intare spre comunism. Noua 
lege a remunerării după canti
tatea și calitatea muncii, recent 
aprobată, reprezintă chintesența 
unor îndelungi și constante pre
ocupări pentru găsirea acelor 
principii pe baza cărora să se 
asigure criterii de repartiție u- 
nitar valabile pentru toate ca
tegoriile de oameni ai muncii. 
Odată cu diferențierea stimula
tivă a retribuției în funcție de 
cantitatea, calitatea și răspunde
rea socială a muncii depuse, 

noul sistem de remunerare urmă
rește totodată stabilirea unui ra
port mai echitabil între venituri
le diferitelor categorii de oameni 
ai muncii, eliminarea decalaje
lor prea mari și nejustificate 
între venituri. Se cuvine rele
vat in acest sens faptul că dacă 
în urmă cu 20 de ani, raportul 
între cea mai mare și cea mai 
mică retribuție netă în unitățile 
socialiste era de 20 la 1, iar în 
1965 de 12 la 1, noua lege sta
tuează acest raport de 6 la 1. 
Iar dacă se are în vedere că re
partizarea fondului de consum 
social se face, cum e și firesc, 
de asemenea cu precădere celor 
cu cîștiguri mai mici, că fondul 
de consum a crescut în ultimii 
10 ani pe un locuitor de 
la 1 100 lei la 2130 lei pe an, 
și pe o familie de mărime me
die de la 3 300 lei la 6 400 lei 
pe an, se ajunge de fapt la un 
raport în ce privește veniturile 
cele mari și cele mai mici ale 
personalului din unitățile socia
liste, de circa 4 la 1. Cum se 
vede, este evidentă grija parti
dului și statului nostru pentru 
satisfacerea în cît mai bune con
diții a necesităților materiale și 
spirituale ale tuturor membrilor 
societății. Creșterea nivelului 
de trai, nu trebuie uitat însă că 
este condiționată în primul rînd 
de eforturile întregului popor, 
pentru ridicarea productivității 
muncii sociale, pentru creșterea 
avuției naționale pentru că nu
mai în acest fel și pe această 
bază vor putea fi puse la dis
poziția societății cantități tot 
mai mari de bunuri de consum 
și servicii.

ultima parte a formulării citata 
mai sus. Indirect ideea de ce
rințe raționale constituie o re
acție împotriva a două prejude
căți — una mai veche și alta 
mai „nouă" ! Prima este de fapt 
o vulgarizare a principiului 
enunțat în sensul că, dacă socie
tatea viitoare va da fiecăruia 
tot ce dorește, după nevoi fi
xate arbitrar și subiectiv de fie
care, aceasta nu va face decit 
să genereze egoismul, lăcomja, 
tendința de acumulare fără noi
mă. A doua prejudecată,' mai re
centă, are în vedere un fel de 
asimilare a societății comuniste, 
cu belșugul ei de produse, așa- 
numitei societăți de consum.

Originalitatea Programului se 
manifestă și în legătură cu 
această problemă în clarificarea 
și dezvoltarea unor idei din care 
aș sublinia :

— principiul comunist al re
partiției („de la fiecare după 
capacitate, fiecăruia după ne
voi") se bazează nu numai pe 
folosirea integrală a celor mai 
noi date ale științei și raționa
lizarea crescîndă a forțelor de 
producție ci și pe raționalizarea 
consumului. Această raționali
zare trebuie considerată în cu 
totul alt sens decît era pînă 
acum și anume ca un proces de 
cunoaștere și fixare științifică a 
cuantumului de necesități ale 
populației. Ceea ce nu împie
dică, dimpotrivă asigură dife
rențierea după gusturi și prefe
rințe. Problema care se va pune 
este aceea a construirii unor 
modele raționale de consum 
după necesitățile unor colectivi
tăți umane care vor fi atins un 
înalt nivel de dezvoltare psihică 
și intelectuală, ceea ce înseamnă 
„realizarea unei repartiții pe 
baza cunoașterii științifice a 
nevoilor și cerințelor sociale a- 
sigurîndu-se utilizarea cît mai 
rațională a valorilor create de 
oameni". Belșugul de bunuri ma
teriale este destinat să satis
facă pe deplin „toate necesită
țile, determinate științific, ale
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lb. Promovarea și mai puternică a principiilor socialiste de muncă și 
repartiție. Munca va constitui îndatorirea de onoare a tuturor cetățenilor 
patriei. Fiecare membru al societății va depune o activitate socială utilă, 
corespunzător capacității și pregătirii sale. Nimeni nu va putea realiza venituri 
fără muncă sau pe seama muncii altora, exploatarea omului de către om fiind cu 
desăvîrșire interzisă. Singura sursă de venit o va constitui munca socială utilă 
pentru sine și în folosul societății. Se va aplica cu fermitate principiul socialist 
de repartiție, fiecare fiind retribuit după munca și contribuția adusă la dezvolta
rea societății socialiste.Se va urmări realizarea unui raport cît mai corespun
zător între veniturile mici și veniturile mari, asigurîndu-se satisfacerea 

necesităților sporite ale tuturor cetățenilor.

REPARTIȚIA
> ■

Este știut, in centrul politicii partidului și statului nostru se 
află și se va afla întotdeauna omul, satisfacerea plenară a ce
rințelor sale de viață în continuă creștere și diversificare. To
tuși în această etapă a dezvoltării societății omenești, condițiile 
nu permit incă o repartiție după nevoie a bunurilor de consum. 
Este vorba in primul rînd de faptul că nivelul atins în dezvol
tarea forțelor de producție nu poate asigura încă acel belșug 
de produse necesar repartiției după nevoi. în al doilea rind, 
munca mai continuă să fie un mijloc de existență, nefiind pen
tru toți membrii societății o necesitate vitală. Trebuie de ase
menea avut în vedere faptul că se mențin încă deosebiri mari 
intre munca fizică și cea intelectuală, intre cea din industrie și 
cea din agricultură, între cea calificată și aceea mai puțin cali
ficată. în fine, in conștiința unor oameni mai persistă încă ră
mășițe ale unei mentalități vechi, manifestate prin tendințe de 
parazitism, de încercare de a trăi fără muncă, de sustragere de 
la obligațiile sociale care intră in discordanță flagrantă cu 
majoritatea covîrșitoare a membrilor societății. Din aceste 
cauze, este necesar ca societatea socialistă să organizeze o ase
menea repartizare a fondului de consum care să țină seama de 
contribuția efectivă a fiecăruia la producția socială — iar in 
aceste condiții, unicul criteriu al repartiției, ce se impune ca o 
necesitate obiectivă, nu ilz poate constitui decit munca.

Cu toate acestea, incă de pe acum se poale spune că o serie 
de elemente ale repartiției după muncă se împletesc cu elemente 

ale repartiției după nevoi. „Odată cu creșterea veniturilor di
recte — se subliniază în proiectul Programului partidului — 
vor spori cheltuielile sociale care vor ocupa o pondere tot mai 
mare în satisfacerea cerințelor generale ale populației. Socie
tatea va urmări satisfacerea în toț mai bune condiții — pentru 
toți cetățenii — a necesităților de învățămînt, ocrotire a sănă
tății, odihnă, cultură, asumindu-și intr-o măsură tot mai mare 
sarcina creșterii și îngrijirii tinerei generații, asigurării unor 
condiții de viață demne pentru băirini. Aceasta va contribui 
la acoperirea unitară a unor nevoi generale, nu in funcție de 
venituri, ci de cerințele fiecărui individ, de necesitățile con
crete, diferențiate ale dezvoltării omului, ale înfloririi perso
nalității umane".

populației". în Program se 
arată cu deplină claritate că re
partiția după necesitate „presu
pune că fiecare va consuma atit 
cît este necesar, determinat în 
mod științific, excluzindu-se atît 
risipa cît și acumularea peste 
necesarul satisfacerii depline a 
cerințelor sale materiale și spi
rituale" ;

— trecerea la comunism pro
duce transformări adînci in 
structurarea și ierarhizarea tre
buințelor în sensul unui ascen
dent continuu al necesităților 
spirituale față de cele materiale. 
Spre deosebire de cele mate
riale, trebuințele spirituale sînt 
nelimitate deoarece setea de cu
noaștere a omului, aspirația lui 
spre frumos, spre valorile dra
gostei, prieteniei, nevoia de bu
nătate și comprehensiune, de în
credere în sine și în altul — 
toate acestea sînt nelimitate. 
Comunismul nu este doar o ci
vilizație a belșugului de bunuri 
materiale ci,' înainte de toate, o 
civilizație spirituală superioară. 
Tocmai prin aceasta societatea 
comunistă viitoare se va deosebi 
radical de așa-zisele „societăți 
de consum" din lumea contem
porană. Fără a mai vorbi desi
gur de deosebirile radicale de 
bgză economică și sistem social- 
politic. Va spori desigur timpul 
liber ca spațiu socio-cultu
ral al înfloririi personalității 
umane — de unde rezultă ne
cesitatea de a organiza cît mai 
judicios folosirea sa pentru pre
gătirea științifică și lărgirea ori
zontului de cultură generală a 
fiecărui cetățean, dar aceasta nu 
înseamnă diminuarea importan
ței muncii ca factor de civili
zație și modelare a personalită
ții. Dimpotrivă, sfera muncii va 
continua să fie nu numai izvo
rul fundamental al propășirii 
generale a societății ci și un 
cîmp inepuizabil și intensiv de 
formativitate umană.

Prof. univ. dr. 
AL. TAXASE

Redacția abordînd astăzi ideea cuprinsă in 
proiectul de Program al partidului referitoare la 
„împletirea in viitor a principiului repartiției 
socialiste după muncă cu principiul repartiției 
comuniste privind satisfacerea deplină a cerințe
lor raționale de viață ale oamenilor" am dori să 
punem în evidență cîteva dintre aspectele spe
cifice noi, pe care le exprimă această idee.

Ionela Radulescu (operator la stația de calcul): 
Eu cred că ideea pe care ne-o propunem să o 
dezbatem se poate discuta in esența ei numai 
dacă o raportăm la întreg ansamblul de idei 
al proiectelor de documente ale Congresului al 
XI-lea. într-adevăr, în proiectul de Program al 
partidului găsim formulată ideea că: „în centrul 
politicii generale a partidului și statului de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism se 
va afla permanent omul — 
factor esențial al întregii 
dezvoltări economico-socia- 
le — satisfacerea plenară a 
cerințelor sale de viață în 
continuă creștere și diversi
ficare, afirmarea neîngrădită 
a personalității umane". A- 
ceasta pune în lumină esența 
umanistă a politicii partidu
lui nostru și, totodată, face 
să crească nemijlocit res
ponsabilitatea. noastră, a ce
lor care vom fi constructori 
și beneficiari ai celei mai 
înaintate orînduiri — orin- 
duirea comunistă.

Ioan Ioan (tehnician) : Eu aș fi de părere să 
ne referim mai atent la procesul împletirii ce
lor două forme de repartiție. împletirea lor 
treptată nu este un fapt întîmplător, ci ea este 
expresia profundelor schimbări care s-au pro
dus și se produc în strînsă legătură cu dezvol
tarea forțelor de producție și — în același timp 
— cu capacitatea societății de a satisface intr-un 
mod mai rațional nevoile maselor. De aceea, 
principiul socialist „de la fiecare după capaci
tate, fiecăruia după muncă" ține cont de con
tribuția fiecăruia la dezvoltarea fondului de bu
nuri materiale și spirituale ale societății. Dar eu 
cred că ar fi greșit să privim principiul comu
nist „de la fiecare după capacitate, fiecăruia 
după nevoi" ca pe un principiu de îngăduință 
față de cantitatea și calitatea muncii și să ple
dăm de aici pentru minima rezistență în felul 
„atîta poate bietul om ; trebuie să-i oferim ma
ximum de avantaje, numai pentru că are ne
voie de ele 1“

RĂSPUNDERE
Șl COINTERESARE

In condițiile existenței proprietății socialiste asupra mijloa
celor de producție, cind avuția națională aparține întregului 
popor, răspunderea materială asupra indcplinirii obligațiilor de 
muncă se detașează drept una din condițiile majore ale creș
terii eficienței economice și de asigurare a echității socialiste. 
De aceea îmbinarea judicioasă a celor două laturi inseparabile 
ale cointeresării — stimularea și răspunderea materială — are 
menirea de a menține in permanență o legătură directă intre 
ciștigurile lucrătorilor și rezultatele nemijlocite obținute in 
producție. Deși prin esența sa principiul creșterii răspunderii 
materiale aparține domeniului economic, el se interferează 
puternic și cu rolul factorului educativ, adresindu-se conștiin
ței membrilor societății, profilului lor moral. „Participarea ce
lor ce muncesc fără deosebire de naționalitate, la conducerea 
societății — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 — reprezintă nu numai 
o dezvoltare continuă a -democrației socialiste, dar și o inaltă 
școală politică de educare socialistă, de creștere a răspunderii 
fiecărui cetățean față de interesele generale ale colectivității, 
ale întregii națiuni socialiste".

Este știut, retribuirea socialistă a fiecărui om al muncii se 
află în dependență directă cu realizarea sarcinilor de producție 
și de serviciu. Remunerarea integrală pentru sarcinile și func
țiile încredințate este condiționată deci de înfăptuirea exemplară 
a tuturor acestor obligații, orice încălcare atrăgind după sine 
diminuarea retribuției. Cel ce muncește conștiincios, cu rezul
tate bune este remunerat in funcție de contribuția adusă și dim
potrivă cel ce se abate de la îndeplinirea întocmai a sarcinilor 
de producție sau provoacă daune avuției naționale resimte ma
terial consecințele comportării sale necorespunzătoare în pro
cesul producției. Conștiinciozitatea, spiritul de răspundere față 
de interesele generale ale societății, promptitudinea și precizia în 
îndeplinirea îndatoririlor profesionale și cetățenești, respectul 
neabătut față de normele eticii și echității socialiste constituie 
în acest sens principalii factori dinamizatori, veritabile pirghii 
de acțiune in perfecționarea relațiilor de producție socialiste.

Grupaj realizat de 
DUMITRU CONSTANTIN

Discuție organizată 

la Combinatul 

de prelucrare a lemnului 

din municipiul 

Drobeta - Tr. Severin

Bianca Mălineanu (primitor-distribuitor) : 
Foarte adevărat ; și te-aș completa cu ideea că 
in comunism (și chiar pe perioada înaintării 
spre comunism) omul (dar de ce să vorbim 
abstract ?), noi, generația noastră vom avea un 
înalt nivel de pregătire și cultură, o conștiință 
socială avansată așa incit nu se va pune pro
blema nici ca fiecare să muncească cît vrea (ci 
cît trebuie !) nici să își însușească cît vrea. Eu 
chiar cred că în aceste condiții va spori tot 
mai mult răspunderea fiecăruia pentru produ
sul social, se va întări simțul răspunderii și al 
disciplinei în muncă — atribute absolut nece
sare, definitorii ale omului societății comuniste.

Constantin Toma (muncitor tîmplar) : Și 
mai este ceva : societatea comunistă este o so
cietate profund rațională, științifică, și princi
piilor ei etice (nu numai economice) le vor fi 

străine risipa ca și acumu
larea egoistă, ne justificată de 
bunuri. Aici eu aș adăuga, 
însă, faptul că dacă vedem 
lucrurile în procesul legic 
al împletirii celor două for
me de repartiție, avem 
datoria să cunoaștem nu 
numai procesele economice, 
obiective, ale acestei împle
tiri, ci și pe cele subiective, 
umane și trebuie să formăm 
la tineri nu numai o menta
litate înaintată față de munca 
cinstită, ci și una față de 
repartiție.

Mihai Filfiie (secretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere) : Noi am abordat pînă acum 
cu precădere problema văzută din unghiul re
munerației. Dar ar fi greșit dacă am reduce 
ideea numai la satisfacția strict materială. De 
fapt este vorba despre un complex unitar de 
condiții materiale și spirituale gîndite de parti
dul nostru ca absolut necesare pentru afirma
rea multilaterală a personalității umane. Se 
poate vorbi despre ideea educării prin muncă 
șl pentru muncă a tineretului, și aici cred că 
este esența problemei. Munca în mod serios, te
meinic și responsabil prestată este singura in 
stare să creeze necesitați raționale de viață fie
căruia. Numai atunci cind tînărul va fi conștient 
CÎT și CUM trebuie să muncească, numai a- 
tunci el poate ști cu adevărat CÎT și CUM tre
buie să-i ofere societatea.

Discuție consemnată de 
ȘERBAN CIONOFF

JUDEȚELE PATRIEI 
LA COTA MARILOR ÎNNOIRI

Alături de străvechiul
„cuib de vulturi"
se înaltă cetățileJ 5>

civilizației socialiste
9

Prima oară am fost la Piatra 
Neamț prin 1962. Am vizitat a- 
tunci Muzeul arheologic unde 
sînt strînse neprețuite dovezi ale 
civilizației umane pe aceste me
leaguri, încă din paleolitic — ci
vilizația dacă fiind de asemenea 
cu certitudine remarcabilă. în
florirea cetății dacice de la Piatra 
Neamț se pare că a avut loc în 
perioada clasică, secolul I î.e.n.
— I e.n. cînd aici era un cen
tru economic și politic impor
tant, poate acea Petrodava des
pre care vorbește Ptolemeu... 
Știam, ca toată lumea, o istorie 
mai recentă. Istoria lui Alexan
dru cel Bun și a marelui său 
nepot, Ștefan, cînd pe meleagu
rile județului Neamț s-a pe
trecut un timp glorios. Mărturie 
stau cetățile și mănăstirile, în
tre care „cuibul de vulturi", le
gendara cetate a Neamțului, 
vechea cetate de la Roman, 
știam că splendida mănăstire a 
Neamțului, cea mai de seamă 
ctitorie a lui Ștefan — ca va
loare arhitecturală, dar și cul
turală — vorbește aici, într-unul 
dintre cele mai frumoase col
țuri de țară, despre vitejia și 
dragostea de frumos a romani
lor...Locuri binecuvîntate, me
leagurile Neamțului uluiesc pri
virea cu nesemuita lor frumuse
țe. cu umbra conului de timp 
in care stau monumentele, des
prinse din coaja istoriei pentru 
aducerea aminte a fiilor și nepo
ților, școală de civilizație și 
cultură, de patriotism și înțe
lepciune... Căutam atunci, în 
1962, urma marilor oameni 
care s-au născut pe aceste 
meleaguri, o intîlneam la tot 
pasul, în frumusețe. Frumu
sețea locului, aerul pur, codrii, 
blindețea peisajului montan, 
care nu este străin și rece, ci 
dimpotrivă, cald și apropiat, 
vorba moale a oamenilor, dulce 
ca un fagure de miere.

Am revenit de curînd la Pia
tra și n-am recunoscut orașul, 
am fost la Roman — și în ceta
tea țevilor n-am recunoscut ora
șul, în doisprezece ani un salt 
fantastic a făcut Neamțul, care 
nu mai este numai purtător de 
istorie veche — ci făuritor de 
istorie nouă. Aici, în aerul pur 
al unei reculese, meditative sin
gurătăți, în locurile unde res
piră codrul de argint al lui Emi- 
nescu, Neamțul trăiește era in
dustriei socialiste, molcomul 
timp moldovean a intrat în tre
pidație ca uriașele sale turbine
— s-au ridicat cetăți ale chimi
ei și ale construcției de ma
șini, s-a mărit viteza de recep
ție și dezvoltare la parametri 
greu de încorsetat în cifre.

DIALECTICA VERTICALEI

Orașul Piatra Neamț este, 
practic, reconstruit în întregime. 
După numai 12 ani, am văzut 
un alt oraș, modern, construit 
cu subtilitate — pentru că este 
tot construit astfel îneît să ri
meze mereu cu cele două înăl
țimi montane între care s-a așe
zat. Orașul le repetă în sus, 
blocurie sînt. strimte și înalte, 
subliniind valea îngustă în care 
și-au făcut loc, din oricare parte 
le-ai privi, culmile din jur sînt 
la fel, rotunde și semețe, de 
pe oricare dintre culmi ai pri
vi, orașul întinde brațele sale 
de beton și sticlă spre înalt dînd 
alt înțeles ecoului...

Dialectica verticalei atît de lim
pede în construcția propriu-zisă 
este insă însăși dialectica so
cialismului. Numai între 1966— 
1974 ritmul mediu de creș
tere al producției globale a fost 
de 13% — industria chimică a 
avut un ritm de creștere de 
30% iar cea constructoare de 
mașini de 15%. Săvineștiul, în
treprinderile mecanice Roman, 
turnătoria de aluminiu, Fabrica 
de volvatir Tîrgu Neamț, turnă
toria de aluminiu de la I. M. 
„Ceahlău" — iată numai cîțiva 
dintre pilonii puternici ai aces
tui salt in industrie făcut de 
județ — salt care a schimbat 
ciomplet nu numai fața jude
țului — dar și psihologia și 
structura socială a oamenilor 
săi. Numai între anii 1971—1974 
au fost alocate industriei 6,5 mi
liarde de lei — față de 3.2 mi
liarde în perioada 1966—1970. In 
anul 1973 județul Neamț realiza 
14% din producția industriei 
chimice a întregii țări. La Ro
man, producția de țevi s-a du
blat față de anul 1960. In fine, 
energia electrică este cu peste 
20 milioane kWh. mai mare de
cît producția întregii țări în a- 
nul 1938.

OAMENI Șl PAMINT

Mergem spre comuna Bîra — 
o comună de extremitate a ju
dețului unde urmează să asis
tăm la o amplă manifestare 
sportivă a tineretului, Depășim, 
pe șosea, sate frumoase și cu

prinse, cu o arhitectură liniști
tă, în proporții echilibrate, sate 
curate și acoperite de parfumul 
florilor de toamnă. „Pe aici 
însă — mi se spune — erau locuri 
unde domnea sărăcia. Șoseaua 
aceasta e construită acum — nici 
nu este încă terminată. Fusese 
un drum de care, care ducea 
la vechiul tîrg Bîra, un tîrg de 
doage de butoi, cam asta era o- 
cupația oamenilor. Pe urmă a 
decăzut și drumul s-a pierdut 
și el, înecat de colb, de uitare. 
In următorul cincinal însă Bîra 
va deveni oraș, la anu va fi dat 
în folosință noul spital, S.M.A.- 
ul de aici are 7 secții de meca
nizatori, avem și două coope
rative de producție, se va în
ființa un complex intcrcoopera- 
tist de creștere a animalelor. De 
altfel, zootehnia va reprezenta 
50% din producția noastră agri
colă. A început construcția pri
melor patru apartamente — lin
gă S.M.A. — care vor consti
tui nucleul noului centru urban, 
cu centrală termică, canalizare". 
Simpla istorie a comunei 
Bîra poate fi luată drept mo
del pentru viața întregului sat 
nemțean. Mi s-a spus cu min- 
drie pe aici că județul Neamț 
reproduce în mic întregul relief 
al României. Are cîmpii, pă
duri și ape, munți și dealuri, 
condiții climaterice pentru agri
cultură și zootehnie. Suprafața 
de vii și livezi a crescut de la 
5 578 hectare în 1965 la 7 000 
în 1974. Suprafața irigată a în
tregului județ este de nouă ori 
mai mare decît în același an 
1965. în fine, volumul investiți
ilor în agricultură a crescut la 
260 milioane lei în 1974 față de 
73 milioane cît era în același an 
de comparație.

SCHIMBUL DE MÎINE
în județul care a dat țării 

atiția mari cărturari — sînt 626 
biblioteci, cea din Piatra Neamț 
fiind splendidă, construită după 
toate principiile unei biblioteci 
funcționale moderne. Oamenii 
vin, citesc, pleacă. Exodul spre 
instituția culturală și de învă
țămînt și de la ea spre viață, 
spre producție, ni s-a părut si
milar cu cel despre care vorbea 
directorul teatrului. S-a creat 
în acest județ bătrîn o tradiție 
a tinereții, pentru că, nimeni 
„n-are timp să-mbătrînească 1“
— cum îmi spunea un prieten. 
104 984 de elevi din școli de 
grade și profiluri .diferite aș
teaptă viitorul, 104 984 de ener
gii tinere vor înfăptui Progra
mul. îi așteaptă, numai în viito
rul cincinal, 22 000 de locuri de 
muncă din care 70% în indus
trie. Planul acesta cincinal care 
va veni este în cifre spectacu
loase etapa primă, și esențială, 
în radicalizarea schimbării ju
dețului Neamț intr-un loc al 
progresului și al victoriei so
cialiste pe toate planurile : in
dustria chimică, industria con
structoare de mașini, metalurgia 
feroasă, materiale de construc
ție, iată ramurile care se vor 
dezvolta cu precădere, sublini
ind caracterul profund industrial 
al vechilor așezări de la poale
le munților. Volumul investiți
ilor va atinge 14 miliarde de lei
— sumă ce depășește totalul 
fondurilor alocate în ultimii 
zece ani. Producția globală agri
colă va crește cu peste două
zeci la sută față de media arii
lor 1971—1975 — iar ponderea 
zootehniei va reprezenta 31%. 
Ca o concluzie firească, va creș
te nivelul de trai al populației 
cu 35—37% față de 1975. Se vor 
construi încă 14 250 de aparta
mente.

Astăzi, județul Neamț, unul 
dintre cele mai frumoase jude
țe ale țării este vizitat de mii 
de turiști din țară și din străi
nătate. Toți acești oameni vin 
spre trecut, spre monumentele 
de artă, spre istorie, traversind 
un prezent care-i surprinde și-l 
minunează. Pitorescul locurilor, 
adincimea tradiției, puritatea a- 
erului, melancolia ploilor, blin
da plutire a lunii se învecinea
ză cu cetățile chimiei, ale me
canicii, ale electricității. Stau 
firesc una lingă alta. Se com
pletează armonios. Trecerea se 
face simplu, de la. Cetatea 
Neațului Ia Cetatea țevilor din 
Roman. E doar un schimb de 
ștafetă, fără nici o stridență. 
„Cuibul de vulturi" și Cetatea 
chimiei de la Săvinești vorbesc 
aceeași limbă — cea a creației. 
Una apăra libertatea unui popor 
mîndru, care n-a asuprit nicio
dată pe nimeni. Cealaltă, apără 
liniștea, bunăstarea și progresul 
aceluiași popor ridicat spre pro
gres fără să asuprească nicio
dată pe nimeni. Bunicii dau 
semn către nepoți că limba no
bilă a idealurilor lor pentru care 
au gîndit, au construit și au 
murit — trăiește.

SMARANDA JELESCU

socialiste.Se
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUSESCU, g adresat președintelui Republicii Kenya, JOMO 
KENYATTA, următoarea telegramă :

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Kenya am deosebita plăcere să vă adresez 
cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de noi Succese în activitatea dumneavoastră, de pace 
și prosperitate poporului kenyan.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile priete
nești dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
în interesul ambelor popoare, al păcii și Cooperării interna
ționale.

Ministrul afacerilor externe al’ 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat, o 
telegramă de felicitare ministru

ÎNTÎLNIRE
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a, avut o intîlnire, in cursul 
zilei de luni, cu Kico Ngjela. 
ministrul comerțului al Republi
cii Populare Albania. în cadrul 
întrevederii au fost analizate sta
diul relațiilor economice bilate
rale, perspectivele dezvoltării și 
diversificării acestora, precum și 
probleme in legătură cu livră
rii” reciproce de mărfuri pe anul 
197.1.

Au fost prezenți Ion Stoian, 
ambasadorul României la Tira
na. și Nikolla Profi. ambasado
rul Albaniei la București.

SEMINAR
Luni s-au încheiat la lași lu

crările unui seminar internațio
nal de specializare în inginerie 
seismică, la care au participat 
specialiști români și străini din 
numeroase țări ale lumii, 

în cadrul seminarului au 
fost prezentate procedee moder
ne de calcul și concepție a con
strucțiilor amplasate în zone 
seismice, ca și metode experi
mentale de Investigație științi
fică in acest domeniu. Au fost 
efectuate, de asemenea, aplicații 
experimentale in domeniul in
gineriei seismice.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, in- 
dreptîndu-se spre patrie, de
legația Tineretului Comunist 
din Norvegia (T.C.N.) for
mată din Petter Fredriksen, 
secretar cu probleme de 
școală și invățămînt al C.C. 
al T.C.N., și Ragnar Eriksen, 
membru al C.C. al T.C.N., 
care Ia invitația C.C. al 
U.T.C. a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Bueurești-Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășa 
Cristina Luca, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

AVEA PANTALONI NOI 
si l CÎRPISE CU PETICE

(Urmare din pag. I) 

lorilor — oînd „stătuții" aceștia 
se lăfăie necuviincios peste scau
ne cu vorba din gură mai rea 
decît fumul țigării.

Marin Fotache primise o slujbă 
(greu se lăsase convins) în port, 
la vapoare ; avea, la alegere, și 
alte locuri de muncă, unde să se 
califice. A „răbdat" omenia și 
cinstea din mijlocul oamenilor 
numai pînă la prima chenzină 
ca, a doua zi, să ceară urgent li» 
chidarea. S-a pierdut pe tro
tuare !

Ceea ce șochează din primul 
moment la aceștia este ținuta, 
hainele deșuchiate și înfățișarea 
lor fizică: Neacșu Marin din 
București, și Ia 26 ani ocolește 
pe dinafară și pe dinăuntru 
Clubul tineretului din sectorul 8. 
,‘,Ce, n-am voie ? Nu sînt tînăr ? 
Banii mei nu merg ? Se rățoia 
indignat sîmbătă, cînd i s-a refu
zat intrarea la seara cultural- 
distractivă.

— Nu vezi cum arăți ? i-au 
spus fetele de la „Dacia" (orga
nizatoare ale acțiunii culturale). 
Naras, nefuns, nespălat! Cu hai
nele murdare. Se sperie și tram
vaiele de tine. Fugi de-aici drace!

— Ce face Marinică toată ziua 
și în toți acești ani — 26 ? Nu 
face nimic! A primit șase re
partiții de muncă și le-a schimbat 
pe toate. „El zice că este — 
spuneau cei care îl cunosc — 
directorul general al trotuarelor".

Și în acest caz, ca și în toate 
cazurile pe care le-am întiinit, 
ținuta morală dictează ținuta fi
zică. N. M. a abandonat rînd pe 
rînd cele, șase locuri de muncă. 
Dar nu locul de muncă îi dis
plăcea lui, ci munca însăși, care 
i s-a încredințat. A preferat com
pania nefastă a cîtorva înveterați 
certați cu legea, indivizi fără nu
me, chemați pe porecle: Pitpalac, 
Țiței (curge slinul de pe el ca 
de pe un cazan cu păcură), Gu
riță, Bosu. Priviți de aproape, se 
observă că întreaga lor epidermă 
cere apă, apă caldă, apă fiartă, 
cu mult săpun și leșie ! Pe unde 
se murdăresc nemuncitorii ăștia ? 
Ii vezi dimineața coborînd alene 
scara blocului ți se îndreaptă 
spre străzi. Pe străzile breslelor. 
Lipscani, Șelari, pe Covaci. Aco
lo se află „breasla lor". Dimi
neața devreme, sau noaptea, sa
lubritatea curăță străzile de 
gunoaiele orașului. Ei nu pot ft 
măturați, sînt „gunoaie" mobile, 
le rostogolesc, se ascund ca hîr- 

lui afacerilor externe al Repu
blicii Kenya, dr. Manyua Wăi- 
yaki. cu prilejul numirii sale în 
această funcție.

SESIUNI

Manifestări consacrate 
aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

PRIMIRI LA
PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu. a primit 
luni după-amiază, in vizită pro
tocolară de prezentare pe am
basadorii -in țara noastră ai Ja
poniei — Ryoko Ishikawa. O- 
landei — August Nyacinth Cro
nin și Republicii Democratice 
Sudan — Sayed Saharief Ahmed.

PLECARE
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a plecat, 
luni dimineață, in Franța, unde 
va face o vizită oficială, la in
vitația ministrului afacerilor 
externe, Jean Sauvagnargues.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni,. se aflau Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost de față Jean Brouste, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței. Paolo Pucci di Be- 
nisichi, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Italiei la Bucu
rești.

A APĂRUT

„ERA 
SOCIALISTĂ" 

revistă teoretică și social- 
politică a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 

Român
nr. 21/1974

latului Republicii, cu un spec
tacol prezentat de Ansamblul 
academic de stat de dansuri 
populare, condus de Igor Moi
seev, artist al poporului al
U. R.S.S. Reîntilnirea publicului 
românesc cu prestigiosul an
samblu, a fost un prilej de noi 
satisfacții estetice, spectatorii 
răsplătind măiestria artiștilor 
sovietici eu aplauze călduroase.

La spectacol au asistat Dumi
tru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, Ion Dodu Bălan și Du
mitru Ghișe, vicepreședinți ai 
C.C.E.S., Constantin Potingă, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai Consi
liului General al A.R.L.U.S., 
personalități ale vieții noastre 
eulturale, un numeros public.

Au fost de față, de asemenea,
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
în aceeași zi. la librăria „Lu

ceafărul" din Sibiu a avut loc 
deschiderea Decadei discului so
vietic.

★
La Muzeul de istorie a parti

dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România luni a fost deschisă 
expoziția „Afișul politic — 
U.R.S.S.".

La vernisaj au rostit alocu
țiuni Nicolae Cioroiu, directorul 
muzeului, și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

★
La clubul întreprinderii meta

lurgice de metale neferoase din 
Baia Mare și la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Cluj-Napo- 
ca au avut loc. luni după-amia
ză, adunări festive consacrate 
celei de-a 57-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

(Agerpres)
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La București au început, luni 
dimineața, lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-columbiene de colabora
re și cooperare economică. Sint 
examinate stadiul schimburilor 
comerciale și acțiunile de coo
perare dintre cele două țări, po
sibilitățile de extindere și di
versificare în continuare a re
lațiilor economice bilaterale

A fost prezent Fernando Ur- 
daneta Laverde, ambasadorul 
Columbiei la București.

★
Luni a avut loc lâ Cluj-Na- 

poca o sesiune de comunicări a 
oamenilor de știință din cadrul 
Filialei Academiei Republicii 
Socialiste România, manifestare 
dedicată Congresului al XI-lea 
al partidului.

Luni s-au deschis în Capitală 
Zilele culturii sovietice, organi
zate anul acesta, între • 4 și 13 
noiembrie, sub semnul marii 
sărbători a popoarelor U.R.S.S.
— cea de-a 57-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

în cadrul unei conferințe de 
presă, N. I. Mohov, adjunct al 
ministrului culturii al U.R.S.S., 
sosit in țara noastră în fruntea 
unei delegații, a subliniat că, 
alături de formele tradiționale
— schimburi de delegații, de 
ansambluri, expoziții — organi
zarea Zilelor culturii reprezintă 
forme complexe, mai largi, cu 
caracter de masă, ale colaboră
rii culturale, care servesc la a- 
propierea spirituală a popoare
lor noastre, exprimindu-și con
vingerea că ele vor însemna o 
contribuție importantă la cauza 
prieteniei frățești dintre po
poarele României Socialiste și 
Uniunii Sovietice.

★
Zilele culturii sovietice s-au 

deschis luni seara, in Sala Pa- 

tiile acoperite de praf, prin un
ghere. Organele de miliție ar tre
bui să fie ceva mai exigente cu 
astfel de cazuri, care se tot repe
tă, care îngroașă dosarele Procu
raturii cu „istoriile" lor. Lucrul 
acesta îlxsjere publicul, șocat de 
prezența lor. S-au plictisit chiar 
și „recidiviștii" cu procesele ver
bale care li se tot întocmesc, cu 
exercițiul ce-1 fac punîndu-și 
semnăturile la sfîrșitul anchetei, 
precum că sînt vinovați ! Tiebuie 
să luăm parte cu toții la salubri
zarea orașului. Să dăm locurilor 
noastre de muncă și de viață 
cinstea și frumusețea cuvenite.

Am fost la întreprinderea de 
reparații auto. In hala mașinilor- 
unelte lucra la un strung un tî
năr. Unealta nouă, modernă, 
vopsită în culori vii, devenise și 
un obiect de înfrumusețare în 
hală. Dar tînărul cu părul pe 
ochi și cu ceafa netunsă ? Era 
mai frumos, mai „dichisit" decît 
el — strungul ! Și ceilalți strun
gari aveau mîinile murdare de 
ulei, pe frunte un „benghi" de 
unsoare; dar ușor îți închipui 
că, la sfîrșitul schimbului, dușu
rile de la vestiare și oglinda din 
față, un costum îngrijit și 
cravată vor retușa totul. La tînă
rul care primise cel mai frumos 
strung din hala uneltelor — du
șul n-ar fi schimbat ținuta ! 
(Meșterul atelierului ne-a făcut 
semn discret spunînd în șoaptă 
că e vorba de cineva „nou inte
grat", aflat la a doua zi de 
muncă). „L-am lăsat o zi, două 
să observe el, bine, prin jur, 
eum sînt ceilalți" — a mai pre
cizat meșterul. Opera discret 
aici, pedagogic, integrarea socia
lă, atitudinea colectivului de 
muncă în care începuse să tră
iască tînărul. Acest lucru e bun, 
încurajator. Organizația U.T.C., 
fiind cea mai indicată s-o facă, 
ar trebui să dea mai multă aten
ție celor care doar primesc cota- 
parte din bunurile sociale, și nu 
au întors nimic din datoriile lor. 
Fiindcă ținuta cea mai cuviin
cioasă și demnă este ținuta de 
muncă. In schimbul al Il-lea, la 
„Dacia", am văzut pe țesătoarele 
Băuceanu Lenuța și Frincu Ale
xandra lucrînd harnic, la 12 
războaie. Scoteau valuri de pînză 
nălbită — pentru cămășile albe, 
purtate cu drag de cei ce mun
cesc, de cei ce se spală după 
ce au muncit. Dar metrii din pîn
ză nălbită sînt mii, ar fi de pri
sos ți pentru cămășile celor din 
relatarea de față, de s-or spăla 
de murdăria șederii.

AGENTUL STRANIU: Sala Pa
latului (orele 17.15: 20,15); Scala 
(orele 9; 11.15; 13,30: 16; 18.30: 21): 
București (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
16; 18.30; 20,45).

ALEXANDRU MACEDON: Fero
viar (orele 9; 12; 14.45; 17,45: 20.30); 
Melodia (orele 9: 12,15; 16; 19);
Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20).

POLIȚIA ACUZĂ, LEGEA A- 
CHITĂ: Patria (orele 9.30; 12,15; 
15; 17,30: 20).

ANCHETA LA MARIENBAD: 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,80; 
15,45; 16: 20.15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI: Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30: 16;
18.30: 21); Festival (orele 9.15: 12: 
15: 17.45; 20.30); Favorit (orele
9,30: 12; 15.30: 18; 20,30).

TOM SAWYER : Capitol (orele 
9,15: 11.30; 13.45; 16: 18.15; 20.30).

DUHUL AURULUI: Doina (ore
le 15.45; 18,15: 20,15): Grivița (ora 
16); Floreasca (orele 16: 18: ’0).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Doina (orele 9,30; 
11,80; 16,15).

AFACEREA PRINȚUL NEGRU: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30).

CIDUL: Central (orele 9,15;
12,30; 16; 19,30).

TELEGRAME: Viotoria (or*
18,15).

PLANETA SĂLBATICA: Victo
ria (orele 9,15; 11,80; 13,45; 19;
80,30).

DUELUL: Bucegl (or*  15).
APAȘII: Bucegi (orele 18; 80).
MISTERUL VASULUI „MARY 

DEARS": Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30): Gloria (ora
le 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

DACII: Gloria (ora 8,30).
NEÎNFRICATUL ATAMAN: Lir*  

(orele 15,30; 20,15).
SUFLETUL NEGRULUI CHAR

LEY: Buzeștl (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30); Miorița (orele 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15),

O MADONĂ ÎN PLUS: Flaeăr*  
(orele 15,30; 18; 80).

LUMINILE ORAȘULUI: Daci*

Încheierea vizitei secretarului
DE STAT AL S.U.A., HENRY KISSINGER

Luni dimineață a părăsit Ca
pitala secretarul de stat al State
lor Unite, Henry Kissinger, care, 
împreună cu soția, a făcut o vi
zită in România la invitația mi
nistrului afacerilor externe, 
George Macovescu.

Conferință de presă
Secretarul de stat al Statelor 

Unite ale Americii, Henry Kis
singer. răspunzind întrebărilor 
puse de reprezentanți ai presei 
române, a reliefat obiectivele vi
zitei sale în țara noastră, pre
cum și poziția S.U.A. în diverse 
probleme internaționale actuale, 
opinii pe care le redăm in re
latarea redactorului Agerpres — 
Alfred Neagu.

Comentind rezultatele con
tactelor avute cu prilejul vizi
tei în România, Henry Kissin
ger a arătat : „Convorbirile pe 
care le-am purtat cu președin
tele Nicolae Ceaușescu au fost 
extrem de constructive și prie
tenești și în cadrul lor au fost 
abordate multiple aspecte. Sta
tele Unite acordă o importanță 
deosebită relațiilor sale de prie
tenie cu România. De-a lungul 
anilor, am avut dese schimburi 
de vederi asupra unei game 
largi de subiecte și actualele 
convorbiri au constituit o con
tinuare a dialogului privind 
posibilitățile de promovare pe 
mai departe a relațiilor de co
laborare economică dintre 
România ți S.U.A., precum și

COM U NICAT
CU PRIVIRE LA VIZITA SECRETARULUI DE STAT AL STATELOR UNITE 
ALE AMERICII, HENRY KISSINGER, 1N REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

La invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco
vescu, secretarul de stat al 
Statelor Unite ale Americii, 
Henry A. Kissinger, împreună 
cu doamna Kissinger, a făcut in 
zilele de 3 și 4 noiembrie 1974 
o vizită oficială in România. 
Președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
l-a primit pe secretarul de stat 
Henry Kissinger. Ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma
covescu, a avut, de asemenea, 
convorbiri cu secretarul de stat 
Henry Kissinger. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și secretarul 
de stat Henry Kissinger au avut 
cordiale și constructive schim
buri de vederi asupra relațiilor 
bilaterale, eit și asupra unor 
probleme internaționale de in
teres comun. S-a constatat cu 
satisfacție că există un înalt 
grad de înțelegere in aceste pro
bleme, reflectat în bunele rela
ții reciproc avantajoase în con
tinuă dezvoltare dintre cele 
două țări.

Ambele părți au reafirmat im
portanța pe care cele două gu
verne o acordă principiilor sta
bilite în Declarația comună a 
președinților celor două state 
din 5 decembrie 1973. Subliniind 
perspectivele favorabile de dez
voltare a relațiilor dintre cele 
două țări, părțile au fost de a- 
cord că aceste principii, precum 
și Declarația privind coopera
rea economică, industrială și 
tehnică constituie o bază solidă 
pentru traducerea în viață și 
extinderea cooperării pe ter
men lung dintre cele două țări 
în toate domeniile.

Cele două părți au luat notă 
cu satisfacție de creșterea în ul
timul timp a comerțului dintre 
cele două țări și au reafirmat 
hotărirea să promoveze o largă 
cooperare economică.

Cele două părți au fost de a- 
cord că introducerea cit mai 
grabnică în relațiile economice 
reciproce a clauzei națiunii ce
lei mai favorizate constituie un 
factor important pentru dezvol
tarea cooperării dintre România 
și S.U.A. in acest domeniu.

Cele două părți au căzut de 
acord pentru începerea în cu- 
rind a negocierilor pentru în
cheierea unui acord comercial.

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15).

CĂPITANUL NEGRU: Rahova 
(orele 15,30; 18: 20,15).

SCURTA VACANȚĂ: Unirea (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

ȚARUL IVAN ÎȘI SCHIMBĂ 
PROFESIA: Pacea (orele 16; 18; 
20).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Drumul Sării (orele 15,30: 19).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT: Viitorul (orele 18; 18; 
20).

GOANA DUPĂ AUR: Ferentari 
(orele 14; 16; 18; 20).

STEJAR — EXTREMA UR
GENȚĂ: Arta (orele 15,30; 17,45; 
20).

RIUL ROȘU: Glulețti (orele
15.30: 18; 20.15)), Cosmos (orele
15.30: 18).

TATĂL RISIPITOR: Progresul 
(orele 16; 16; 20).

APARTAMENTUL: Cotroeeni (o- 
rele 15; 17,45; 20).

SALUT ȘI ADIO: Vltan (orele 
15.30; 18; 20).

B. D. IN ALERTA : Aurora 
(or*  20,15).

BUY BLAS: Grivlț*  (orele 9; 
11,15: 13.30; 18.15; 20,30); Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18):
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20,15).

ZĂPADA FIERBINTE: Munca 
(orele 16; 18; 20).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL: Volga (orele 9,80; 11,30; 13,80; 
15.45; 18; 20).

VANDANA: Tomis (orele 9:
12,30; 18; 19); înfrățirea (orei*  
15.80; 10).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR: Moșilor
(orele 15.30; 18: 20,15).

ARTICOLUL 420: Crîngașl (o- 
rele 15,30; 19).

ȘAPTE PĂCATE: Popular (ore
le 15,30: 18 : 20.15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI: 
Cosmos (ora 20,15).

STRIGĂTUL (orele 14,30; 20,45); 
UN CONDAMNAT LA MOARTE 
A EVADAT (ora 16,30); VRĂJI
TOARE INTR-ALE DRAGOSTEI 
(ora 18,45), rulează 1*  Cinemateca 
„Union".

La aeroportul Otopeni,’ oaspe
ții au fost conduși de George 
Macovescu, cu soția, Vasile Gli
ga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Corneliu Bog
dan, ambasadorul României la 

conlucrarea in probleme inter
naționale de interes comun. Re
feritor la relațiile economice 
dintre cele două state, sint cbn- 
vins că acestea vor cunoaște un 
nou impuls odată cu votarea în 
Congres, în lunile următoare, a 
legii care va acorda României 
clauza națiunii celei mai favo
rizate. Relațiile noastre politice 
sînt bune și sint convins că se 
vor îmbunătăți în continuare și 
se vor menține aceleași strinse 
legături ca și pînă acum".

In cursul conferinței de pre
să, secretarul de stat al S.U.A. 
a relevat că problemele difici
le care confruntă în momentul 
de față o mare parte a lumii — 
criza energetică, inflația, ali
mentația — necesită găsirea u- 
nor soluții eficiente intr-un 
cadru internațional mai larg.

în privința aspectelor com
plexe ale securității europene, 
Henry Kissinger a arătat că 
S.U.A. iau parte activă Ia lucră
rile. conferinței consacrate aces
tei probleme și și-a exprimat 
speranța că acestea Se vor în
cheia cu rezultate pozitive în

De asemenea, au căzut de a- 
cord să negocieze un acord de 
lungă durată de cooperare eco
nomică.

A fost analizată experiența 
de pină acum ip ceea ce priveș
te schimburile culturale și coo
perarea tehnico-științifică și s-a 
constatat că perspectivele extin
derii in continuare sînt favora
bile. Un nou acord pe termen 
lung de schimburi culturale și 
cooperare tehnico-științifică ur
mează să fie negociat in curînd.

în conformitate cu Declarația 
comună din decembrie 1973, cele 
două părți și-au reafirmat in
tenția lor de p contribui la so
luționarea problemelor de na
tură umanitară.

în cadrul convorbirilor care 
s-au desfășurat intr-un spirit 
deschis și prietenesc, părțile, a- 
bordind principalele probleme 
internaționale de interes comun, 
au subliniat necesitatea ca so
luționarea problemelor, cărora 
comunitatea internațională tre
buie să le facă față, să se reali
zeze pe căi pașnice și prin ne
gocieri, fără amenințarea cu 
forța sau folosirea forței, pe 
baza respectării independenței, 
suveranității și egalității în 
drepturi a tuturor statelor, in
diferent de mărime sau sistem 
politic, social și economic.

Ele au subliniat, de asemenea, 
necesitatea eforturilor pentru e- 
dificarea unei lumi în care fie
care națiune poate să-și aleagă 
și să-.și dezvolte liber sistemul 
său politic, social, economic și 
cultural.

Părțile au acordat atenție 
deosebită problemelor securită
ții și cooperării în Europa. Ele 
au reafirmat voința lor de a ac
ționa în mod constructiv pentru 
încheierea grabnică și cu succes 
a Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, ca o e- 
tapă importantă în procesul de 
stabilire a unei mai bune înțe
legeri și cooperări între țările 
participante pentru asigurarea 
condițiilor în care popoarele să 
poată trăi în pace și securitate,

Cele două părți au subliniat 
voința lor de a acționa în con
tinuare cu hotărire pentru reali
zarea de măsuri efective de 
dezarmare care să ducă la în» 
tărirea păcii și securității tu
turor popoarelor.

Opera Română: LILIACUL — 
ora 19: Teatrul de Operetă: 
OKLAHOMA _ ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu): JOC DE PISICI
— ora 19.39; Teatrul „C. I. Not- 
tara“ (Sala Magheru): LADY X — 
ora 19,30: (Sala Studio): PITICUL 
DIN GRADINA DE VARĂ — ora 
19; Teatrul de Comedie: PREȘUL
— ora 19,30: Teatrul Mic: CU
CĂRȚILE PE' FAȚĂ — ora 19.30; 
Teatrul Giuleștl: SÎMBĂTĂ LA 
VERITAS — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu": MITICĂ POPES
CU — ora 19,30; Teatrul Țăndă
rică (Sala Victoria): BU ALI — 
ora 15: Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy): VINO SA NE VEZI DI- 
SEARĂ _ ora 19,30: (Sala Vic
toria) : GROAPA — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă" : PĂPUȘA 
CU PICIORUL RUPT și PUFUȘOR 
ȘI MUSTĂCIOARĂ — ora 10 ; 
A.R.I.A. (La Sala Ansamblului 
Rapsodia Română): ANSAMBLUL 
ACADEMIC DE STAT DE DAN
SURI POPULARE (U.R.S.S.) —
ora 20: (la Sala Teatrului Națio
nal) : Teatrul Academic de dramă 
,,A. S. Pușkin" din Leningrad cu 
piesa DIN VIAȚA UNEI FEMEI 
DE ACȚIUNE — ora 80.

PROGRAMUL 1
8,30 Curs de limbă germană. Te- 

leșcoală: 9,00 Geografie. 9,10 Bio
logie. 9,20 Tehnologia materialelor. 
9,35 Igienă. 9,50 Indicații metodice 
(RTVS) școala generală. 10,00 Cura 
de limbă franceză. 10,30 Film ar
tistic: „Conspirația". 11,55 Româ
nia de astăzi, România de miin*  
— revistă social-’polltică TV. 12,25 
Telex. 12,30 închiderea programu
lui. 16.00 Curs de limbă rusă. 
16.30—17,00 Curs de limbă engleză. 
17,30 Telex. 17.35 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură, 
18,15 Birult-au glndul... Goleștll 

Washington, de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Harry Barnes 
jr., ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la București, mem
bri ai ambasadei.

cel mai scurt timp posibil. în 
acest context, oprindu-se asu
pra rolului statelor mici și mij
locii in soluționarea problemelor 
internaționale, el a spus : „Tră
im într-o lume in care marile 
puteri nu mai trebuie și nu mai 
pot să exercite controlul asupra 
hotăririlor luate in chestiuni in
ternaționale. Nu se poate edifica 
o pace durabilă decît cu parti
ciparea și consensul tuturor ță
rilor interesate".

Prezentînd programul vizite
lor pe care le va face într-o 
serie de țări din Orientul Mij
lociu, Henry Kissinger a arătat 
că scopul lor este acela de a 
examina rezultatele conferinței 
arabe la nivel înalt și perspec
tivele de pace in această zonă. 
„Poziția Statelor Unite este cla
ră in această privință — a spus 
secretarul de stat. Vom face tot 
posibilul pentru a ajuta la edi
ficarea unei păci durabile In O- 
rientul Mijlociu, în spiritul re
zoluției Consiliului de Securita
te, ți vom colabora cu părțile 
în stabilirea unei astfel de 
păci".

în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat, cele două părți 
au apreciat acordurile deja re
alizate.

Au subliniat, totodată, necesi
tatea continuării eforturilor pen
tru instaurarea unei păci juste 
și durabile în această zonă.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea unei reglementări 
politice, durabile a problemei 
cipriote în conformitate cu in
teresele poporului cipriot, ale 
tuturor părților interesate și ale 
păcii și înțelegerii internaționa
le.

Au fost examinate probleme
le actuale ale situației economi
ce mondiale in contextul inter
dependenței internaționale cres- 
cînde. S-a pus accent pe necesi
tatea găsirii de soluții proble
melor care afectează țările lu
mii, îndeosebi cele referitoare la 
alimentație, energie, populație 
și dezvoltare.

în acest context a fost relie
fată importanța desfășurării re
lațiilor economice pe baze echi
tabile.

Ambele părți au convenit a- 
supra necesității de a acorda un 
sprijin efectiv Organizației Na
țiunilor Unite în întărirea păcii 
în lume și dezvoltarea cooperă
rii internaționale.

Cele două părți au afirmat 
importanța intensificării contac
telor și consultărilor la toate ni
velele care caracterizează rela
țiile dintre cele două țări, subli
niind că acestea contribuie atît 
la dezvoltarea înțelegerii reci
proce dintre Republica Socia
listă România și Statele Unite 
ale Americii, cît și la întărirea 
cauzei păcii în lume.

în acest context, președintele 
Nicolae Ceaușescu a' reînnoit in
vitația adresată președintelui 
Gerald Ford de a vizita Româ
nia. Secretarul de stat Henry 
Kissinger a declarat că pre
ședintele Gerald Ford a acceptat 
cu plăcere invitația. S-a căzut 
de acord ca vizita să aibă Ioc 
la o dată cît mai apropiat po
sibilă.

Secretarul de stat Henry Kis
singer a exprimat aprecierea 
pentru cordiala primire care i-a 
fost rezervată în România, ca și 
pentru amplul schimb de vederi 
la care s-a procedat în timpul 
vizitei sale la București.

_ o familie de cărturari patrioți. 
18,33 Partid, stegar nelnfrfnt. Cln- 
tece patriotice șl revoluționare. 
18,50 Legile țării, legile noastre. 
Noile reglementări juridice adop
tate de Marea Adunare Națională. 
19,00 Eroi îndrăgiți de copii: „Năz
drăvanul Dennis". 19,25 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Documente
le Congresului al XI-lea in dez
baterea întregului popor. 20.00 Re
vista economică TV. 20,25 Luna 
creației originale românești. Tea
tru TV: „Fata și caruselul" de Al. 
Voltin. Premieră pe țară. 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea programu
lui.

PROGRAMUL 8

20,00 Meridiane literare. 20,25 Su
fletul intre mit și știință. Film 
documentar. 20.35 în pas cu ti
nerețea. Muzică ușoară. 20.45 Film 
artistic: „Violență in piață" — o 
producție a studiourilor cinemato
grafice lugoslavș.

PROGRAMUL UI
9,00 Știri. 9,05 Panoramic muzi

cal. 9,45 Podoabe ale pămintulul 
nostru — ctntece pentru briga
dieri. 9,55 Melodia zilei: „Gtnduri 
pentru țară" de Ion Stavâr. 10.00 
Femina-club. 11,00 Profil pe por
tativ: loan Hvorov. 11,30 Pentru 
prietenii magnetofonului — muzi
că ușoară. 12,00 Știri. 12.05 Invi
tație in fonotecă: muzică de ca
meră. 12.55 Melodia zilei. 17,00 Ști
rile după-amlezil. 17.65 Alo, Ra
dio! — muzică ușoară la cerere. 
17,50 Ctntece studențești. 18,00 Șap
te zile, șapte arte. Teatru. 18.10 
Concert din operele Iui Verdi. 
18,55 Melodia zilei. 19,00 în di
rect... 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri ..Electrecord". 20,00 Lucrări 
camerale. 20.30 Concert de muzi
că populară. 81.00 Biografia unei 
capodopere. Poveetea vorbii de 
Anton Pann. 22.00 O zi într-o oră. 
23,00 Vedete ale muzicii ușoare. 
23,15 Poetica. Mircea Florin Șan- 
dru. 23,55—34,00 Ultimele știri.

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

SADÎKNAFIS
Cunoscutul om de știință 

pakistanez s-a născut la 
Calcutta. După studii uni
versitare își continuă activi
tatea în domeniul vast al 
studiilor economice și so
ciale ale țării sale, recunos
cute unanim datorită valorii 
lor aplicative.

Bucurindu-se de apreciere 
internațională, de mai mulți 
ani este director general al 
Diviziei proiectelor de bază 
ale O.N.U. pentru activitățile 
iin domeniul populației.

DILEMELE
MA TURITĂ ȚII...

de NAFIS SADÎK

Cum constituim echipajul uman atunci cînd intenționăm o 
asemenea escaladare cum ar fi, de pildă, cucerirea Evere6tului ? 
Pornim la drum cu o echipă formată doar din adolescenți ? 
Nu-mi continui supoziția prin cealaltă alternativă, deoarece ni
meni nu și-ar propune un asemenea lucru. în schimb, se poate 
presupune că oricine ar fi dispus să pășească la un drum greu 
in cadrul unei echipe compuse din oameni maturi, entuziaști 
și deopotrivă cu experiență și cu înțelegerea dificultăților ivite în date reale.

După cum se poate vedea, deci, în abordarea subiectului su
pus discuției în cadrul acestei anchete internaționale de tineret 
îmi propun să exprim un punct de vedere potrivit căruia doar 
prin cuplarea eforturilor tuturor generațiilor, ca atitudine pre
concepută pentru fiecare caz în parte, se poate asigura în mod 
real succesul.

Cum însă, în ziua de azi. nimeni nu se arată dispus să ac
cepte o idee sau un punct de vedere doar după enunț, voi 
încerca să-mi susțin afirmația prin exprimarea cîtorva argu
mente, fără pretenție de originalitate, avind însă satisfacția unei 
încercări — „essais“.

A. Orice s-ar spune, dar atunci cînd pornim să evaluăm te
meiurile unei acțiuni, mintea dorește, după cum spuneam an
terior, să afle cine sintem noi cei aflați în imersiune. Această 
idee, raportată la scara întregului glob, ne permite o viziune 
de sinteză demografică din a cărei evoluție in ultima perioadă 
temporală putem trage anumite concluzii. Bunăoară, știm că 
Terra este tot mai populată, că un număr tot mai mare de oa
meni privesc către crestele anilor 2 000 și mai departe chiar. 
Am reflectat noi. Insă, suficient asupra faptului că omul mediu
— statistic vorbind — care acționează astăzi printre noi in nu
mele viitorului are virsta de 40 de ani ?

Potrivit unor statistici furnizate de Biroul Internațional al 
Muncii, in lume trăiesc 970 milioane de persoane in virată de 
40 de ani, iar în anul 2 000, ținind seama de sporul de natali
tate ce se va menține, vor fi 1 800 milioane persoane. Zone 
întregi, răspîndite pe întreaga suprafață a pămîntului au în ca
drul populației o cotă mare de „40“. în țările Europei, în 
Uniunea Sovietică, în Statele Unite și în Japonia o persoană din 
trei are în prezent vîrsta de 40 de ani.

Din această constatare de ordin biologic urmează o sume
denie de consecințe : deci, omul „de la mijlocul vieții", în pline 
puteri, copt și cu experiență, avînd forțele imense ale maturi
tății de partea sa, capabil de imaginație și de elan dirijează, in 
mare vorbind, „corabia Terrei".

Sub acest aspect — menționez din nou, strict biologic — con
figurația actuală a omenirii permite cele mai mari urcușuri și 
performanțe In favoarea umanității, deoarece nu avem de a 
face nici cu o structură juvenilă, lipsită de orizont și experien
ță. nici cu o alta, ce-și poartă din greu povara anchilozantă a 
senectuții. Omenirea noastră în vîrstă medie-statistică de 40 de 
ani este tot ceea ce-și poate dori mai mult societatea omenească 
lucidă, conștientă de faptul că a trăi pe pămînt este un drept 
al tuturor — ca vîrstă, ca zonare, ca grad de dezvoltare.

B. Maturitatea subînțelege în ea datele tinereții, împreunate 
cu cele ale vîrstnicilor. Cînd ne referim la un matur nu l-am 
putea defini ori caracteriza „în sine", cit i-am atribui date 
psihosociale ale virstei tinere ori înaintate, acomodate și tem
perate de Ia caz la caz, cu exces, abundență ori timiditate de 
aplicație, emoție și elan, ținind seama de acțiunea reclamată 
de viața socială.

Cum s-ar spune, maturitatea se străduie să culeagă ceea ce 
este mai bun și mai folositor speciei de la indivizi, fără s-o 
declare, luîndu-și intr-un anume fel apanajul de a exista prin 
acțiuni, fapte, activități diurne ori acte temerare.

Aceasta nu vrea să însemne că prioritatea pe care o acord 
maturității — la urma urmelor ca stare acționativă psihică — 
m-ar putea duce la o nedreaptă apreciere a celorlalte virste, 
evident, fiecare dintre ele avind harul și deziluziile proprii. în 
încercarea de a cuceri Everestul nostru ii avem printre noi pe 
tineri care ne farmecă prin spontaneitate și lipsă de prejudecăți 
ori dogme. De asemenea, îj avem alături pe vîrstnici, experien
ța, capacitatea de cuprindere amplă a problemelor in conexiunea 
lor.

Și totuși, în urcușul nostru spre zările umanității, la o încru
cișare de drumuri atunci cind „echipa" se consfătuiește pe unde 
să meargă mai departe este bine să-l ascultăm cu atenție și pe 
ținăr care vede cu proprii lui ochi, așa cum arată drumul din 
fața sa în realitate, fără să-l suprapună cu altul existînd în 
conștiință și pe care poate că altcineva ar fi dispus să inainteze, 
părindu-i-se mai ușor, deși nu acesta este drumul pe care do
rește el să pășească. Atunci poate veni, evident, judecata virst- 
nicului care va încerca să ne înfățișeze eventuale greutăți cu
noscute din proprie experiență și pe care, probabil, le vom avea 
de înfruntat. Doar din suprapunere, alăturare, comparare și se
lectare se naște creativitatea matură, convingerea că echipa se 
află pe drumul cel bun.

Evident, niciodată nu sintem feriți de eșecuri datorită nepre
văzutului. însă și greutățile acestea pot fi mai lesne trecute 
dacă există ferma convingere in legătură cu țelul și drumul 
tău.

C. De fapt există o delimitare strictă între oamenii tineri și 
cei vîrstnici ? Biologic, da, in restul datelor umane, nu ! Iar 
acest ,,nu“ cuprinde o sferă imensă : psihologică, filozofică, etică, 
de comportament social, acționativă etc.

De cite ori nu ne-am mirat cit e de „bătrin" un tinăr sau 
cit de „tinăr" este un virstnic, in ambele posibilități ale sensu
rilor pe care le pot da ghilimelele. Cu toții funoaștem fapte 
săvirșite de oameni care ne sint recomandați a fi tineri, fără 
să ne fie declarată in același timp și virsta lor. Pentru ca ceva 
mai tîrziu să aflăm că, de fapt, performerul este fie un tinăr de 
18 ani, fie un ins de 65. Și, drepți să fim, nu ne mirăm nici 
într-un caz, nici în celălalt. Pentru că in epoca noastră limitele 
dintre virste par a dispare pe planul actelor sociale ori al noto
rietății, datorită condițiunilor oferite de revoluția științifică și 
tehnică care permite și oamenilor tineri apropierea de „esen
țele" științei și tehnicii la o virstă cind altădată aceasta părea 
ceva de neînchipuit.

Poate că unicul etalon care ar trebui folosit în evaluarea pe 
scara virstei ar fi relativul „mai ținăr" și nu absolutul „tinăr". 
Am să-mi susțin gindul printr-un exemplu.

O analiză a virstei celor ce au primit „Premiul Nobel" ni-i 
indică pe cei consacrați în domeniul fizicii (35—55 ani) a fi 
mai tineri cu 10 ani decit cei ce au primit aceeași distincție in 
medicină (45 ani — 60 ani). Și unii și alții sint performeri, insă 
eșalonul fizicienilor este mai tinăr. Evident, oameni anchilozați, 
limitați, intr-un cuvint „bătrini" in sensul existenței lor psiho
sociale n-ar fi putut obține „Premiul Nobel" I

Și încă o remarcă : laureații Premiului Nobel trăiesc aproxi
mativ cu 5 ani, în medie, mai mult decit toți ceilalți semeni ai 
lor. Inclusiv, marii performeri sportivi. Ceea ce înseamnă că 
tinerețea se poate perpetua prin datele vieții judicios organiza'.e, 
de munci, de preocupări asidue intr-un sens, eu folos pentru 
semeni, dar dupi cum se poate vedea și cu sens strict biologio
— ca să nu mai amintim și de notorietatea din fața forumului
— și pentru ei.

Iată citeva lucruri pe care socotesc eu că trebuie să Ie știm, 
iar dacă le știm să ne solicite gindirea și acțiunea noastră. Nu 
de alta dar Th. Gray în al său „On a distant prospect of Eton 
College" ne-a avertizat încă din 1747 : „Where ignorance is 
bliss, it is folly to be wise" („Unde ignoranța e o fericire, pros
tia pare înțelepciune").
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ÎNTRECERILE PRIMEI EDIȚII A

ic„CUPEI SCINTEII TINERETULUI LA TENIS

CEI MAI BUNI DINTR-0 SUTA DE MII
Aici, pe terenurile Tems-Clubului București, de pe calea Plev- 

nei, în acest , cadru natural situat aproape de albia prin care 
curge Dîmbovița, ieri s-a înscris o frumoasă pagină în istoria 
tenisului românesc. O mobilizatoare și atractivă competiție, des
fășurată nOn-stop timp de b lună, „Cupa Scînteii tineretului la 
tenis", ediția întîi — 1974, și-a desemnat, cîștigătorii care devin, 
astfel, primii campioni ai țării la tenis, categoria începători. Re
latările noastre de la Întrecerile finale care au durat patru zile 
tu fost ample, așa că nu ne rămine decît să ne referim la ulti
ma zi, ziua mecidrilor decisive, care a fost încărcată de surprize. 
Tineri care pra'ctică de puțiĂă vreme „sportul alb" s-au angajat 
intr-0 luptă sportivă dirză, pasionantă care a relevat talentul, 
calitățile fizice și virtuțile tehnice ale celor mai proaspeți prac- 
ticanți ai tenisului, făptui că avem un tineret înzestrat pentru 
acest Sport.

Este elocvent și semnificativ 
să arătăm că ambele meciuri — 
ale băieților — din penultimul 
tur âl competiției au durat pes
te 3 ore. Spectacolul, urmărit 
în afară de cel care au venit 
anume, și de numeroși trecători 
captivați de dirzenia și lupta 
epuizantă de pe teren, a fost 
electrizant. Protagoniștii, Alex. 
Roșu (Hunedoara) și Mircea Pa
vel (Vîlcea), Mihai Ciuntea 
(Neamț) și Gh. Epure (Argeș) 
au arătat că stăpînesc un re
gistru bogat de procedee' tehni
ce și cunoștințe tactice. De fapt, 
încă din sferturile de finală, 
partidele, foarte echilibrate, cu 
răsturnări spectaculoase de si
tuații — cum ușor se poate 
conrtata privirtd tabloul rezulta
telor tehnice de alături — ilus
trează drumul, plin de obstacole, 
ăl calificării spre flnâlă. Finn- 
llștii Marinela Țecu — Mi
haela Ciobotaru și Mihai Ciun
tea — Alex. Roșu ne-au de
monstrat și în partidele decisive 
inepuizabile resurse, admirabile 
calități morale. învingători și 
învinși, fete și băieți, merită 
caldele noastre felicitări, și urări 
de succese pentru viitor. Ciști
gătorilor finalei. Marinela Țecu 
și Mihat Ciuntea, în plus, o 
cunună de lauri.

se aliniază pentru festivitatea 
de premiere. Ei sînt salutați de 
tovarășul Pantelimon Găvănes- 
cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
care relevă că această competi
ție. închinată celui de al XI-lea 
Congres al partidului s-a .bucu
rat de un real succes. Subliniind 
rolul tot mai mare al organiza
ției U.T.C. în dezvoltarea acti
vității sportive de masă, vorbi
torul felicită călduros finaliștii, 
pe toți 'participanții la prima 
ediție a „Cupei Scinteii tinere
tului Ia tătiis", urîndu-le succede 
in rmmcă, la învățătură și în 
sport.

Pe masa lungă. încărcată cu 
trofee, Cupe, premii in materiale 
sportive, strălucește „Cupa Scîn
teii tineretului la tenis", proiect 
și execuție a sculptorului Ale
xandru Gheorghiță. O competi
ție bogată în distincții. O com
petiție ale cărei întreceri finale 
s-au bucurat și de prezența

maestrului emerit al sportului 
Ion Țiriac, sosit în țară doar 
cu cîteva ore înainte de ultimul 
meci. Adresindu-se .participanți- 
lor cu... „dragi colegi", ei au 
înțeles că aceste cuvinte prefi
gurează pentru mulți îndemnul 
de a urma drumul perfor
manței și al gloriei sportive 
pe care-i invită acest mare 
performer. Redactorul șef al 
ziarului „Scînteia tineretului" 
inminează celor doi campioni, 
Marinela Țecu și Mihai Ciuntea, 
trofeul challenge „Cupa Scînteii 
tineretului la tenis" și cupele de 
cristal purtînd aceeași semnifi
cație, pe care le vor păstra in 
panoplia proprie.

Toți participanții la finală — 
cei 40 de băieți și cele 40 de 
fete — primesc din partea Fe
derației de specialitate cite o 
rachetă de tenis și un set de 
mingi ; semifinaliștii, în plus, și 
cîte un echipament complet de 
tenis, iar cîștigătorii. cîte o ra
chetă Dunlop. Ion Țiriac înmi- 
nează campioanei la fete 0 cupă 
de metal ciștigată la Forro Ita
lice, iar din partea lui Ilia 
Năstase, se decernează o cupă 
campionului la băieți. Liceul 
„Decebal" din Deva și Liceul nr. 
1 din Reșița — pentru cea mai 
mare participare la etapa de 
masă — primesc materiale spor
tive pentru tenis : fileuri, rache
te și mingi. Cupa pentru teh
nicitate revine sportivului hune- 
dorean Alexandru Roșu, iar

premiul pentru cel mai tînăr 
participant, Mihaelei Dumitriu 
(Galați).

Un moment emoționant : din 
public se desprinde un bătrînel 
cu alură de sportiv. Are în mi
nă o cupă și corzi pentru rache
te. Este dr. Tiberiu Grad, fost 
tenismen de performanță, care 
oferă aceste daruri reprezentan
ților de pe meleagurile natale 
— Țara Maramureșului. Au fost 
inmînate numeroase premii in 
trofee, cupe, obiecte și materia
le sportive din partea ziarelor 
și instituțiilor centrale pe care 
le-am anunțat. Este poate unica 
întrecere de la care fiecare par
ticipant s-a întors cel puțin cu 
o rachetă și citeva mingi, sim
bol și certitudine ale continuită
ții activității sportive.

La revedere, 
la ediția a doua —1975 !>

înainte de a spune la revede
re, două lucruri vrem să-i anun
țăm pe toți tinerii care și-au 
făcut din tenis un sport îndră
git, o mare pasiune, că anul 
viitor competiția dotată cu tro
feul challenge „Cupa Scînteii 
tineretului la tenis" va căpăta 
o și mai mare amploare, ea este 
de pe acum fixată în calendarul 
competițional republican și se 
va desfășura începind din apri
lie — etapa de masă — pînă în 
iulie, cînd va avea loc finala pe

EI SÎNT CAMPIONII
MIHAI CIUNTEA. Are 17 ani, se numără printre elevii frun

tași ai Liceului energetic din Piatra Neamț, anul III. După cuce
rirea trofeului „Cupa Scinteii tineretului", ne-a spus, zîmbind : 
„Ca și supercampionul nostru, Ilie Năstase, eu am debutat în 
sport, ca jucător de fotbal la echipa de juniori Ceahlăul Piatra 
Neamț, unde continui să joc, iar după scurt timp, la îndemnul 
unor colegi, am pășit pe terenul de tenis. După citeva antrena
mente am deprins primele elemente tehnice ale sportului cu 
racheta, avînd ca îndrumător pe ing. Ozias Berman, de la Fabrica 
de fire și fibre sintetice din Săvinești, care, de altfel, m-a 
însoțit la București șl mi-a susținut moralul în dificilele con
fruntări din turneul final".

MARINELA ȚECU. In virstă de 17 ani, elevă în anul III 
la Liceul „Vasile Roaită" din Rîmnicu Vîlcea. Practică tenisul de 
scurt timp, îndrumată de antrenorul Eugen Vătășescu. Nespus de 
bucuroasă, după încheierea finalei, ne-a declarat : „Sinceră să 
fiu partida finală n-a fost atît de grea. Am avut mai puține emo
ții ca în celelalte. In drumul meu spre cucerirea prețiosului tro
feu, cel mai mare obstacol a fost cea mai tfnără și mai mică 
concurentă — 13 ani — gălățeanca Mihaela Dimitriu, care mi-a 
dat o replică neașteptat de dirză și n-am reușit s-o depășesc decît 
în finalul partidei. Rămîn cu cele mai frumoase impresii de la 
prima mare Întrecere la care particip".

Festivitate de premiere!

După cele 78 de partide, unele 
mai interesante ca altele, și nu 
de puține Ori pline de drama
tism a sosit momentul, bilanțu
lui. Un moment de destindere 
și bucurie. Participanții la finală

țară. Ziarul nostru nu va între
rupe nici un moment legătura cu 
tinerii iubitori ai tenisului, cu 
participanții la competiția ini
țiată ; în coloanele sale va inau
gura o rubrică destinată exclu
siv purtării unui dialog perma
nent despre tenis și lumea lui, 
rubrică la care sînt invitați să 
scrie toți cei care gindesc fru
mos, gîndesc profund despre ro
lul social al sportului, despre 
sport ca mijloc de educație și 
dezvoltare multilaterală a gene
rațiilor tinere.

La revedere, la ediția a doua 
— 1975 a „Cupei Scînteii tine
retului*  la tenis" !

Cîștigătorii și antrenorii, deopotrivă de fericiți. Cea mai mică și tinără concurentă, reprezentanta Galațiului — Mihaela Dumitriu 
(13 ani) — cel mai mare... obstacol în fața campioanei.

Considerații despre competiție, despre turneul final
„Este cea maî mare com
petiție de tenis ce s-a 
desfășurat vreodată în 

România"

ma valorii tehnice putem apre
cia că ei s-au prezentat la un 
nivel bun, aș putea zice că 
peste așteptări, participanții la 
finala de la București au prac
ticat un tenis spectaculos cu lo
vituri curate, au disputat me
ciuri pasionante, atît din punct 
de vedere al scorurilor, al răs
turnărilor de situații, cit și al 
ambiției și dăruirii aruncate în 
luptă.

Această primă ediție ne de
monstrează resursele imense, 
dragostea tineretului pentru 
sport, în general, pentru tenis 
in special ; întrecerile se con

stituie intr-un mobil dătător de 
speranțe, în sensul că edițiile 
viitoarfe se vor bucura de o par
ticipare și mai valoroasă și mai 
numeroasă, iar finalele ne vor 
oferi prilejul, ca și acum, să re
ținem, să recrutăm chiar, ta
lentele de excepție, tinerii de 
perspectivă.

In concluzie, putem afirma că 
această competiție oferă motive 
de bucurie și satisfacție atît 
pentru inițiatorul și organizato
rul ei, ziarul „Scinteia tineretu
lui", cit și pentru Federația de 
specialitate prin aportul consi-

declara ALEXANDRU LĂZARES- 
CU, secretar general al F.R.T.

Inițiativele ziarului „Scînteia 
tineretului" privind dezvoltarea 
de masă â tenisului, împărtășite 
de federația noastră și sprijinite 
in cadru! unei colaborări foarte 
fructuoase, inițiative declanșate 
Încă din perioada memorabilei 
finale de Cupa Davis (1972), au 
cunoscut o încununare și un 
stlcceS deplin odată cu organiza
rea acestei competiții. Au apă
rut, mai întîi, zeci, sute de te
renuri care au permis organiza
rea primei competiții de masă. 
Putem considera „Cupa Scînteii 
tine" stului" ca cea mal triare 
competiție de tenis ce s-a des
fășurat vreodată în țara noastră, 
în cei 80 de ani de cînd se joa
că tenis în România. Pentru 
momentul de față este singura 
competiție cu finală pe țară la 
care sînt reprezentate toate ju
dețele, toată țara, fapt ce ilus
trează răspîndireă, dezvoltarea 
tenisului în ultimii ani. La toate
întrecerile din calendarul. nos
tru competițional se prezentau 
sportivi din cel mult 26—27 ju
dețe. Dacă privim competiția și, 
mai ales, concurenții prin pris

Fiecăriii participant la turneul final — cite o rachetă 
și un set de mingi

derabil pe care l-a adus la răs
pândirea tenisului în toată țara, 
în rîndurile tineretului. Și a- 
cesta mi se pare un lucru 
extraordinar.

„Din competițiile de ma
sa izbucnesc marile ta

lente"
susține TOMA OVICI, compo

nent al echipei pentru 
„Cupa Davis"

Eu cred că o competiție de 
amploarea acesteia și-ar putea 
spori și mai mult valoarea dacă, 
in viitor, se vor organiza între
ceri pe categorii de virstă mai 
strinse. Această competiție, la 
care am oficiat multe meciuri, a 
arătat o fantastică răspîndire în 
masă a tenisului. Eu bănuiam a- 
cest lucru, dar acum m-am edi
ficat. Din 1964, cînd părea o ade
vărată minune să vezi un băiat, 
pe stradă, ținînd subsuoară o 
rachetă, iată că am ajuns ziua 
in care orice tînăr, care vrea să 
practice sportul, începe cu teni
sul. Cred că această competiție, 
repetată an de an, va scoate la 
iveală talente autentice din rîn
durile celor care reprezintă ju
dețele. Totdeauna, din rîndurile 
amatorilor izbucnesc marile ta
lente. De-acolo de unde nici nu 
te aștepți. In asta văd eu scopul 
nobil ăl competiției inițiate de 
ziarul „Scînteia tineretului". Ca 
nivel tehnic pentru amatori —

foarte bun ! Am văzut multe fete 
și mulți băieți care, sînt sigur, 
vor juca tenis de performanță.

„Așa s-a făcut primul 
pas pentru crearea bazei 

tenisului de masă" 
declară ION TIRIAC, maestru 

emerit al sportului
Noi am avut, pînă în momen

tul de față, în tenis o suprastruc
tură, dar o bază de masă nu am 
avut niciodată. Acum s-a făcut 
primul pas pentru crearea ba
zei tenisului românesc. Cu ceea 
ce avem astăzi — terenuri și 
pasionați ăi tenisului cu miile 
și zecile de mii — vom avea 
peste 10 ani, ori poate și mai 
puțin, rezultate de nivel inter
național. NU aș vrea să-mi ex
prim o părere despre nivelul 
tehnic al competiției, al concu- 
renților pentru că, din păcate — 
și-mi pare rău — n-am prins 
decît ultimul meci, care sincer 
să fiu m-a î’ncîntât.

Nici nu este prea important a- 
cest lucru. Important și semni
ficativ este interesul enorm pe 
care acțiunea, sau mai exact 
acțiunile „Scinteii tineretului", 
l-au stîrnit în rîndurile maselor. 
Eu ca tenismen, ca sportiv, aduc 
Organizatorilor acestei competi
ții sincere mulțumiri.

Grupaj realizat de : 
vasile cabulea 

Fotografiile : O. PLECAN

REZULTATE TEHNICE
SFERTURILE DE FINALĂ

Feminin : Mariana Szabo (Satu Mare)-Liliana Mariș (Suceava) 
2—1 (6—0, 5—7, 6—3) ; Mihaela Ciobotaru (Prahova)-Ionița Ciu
botar (Mureș) 2—0 (6—3, 6—1) ; Mariana Popa (Bihor)-Georgeta 
Boamfă (Hunedoara) 2—1 (3—6, 6—2, 6—0) ; Marinela Țecu (Vîl- 
cea)-Eva Iakubinyi (Maramureș) 2—0 (6—6—1). Masculin : 
Alexandru Roșu (Hunedoara)-Nicolae Isbășescu (Ialomița) 2—1 
(6—3, 2—6, 7—6) ; Mircea Pavel (Vîlcea)-Rodrigo Dumitrescu 
(București) 2—1 (3—6, 6—4, 6—2) ; Mihai Ciuntea (Neamț)-Ioan 
Neâgoe (Dolj) 2—1 (5—7, 7—5, 6—3) ; Gheorghe Epure (Argeș)- 
Sergiu Leonte (Vaslui) 2—1 (4—6, 6—3, 6—2).

ÎNTRECERILE SEMIFINALE
După primul set, viu disputat și cîștigat în prelungiri de Ma

riana Szabo (Satu Mare), marcată de oboseală, ea a cedat în 
fața campioanei județului Prahova, Mihaela Ciobotaru, învingă
toare cu 2—1 (6—7, 6—3. 6—2), iar Marinela Țecu (Vîlcea) a 
dispus de Mariana Popa (Bihor) cu 2—0 (6—1, 6—2), netezindu-și 
drumul spre prima treaptă a podiumului de onoare.

Alexandru Roșu (Hunedoara) ciștigă primul set cu 6—3, dar 
adversarul său, Mircea Pavel (Vîlcea) are o revenire și domină 
setul următor, încheiat cu scorul de 6—2 în favoarea sa. In 
continuare, meciul devine tot mai pasionant. Condus cu 3—0, la 
ghemuri, Alex. Roșu reface din handicap și reușește, după o 
dispută dirză, să obțină calificarea în finală, prin tie-breack, 7—6. 
Așadar, 2—1 (6—3, 2—6, 7—6) pentru Alex. Roșu. La fel de 
pasionantă și echilibrată a fost și a doua semifinală, care a opus 
pe Mihai Ciuntea (Neamț) lui Gh. Epure (Argeș). Victoria a 
revenit primului jucător, cu 2—1 (4—6, 6—2, 6—4).

FINALELE
în aplauzele spectatorilor. Marinela Țecu și Mihaela Ciobotaru 

au pășit, emoționate, pe terenul central, pentru a susține partida 
decisivă, avînd ca arbitru principal pe maestrul sportului Toma 
Ovici, component al echipei noastre pentru „Cupa Davis". După 
un schimb de mingi spectaculoase, campioana județului Vîlcea, 
Marinela Țecu, a reușit să se impună, obținind mult dorita vic
torie, cu scorul de 2—0 (6—4, 6—1). Așteptată cu viu interes, ulti
ma partidă — arbitrată de Mihai Rusu —, care avea să desem
neze pe ciștigătorul turneului masculin, a entuziasmat pe cei 
prezenți, prin jocul dinamic și gama variată de procedee tehnice 
folosite de campionul județului Neamț, elevul Mihai Ciuntea. 
Eil a smuls aplauze la „scena deschisă", întrecîndu-1 cu 2—0 (6—1, 
6—0) pe Alexandru Roșu (Hunedoara). Printre primii care l-au 
felicitat a fost... maestrul emerit al sportului, Ion Țiriac.

O semnătură pe un „certificat" al viitorului

Tragerea la sorți 
în 16-mile

„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
Ieri au fost trase la sorț} me

ciurile 16-milor cupei Româ
niei la fotbal. Iată programul 
întîlnirilor ce vor avea loc la 
13 noiembrie : Bihoreana Mar- 
ghita-ViitoruI Aluniș ; Sportul 
Studențesc București-Politehnica 
Timișoara ; A.S.A. Tg. Mureș- 
F. C. Constanța ; Rapid Bucu- 
rești-Dinamo București ; Indus
tria sirmei Cîmpia Turzii- 
Steagul Roșu Brașov ; C. S. 
Botoșani-Chimia Găești ; Uni
versitatea Craiova-Energia O- 
rașul Gheorghe Gheorghiu Dej; 
F. C. Galați-Știința Petroșani ; 
Politehnica Iași-Ceahlătiî Piatra 
Neamț ; Universitatea Cluj-Na- 
poca-F. C. Argeș ; Olimpia 
Giurgiu-Jiul Petroșani, F.C.M. 
Reșița-Chimia Rm. Vilcea ; Ra
pid Piatra-Olt-Steaua Bucu
rești ; Gloria Reșița-C.F.R. 
Cluj-Napoca ; Olimpia Satu 
Mare-Progresul Brăila ; U.T. 
Arad-Constructorul Bistrița.

„MĂNUȘA DELTEI" 
LA BOX

De abia s-a coborît cortina 
după închiderea ultimului act al 
finalelor Campionatului național 
de box pe anul 1974 și, în ora
șul Țulcea. din inițiativa Con
siliului județean al sindicatelor 
și C.J.E.F.S., în zilele de 1, 
2 și 3 noiembrie a.c. s-a desfă
șurat tradiționala competiție pu- 
gilistică rezervată echipelor sin
dicaliste din Întreaga țară, de
numită simbolic „Mănușa Del
tei".

Pe lista ciștigătorilor celei de 
a treia ediții figurează o serie 
de nume binecunoscute : Ru- 
șit Turan (Voința Constanța), 
care a ciștigat și titlul de cel 
mai popular pugilist al compe
tiției. Gheorghe Butnaru (Oțe
lul Galați). Vasile Mircea (Elec- 
troputere Craiova), Vasile Iones- 
cu (Delta Tulcea) nume de care 
vom mai auzi in viitor.

Ciștigătorilor acestei competi
ții. li s-au decernat diplome și 
mănușa simbolică a competiției.

ION BALAURE

merirf/wn
• Finala turneului candidați- 

lor Ia titlul mondial de șah pe 
care o dispută la Moscova marii 
maeștri sovietici Anatoli Karpov 
și Viktor Korcinoi. a continuat 
cu partida a 19-a. întreruptă in
tr-o poziție complicată la cea 
de-a 41-a mutare. Specialiștii 
apreciază totuși că marele 
maestru Korcinoi (cu piesele 
albe) ar avea un ușor avantaj. 
Scorul este deocamdată 10,5—7.5 
puncte in favoarea lui Karpov.

• înaintea ultimei etape, în 
clasamentul raliului internațio
nal automobilistic care se des
fășoară la Marquette (Michigan) 
continuă să conducă pilotul fin
landez Markku Alen (..Fiat 
Abarth-124"). 11 urmează fran
cezul Therrier („Renault-17 Gor- 
dini") și italianul Paganelli 
(„Fiat Abarth-124").

T. C. I. F. - BUCUREȘTI 
STAȚIA DE UTILAJ TRANSPORT 

BUCUREȘTI
Str. 7 Noiembrie nr. 2t)l/bis, sectorul 2 

Cap tramvaie : 1, 4, 21 „Coi entina"

RECRUTEAZĂ PERMANENT:

— elevi muncitori pentru școală calificare scurtă durată 
8 (opt) luni in meseria:

— excâvatorișii, autoscreperiști, buldozcriști și lăcătuși 
mecanici.

Condiții de școlarizare !
— virstă 16—35 ani
— absolvenți a 4—8 clase elementare din : București și 

jud. : Ilfov, Ialomița, Teleorman, Prahova, Dîmbovița, Olt 
etc.

Actele necesare:
— certificat de naștere — copie legalizată
— certificat studii — original
— fișa medicală
— livret militar

Pe timpul școlarizării elevii beneficiază de indemnizația 
conf. H.C.M. 2105/1969.

Relații suplimentare la telefon : 35 04 59.

M.I.C.M.U.E.
Institutul de proiectări 

uzine din industria electronică și electrotehnică 
„ELECTROUZINPROIECT"

B-dul Kalinin, nr. 18, sectorul 1, București 

încadrează cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu, 
conform Legii nr. 12/1971, următoarele categorii de perso

nal, cu domiciliul stabil în Capitală :
1. INGINERI PROIECTANȚI, IN SPECIALITĂȚILE :
- tehnologia construcțiilor de mașini;
- mașini și aparate electrice ;
- electrotehnică ;
- electronică ;
- instalații;
- mecanică ;
- utilaje ;
- chimie industrială ;
2. INGINERI PENTRU LABORATOR DE MĂSURAT PA

RAMETRII instalațiilor electrice, încălzire, ventilații, eli- 
matizări etc.

3. INGINERI Șl ECONOMIȘTI pentru organizarea pro
ducției în proiectare.

4. TRADUCĂTORI limba germană, limba rută și limba 
engleză.

5. DACTILOGRAFE limba rusă.
6. MUNCITORI MATRIȚERI CATEGORIA IV-VI pentru ma

chete de uzine, instalații.
7. TIMPLARI UNIVERSALI SAU DE MOBILA.
8. TEHNICIAN FOTOGRAF (fotograf).
9. ȘOFER pentru autoturism ARO-240.
10. ZUGRAV-VOPSITOR.
11. LĂCĂTUȘI ÎNTREȚINERE Șl ELECTRICIENI pentru uti

laje de proiectare și multiplicare.
Relații suplimentare la sediul institutului sau la telefon 

33 00 90, interior 248.

COOPERATIVA DESERVIREA 
SECȚIA MEDITAȚII

Organizează tot timpul anului cercuri de pre
gătire la :

• Desen tehnic, arhitectural, industrial

• Depanare radio-televizoare

• Dacti log rafie, stenografie

• Secretariat

• Croit

• Limbile: engleză, franceză, germană, 
italiană, rusă, spaniolă

• Pian, acordeon, chitară.

• Discipline școlare cl. 8-12

• Balet

Telefon : 1354 69. Informații zilnic, str. Filitti nr. 10 între 
orele 8-19.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂTĂMINTULUI 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI :

Lector la Facultatea de limbi slave, catedra de filologie 
slavă, disciplinele Istoria limbii ucrainene, Limba ucrainea- 
nă-curs practic, poziția 27.

Asistent la Facultatea de matematică, catedra de informa
tică și analiză aplicată, disciplinele Gramatici și automate 
finite. Limbaje formale și tehnici de compilare, Mașini de 
calcul, poziția 13.

Asistent la Facultatea de matematică, catedra de informa
tică și analiză aplicată, disciplina Sisteme de operare și 
structuri de date, poziția 14.

Asistent la Facultatea de matematică, catedra de ihforma- 
țică și analiză aplicată, disciplinele Mașini de calcul. Bazele 
informaticii, Funcții recursive și Mașini Turing, poziția 18.

Asistent la Facultatea de biologie, "catedra de biologie ve
getală, genetică și microbiologie. discipline Citologie vegetală, 
poziția 37.

Asistent la Facultatea de limbi germanice, catedra de 
limbă și literatură germană, disciplina Limba germană — 
curs practic, poziția 27.

Asistent la Facultatea de limbi germanice, catedra de limba 
engleză, disciplina Limba engleză — curs practic, poziția 18.

Asistent la Facultatea de limbi slave, catedra de filologie 
slavă, disciplina Limba polonă — Curs practic, poziția 35.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Universi
tății din București, b-dul Gheorghe Gheoghiu-Dej nr. 64. in 
termen de 30 de zile (pentru postul de lector) și de 15 zile 
(pentru posturile de asistent) de la data publicării acestui 
anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere, la care vor 
anexa actele și lucrările prevăzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din Republica' Socialistă Româ
nia, publicată in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 
martie 1969. și de Instrucțiunile Ministerului Educației și 
Invățămintului nr. 84539/1969.

Concursul va avea loc la Universitatea din București în 
termen de două luni (pentru postul de lector) și de 15 zile 
(pentru posturile de asistent) de la data expirării termenu
lui de înscriere.
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Ceremonia înmînării de ordine
si medalii românești acordate» >

unor cetățeni sovietici
La ambasada 

monia înmînării 
președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unor cetățeni sovietici, cu prilejul aniversării a 30 
de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă.

Ordinele și medaliile au fost înmînate de Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în Uniunea Sovietică, care i-a felicitat 
pe cei decorați. Ambasadorul român a subliniat atenția deose- 
bită pe care partidul și statul nostru o acordă dezvoltării con
tinue a relațiilor cu Uniunea Sovietică de care România este 
legată prin vechi raporturi de colaborare si prietenie.

Luînd cuvîntul în numele celor decorați, V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președintele Asociației de prietenie so- 
vieto-române, a, mulțumit conducerii de partid și de stat a 
României pentru distincțiile acordate și a relevat însemnătatea 
adîncirii continue a colaborării și prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

română din Moscova a avut loc, luni, cere- 
de ordine și medalii acordate prin decret al

Scînteia tineretului"

acestei importante

și agricultură

O.N.U.: Dezbateri asupra
Imagine din Minsk, capitala R. S. S. Bieloruse.

De astăzi, Roma găz
duiește una din marile 
reuniuni internaționale 
ale anului. După Confe
rința mondială a popu
lației - organizată în 
vara acestui an la Bucu
rești - în capitala Italiei 
își începe lucrările Con
ferința mondială alimen
tară, convocată sub egi
da Organizației Națiuni
lor Unite pentru ali
mentație 
(F.A.O.)

VIZITA MINISTRULUI DE EXTERNE
AL ROMÂNIEI IN FRANȚA

Saptamma 
românească" 

la Mainz situației Namibiei
începerea convorbirilor oficiale

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a sosit, la 4 
noiembrie, la Paris, într-o vizită 
oficială, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Franceze, Jean Sauvagnargues. 
Pe aeroportul Orly, oaspetele a 
fost întimpinat de ministrul fran
cez al afacerilor externe și de 
alte persoane oficiale. Au fost 
de față Constantin Flitan, am
basadorul României la Paris, și 
Francis Levasseur, ambasadorul 
Franței la București.

în aceeași zi, George Maco
vescu a început convorbirile ofi-

ciale, la Quai d’Orsay, cu Jean 
Sauvagnargues. Cei doi miniștri 
au examinat unele probleme in
ternaționale, printre care Con
ferința general-europeană pen
tru securitate și cooperare, de
zarmarea, situația din Cipru și 
din Orientul Apropiat, alte pro
bleme de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, caracteristică bunelor 
relații existente între cele două 
țări.

• Luni, au început în ora
șul Mainz manifestările din 
cadrul „Săptămînii româ
nești" ce se desfășoară în 
landul Renania-Palatinat. La 
festivitatea de deschidere au 
luat cuvîntul Helmut Kohl, 
ministrul prezident al landu
lui, precum și ambasadorul 
României la Bonn, Ion Mo- 
rega.

în aceeași zi, au avut loc 
festivitățile de deschidere a 
unor expoziții românești. 
Sint expuse, printre altele, 
lucrări de grafică și fotogra
fie, de artă meșteșugăreas
că și tapiserie.

în cadrul acelorași mani
festări, ansamblul „Doina 
Bucureștiului" a susținut, 
in localitatea Edenkoben, un 
spectacol care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

In Comitetul pentru problemele coloniale al Adunării Generale 
au început dezbaterile asupra situației Namibiei, teritoriu ocupat 
In mod ilegal de Africa de Sud.

HABIB BOURGUIBA
REALES PREȘEDINTE AL

TUNISIEI

• ÎN URMA ALEGERILOR 
de duminică, Habib Bourguiba 
a fost reales, pentru a patra 
oară consecutiv, în funcția de 
președinte al Tunisiei. Potrivit 
rezultatelor oficiale, date pu
blicității la 4 noiembrie, 96,75 
la sută din persoanele înscrise 
pe listele de alegători au parti
cipat la vot, iar dintre aceștia 
09,85 la sută au votat pentru 
realegerea președintelui Bour
guiba.

Comunicat cu privire la vizita
în Iugoslavia a secretarului de stat 

al S.U.A.
laîn comunicatul cu privire 

vizita în Iugoslavia a secretaru
lui de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, se arată că în cursul 
convorbirii cu președintele
R. S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, căruia i-a înmînat un me
saj din partea președintelui
S. U.A., Gerald Ford, precum și 
în convorbirile cu președintele 
Consiliului Executiv Federal, 
Gemal Biedici, și cu Miloș Mi- 
nici, secretar federal pentru 
afacerile externe, părțile au a- 
cordat o atenție deosebită zo
nelor de criză din lume ca 
Orientul Apropiat și Cipru, ex- 
punîndu-și punctele de vedere 
asupra căilor de soluționare a 
acestor probleme, precum și a 
altor probleme internaționale 
actuale. Cu același prilej, s-a 
subliniat interesul comun pen
tru coordonarea eforturilor în 
scopul acceptării principiilor de

bază ale colaborării generale și 
securității în Europa și al în
cheierii în curînd și cu succes 
a conferinței europene. Cele 
două părți au căzut de acord că 
pacea reală și stabilitatea în 
lume pot fi înfăptuite numai 
printr-Un progres însemnat în 
rezolvarea problemelor arzătoa
re in fața cărora se află ome
nirea în domeniul relațiilor 
economice, al economiei și dez
voltării internaționale.

Părțile au apreciat, de aseme
nea, că colaborarea bilaterală se 
dezvoltă favorabil și au subli
niat interesul lor și dorința de 
dezvoltare continuă și extindere 
a acestei colaborări. S-a relevat 
importanța construirii în comun 
a primei centrale nucleare în 
Iugoslavia și s-a exprimat do
rința de stimulare a colaborării 
culturale.

Raportul anual al Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia și capi
tolul referitor la acest teritoriu 
din raportul Comitetului special 
(al celor 24) pentru decolonizare, 
servesc drept bază a dezbate
rilor.

Primul document, prezențînd 
situația tragică în care poporul 
namibian este nevoit să trăias
că, cheamă la adoptarea de noi 
măsuri pentru ajutorarea luptei 
namibienilor pentru libertate și 
independență. De asemenea, ra
portul cere Adunării Generale 
să aprobe crearea la Lusaka 
(Zambia) a unui Institut nami
bian pentru pregătirea de cadre 
în diverse ramuri de activitate, 
care să preia administrarea Na
mibiei odată cu eliberarea teri
toriului. O altă recomandare vi
zează recunoașterea de către A- 
dunarea Generală a faptului că 
Organizația Poporului Africii de 
Sud-Vest (SWAPO) este singu
rul exponent reprezentativ, au
tentic, al poporului namibian.

Raportul cere statelor membre 
să adopte toate măsurile posi
bile — economice și de altă na
tură — în scopul determinării

Africii de Sud să-și retragă ad
ministrația din Namibia, să acor
de poporului namibian un ajutor 
moral, politic și material sporit, 
să transpună în viață rezoluțiile 
și hotărîrile Adunării Generale, 
Consiliului de Securitate și 
Curții Internaționale de Justiție.

Prin acest document, Adunarea 
Generală este chemată să rea
firme drepturile inalienabile ale 
poporului namibian la autode- 
terminare, independență și liber
tate, precum și legitimitatea lup
tei sale. Adunarea Generală este 
invitată să ceară retragerea ime
diată a trupelor ocupanților și 
administrației lor din Namibia.

Celălalt document, raportul 
Comitetului special (al celor 24) 
pentru decolonizare, completează 
tabloul preocupărilor O.N.U. în 
problema Namibiei. El descrie in 
detaliu efectele măsurilor re
presive, teroriste și polițienești 
ale regimului de ocupație asupra 
poporului namibian, insistînd a- 
supra necesității dezbaterii aces
tei probleme în Consiliul de 
Securitate, în scopul adoptării 
unor noi măsuri menite să pună 
capăt ocupației și să netezească 
calea' spre libertatea Namibiei.

Pe agenda ______
manifestări se află numeroase 
probleme de cel mai larg inte
res. Intre acestea, un loc aparte 
îl vor ocupa dezbaterile asupra 
măsurilor ce-și propun elimina
rea foametei care lovește în 
prezent mai multe regiuni din 
Asia, Africa și America Latină, 
subalimentația cronică a circa 
500 de milioane de locuitori ai 
Terrei, tendințe șl perspective 
în producția alimentară, pro
blema prețurilor, a necesității 
depistării și punerii in aplicare 
a unor noi modalități care să 
faciliteze intensificarea cooperă
rii internaționale vizind spori
rea producțiilor agro-alimentare, 
așezarea schimburilor comer
ciale internaționale, inclusiv 
cele referitoare la produsele a- 
limentare, pe baze mal echita
bile, pentru stabilirea unei noi 
ordini economice.

Pentru a doua oară în 
45 de zile, premierii Ma
rii Britanii și Republicii 
Irlanda au avut runde de 
convorbiri la Londra. 
Problema care a deter
minat revenirea, la inter
val atît de scurt, la masa 
discuțiilor o
perspectivele reglemen
tării situației din Ulster.

constituie

Congresul mondial minier

Conferința alimentară
mondială

Evident, la conferință se vor 
purta discuții ample privind si
tuația alimentară în țările in 
curs de dezvoltare. Potrivit unei 
analize, evoluția acestei situații 
arată ca un fapt pozitiv că pro
ducția alimentară in aceste state 
a crescut mai repede decît 
populația, rata medie fiind in 
primul caz de 2,6 la sută, iar in 
al doilea de 2,4 la sută. Dar, pe- 
ansamblu, acest raport nu a adus 
un salt spectaculos. Potrivit es
timărilor unor specialiști, acest 
fapt s-ar datora scăderii rela
tive a producției in unele zone 
și creșterii importurilor. In a- 
cest sens se amintește de ca
pitolul cereale, la care in 1972 
s-a înregistrat cea mai scăzută 
producție din ultimii 30 de ani, 
recolta anului 
șind să refacă 
oare. Apelarea 
blarea acestui 
inflație și penuria de îngrășă
minte chimice, legată de aceea 
a energiei, au dus la o triplare 
a prețurilor cerealelor. Țările in 
curs de dezvoltare sînt determi
nate (într-un an agricol, 1973— 
1974, in comparație cu 1971— 
1972) să-și tripleze cheltuielile 
pentru satisfacerea necesităților 
de cereale și îngrășăminte. In 
afară de aceasta, se pune pro
blema nu numai a eforturilor 
financiare pe care aceste state 
trebuie să le suporte, ci și a 
distribuirii echitabile a produc
ției agricole atît între țările in
dustriale și cele în curs de dez
voltare, cit și chiar in cadrul a- 
celeiași țări. Potrivit surselor 
F.A.O., din 97 de țări în curs de 
dezvoltare în 61 se consemnează 
un deficit de energie proteică. 
La nivelul Terrei, numărul per
soanelor subnutrite, afectate de 
foamete, se apropie de jumătate 
de miliard. Și aceasta în timp ce 
producția de cereale, de disponi
bilități alimentare — chiar și în 
anii agricoli vitregi — poate 
asigura hrana pentru în-

următor nereu- 
rezervele anteri- 
la importuri, du- 

„remediu” prin

treaga populație a globului. 
Pentru soluționarea acestei 
complicate probleme se cer în
treprinse reforme structurale, 
sociale, eforturi perseverente 
pentru sporirea producției agri
cole tn țările in curs de dez
voltare, amplificarea cooperării 
internaționale. Se subliniază in 
acest context Importanța spriji
nirii acțiunilor pe care tinerele 
state independente le întreprind 
pentru intensificarea și extinde
rea culturilor agro-alimentare. 
Experți ai F.A.O. arătau că 
deși eforturile proprii rămin ho- 
tărîtoare, se resimte necesita
tea unor acțiuni concertate, a 
sporirii asistenței ce trebuie a- 
cordată acestor state. După cum 
se știe, lipsa unor baze de cer
cetări agricole, în primul rînd 
a cadrelor calificate, își pune 
încă pecetea asupra rezultatelor 
pe care țările in curs de dez
voltare le dobindeso in acest do
meniu. România acordă în a- 
ceastă direcție un loc important 
colaborării cu statele in curs de 
dezvoltare. Numeroși specialiști 
români sînt prezenți in diverse 
locuri ale Terrei, participind la 
punerea in valoare a unor noi 
terenuri agricole, la crearea u- 
nor noi ferme zootehnice. De 
asemenea, numeroși tineri din a- 
ceste state se pregătesc in insti
tutele de învățămint superior 
— tehnic și agricol — din țara 
noastră.

„Terra dispune de suficiente 
resurse alimentare” — se a- 
firmă pe bună dreptate. Rămin 
insă multe de făcut pentru ca 
problema alimentației să fie so
luționată. Conferința de Ia 
Roma oferă prilejul unor ample 
dezbateri care, chiar dacă nu 
vor da soluții definitive, f vor 
permite o primă Inventariere a 
situației, un început intr-o lar
gă acțiune reală în care sînt vl 
tal interesați toți locuitorii pla
netei noastre.

IOAN TIMOFTB

Convorbiri pentru Ulster

Un detașament de patrioți cambodgieni aflafi Intr-o tabără de instruire.
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• FRONTUL NAȚIONAL DE 
ELIBERARE A ANGOLEI 
(F.N.L.A.) și-a deschis dumi
nică în mod oficial sediul său 
la Luanda. Val Neto, membru 
al Biroului Politic al F.N.L.A., 
conducător al delegației F.N.L.A. 
a luat cuvintul in fața cîtorva 
mii de aderenți ai Frontului, 
declarind că organizația sa se 
adresează tuturor angolezilor, 
fără distincție de rasă, pentru a 
participa la construirea unei 
Angole independente și pros
pere.

de amploare va fi declanșată la 
5 noiembrie, cînd urmează să 
înceteze lucrul personalul ser
viciilor de gaz și electricitate.

UN INTERVIU AL LUI WILLY 
BRANDT

alegătorilor față de problemele 
economice cu care este confrun
tată in prezent țara”.

• ÎN FRANȚA CONTINUA 
greva lucrătorilor de la poștă, 
telegraf și telefon, declanșată 
în urmă cu trei săptămîni. Gre
viștii revendică asigurarea drep
tului la muncă, îmbunătățirea 
situației lor materiale. Tratati
vele desfășurate pînă acum de 
liderii sindicali cu reprezentan
ții administrației nu s-au soldat 
cu nici un rezultat.

O altă acțiune revendicativă

• ȚĂRILE VEST-EUROPENE 
industrializate vor trebui să se 
adapteze unui ritm mai lent de 
creștere economică decît în ul
timii ani — apreciază fostul 
cancelar al R. F. Germania, 
Willy Brandt, intr-un interviu 
acordat ziarului suedez „Da- 
gens Nyheter". Brandt a emis 
opinia, pe de altă parte, că 
Piața comună „va putea depă
și grava criză care o amenin
ță numai colaborind cu alte 
țări, nemembre”. Comentind re
lativul recul al Partidului So
cial-Democrat, al cărui lider 
este, la alegerile desfășurate re
cent in landurile Hessa și Bava
ria, Willy Brandt a declarat 
că acesta ilustrează „neliniștea

• MILITARII TURCI din Ci
pru, repatriați duminică, nu vor 
mai fi înlocuiți cu alte forțe — 
confirmă surse autorizate din 
Ankara, citate de agenția Fran
ce Presse. în curs de demobili
zare se află aproximativ 5 000 
de militari, dintre care un prim 
grup de 580 a și sosit dumini
că, în portul Iskenderun, din 
sudtil Turciei.

„COSMOS-693"

• LA 4 NOIEMBRIE, în U- 
niunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămintului 
„Cosmos—693". După cum tran
smite agenția TASS, lansarea 
are ca scop continuarea explo
rării spațiului cosmic.

La Lima s-au deschis lucrări
le celui de-al 8-lea Congres 
mondial minier — prima reu
niune cu acest caracter realiza
tă într-o țară Iatino-americană. 
La reuniune, în cursul căreia 
vor fi dezbătute o serie de te
me cu privire la evidența re
zervelor de materii prime, pro
grame de progres tehnic, indicii 
resurselor umane, energetice și 
materiale, formarea de cadre 
tehnice — participă delegați din 
55 de țări, printre care si 
România.

în deschiderea congresului, 
ministrul peruan al energiei și 
minelor, general Jorge Fernan
dez Maldonado, a dat citire u- 
nui mesaj adresat reuniunii de 
către președintele țării, general 
Juan Velasco Alvarado, în care 
șeful statului exprimă ideea că

„problematica minieră se situea
ză în,centrul relațiilor dintre 
țările puternic dezvoltate din 
punct de vedere industrial și 
cele care luptă pentru o dezvol
tare autentică și autonomă". Va 
fi nevoie de o nouă viziune a- 
supra acestei problematici — se 
arată în mesaj — „pentru ca 
toți să putem înțelege că numai 
criterii de autentică, justiție pot 
alcătui cadrul normativ care 
să permită soluționarea inte
grală și durabilă a acestei pro
bleme complexe, care afectează 
direct sau indirect toate țările 
lumii".

Fundalul pe care s-au desfă
șurat convorbirile între premie
rul Harold Wiison și omologul 
său, Liam Cosgrave, are mai 
multe componente. în primul 
rînd, actele de violență ale ele
mentelor extremiste, protestante 
și catolice continuă să provoace 
victime și pagube materiale, 
ceea ce, evident menține trează 
atenția și îngrijorarea Marii Bri
tanii, pentru care Uisterul re
prezintă una din provinciile 
sale, cit și preocuparea Repu
blicii Irlanda, care se află în 
proxima sa apropiere. In al doi
lea rind, la alegerile desfășurate 
la 10 octombrie, protestanții 
nord-irlandezi, care-și spun și 
loialiști, in virtutea dorinței lor 
de a rămîne in cadrul Marii 
Britanii, au ciștigat multe locuri 
în cele 12 constituencies (cir
cumscripții electorale) din pro
vincie, punindu-i în minoritate 
evidentă pe catolici. Ciștigurile 
protestanților n-ar reprezenta o

sursă de neliniște 'la Londra și 
Dublin dacă învingătorii n-ar 
abuza din plin de avantajele 
puterii administrative pe care o 
dețin, defavorizîndu-i pe cato
lici, ale căror drepturi egale și 
legale nu vor să le respecte sau 
să le recunoască. Alegerile re
cente au creat o situație care, în 
opinia observatorilor politici, va 
alimenta incidentele intre cele 
două comunități — una care 
vrea să-și mențină niște privi
legii apărate de-a lungul seco
lelor cu sprijinul Marii Britanii, 
cealaltă în plină ofensivă de do- 
bindire a drepturilor politice, e- 
conomice și sociale, de care a 
fost privată. Pentru prevenirea 
escaladării violențelor în Ulster, 
premierii Wilson și Cosgrave au 
luat loc Ia masa tratativelor. In 
scurtul comunicat dat publici
tății, cel doi interlocutori și-au 
„reafirmat identitatea lor de 
vederi asupra Irlandei de Nord" 
(Ulster). «Identitatea de vederi» 
exprimată atît de convingător 
sugerează de fapt reînnoirea 
unor angajamente britanice mai 
vechi. Cosgrave era interesat să 
cunoască dacă Londra mai are 
intenția de a organiza alegeri 
pentru constituirea unei „con
venții constituționale" a Irlan
dei de Nord. Această „conven
ție" ar avea sarcina de a pre
găti un nou statut constituțio
nal pentru provincie și care să 
se bazeze pe principiul lansat 
de britanici, și anume, de „par-

tajare a puterii între cele două 
comunități”. Cuvintele din co
municat vin ca o confirmare a 
menținerii de către Marea Bri- 
tanie a intențiilor sale. Este doar 
o etapă dintr-un proces mai în
delungat care va cuprinde orga
nizarea alegerilor propriu-zise 
și se va incheia cu bine, numai 
dacă Wcstminsterul va accepta 
ulterior noul statut constituțio
nal al Irlandei de Nord. Am pu
tea deci prevedea intilniri ulteri
oare între Wilson și Cosgrave, 
de sondare a noului curs de e- 
venimente pe care vor să-1 im
prime vieții politice nord-irlan- 
deze. Republica Irlanda și Ma
rea Britanie au asistat la eșecul 
moderaților din Ulster în care-și 
puseseră speranța de a se a- 
firma in planul politicii provin
ciei. Rezultatul alegerilor a mo
dificat situația, ceea ce explică 
urgentarea procesului de nor
malizare a situației, găsirea unei 
soluții politice. Deocamdată, 
fapt pozitiv, în cursul ultimei 
întrevederi Wilson-Cosgrave s-a 
ajuns la un acord privind core
larea măsurilor politice cu re
lațiile speciale existente între 
cele două părți ale Irlandei, 
respectiv Ulster și Republica Ir
landa. Și un element promiță
tor : se pare că alegerile pen
tru „convenția constituțională” a 
Ulsterulul s-ar putea desfășura 
în primăvara viitoare.

DOINA TOPOR

Campania electorală din Grecia
Declarația primului secretar al C. C. al P, C. 

din Grecia

• în capitala Republicii 
Peru a fost inaugurat, la 3 
noiembrie, Tîrgul internațio
nal minier, la care participă 
25 de țări.

România este prezentă eu 
un stand al întreprinderii de 
comerț exterior „Geomin".

După ceremonia oficială 
inaugurală, ministrul ener
giei și minelor din Peru, 
general Jorge Fernandez 
Maldonado, a vizitat stan
dul românesc, exprimînd a- 
precieri la adresa exponate
lor prezentate. Au fost pre
zenți ambasadorul român la 
Lima, Mircea Nicolaescu, 
precum și Dumitru Mănescu, 
director tehnic al Societății 
miniere mixte peruano-ro- 
mâne „Antamina".

LAURA ALLENDE A FOST 
ARESTATA

e AGENȚIILE REUTER ȘI 
AP anunță, citind surse guver
namentale din Santiago de Chile, 
că autoritățile militare chiliene 
au arestat-o pe Laura. Allende, 
sora fostului președinte al țării. 
Salvador Allende. Ea este acu
zată de a fi desfășurat activități 
de stingă și de a fi întreținut 
contacte clandestine cu militanți 
de stingă chilieni.

Luînd cuvîntul la posturile de 
radio și televiziune, în cadrul 
campaniei preelectorale, Hari- 
laos Florakis, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Grecia, a făcut 
o declarație în numele blocului 
politic al „stîngii unite”, din 
care fac parte P.C. din Grecia, 
Uniunea Democratică de Stingă 
(E.D.A.) și alte organizații de
mocratice. Arătînd că acest bloc 
„luptă pentru instaurarea în 
tară a unei adevărate democra
ții, care să slujească poporul 
muncitor și să tindă spre socia
lism", Florakis a menționat că 
politica anticomunistă nu a dus 
țara la democrație, ci Ia dicta
tură. El a subliniat apoi că u- 
nul din principalele puncte ale 
programului „stîngii unite" îl 
constituie cererea privind retra- : > . . ' •. t ■ ■ i • .

gerea completă a Greciei din 
N.A.T.O., denunțarea acorduri
lor greco-americane și greco- 
nord-atlantice și lichidarea ba
zelor S.U.A. și ale N.A.T.O. de 
pe teritoriul grec. „Stingă uni
tă" — a spus el — se pronunță 
pentru o politică independentă 
a Greciei, o politică de neali
niere, de pace și coexistență 
pașnică cu toate statele, indife
rent de sistemul lor politic șl 
social, pentru securitate euro
peană, pentru transformarea 
Mării Mediterane și a Peninsu
lei Balcanice într-o zonă a pă
cii, fără arme nucleare.

Harilaos Florakis a chemat 
poporul grec să voteze, la 17 
noiembrie, în favoarea candida- 
ților blocului „stîngii unite".

• PREȘEDINTELE NAȚIU
NII ARGENTINIENE, Maria 
Estela Martinez de Peron, a 
numit, în cadrul unei reuniuni 
guvernamentale la care au par
ticipat miniștrii de interne, ju
stiție, al apărării naționale și al 
bunăstării sociale, pe comisarul 
Luis Margaride în funcția de co- 
mandant-șef al poliției fede
rale — s-a anunțat oficial la 
Buenos Aires. El îl înlocuiește 
în acest post pe comisarul Al
berto Villar, victimă, împreună 
cu soția, a unui atentat.

STAREA SĂNĂTĂȚII LUI R|. 
CHARD NIXON

primei etape pentru lărgirea și• LUNI au începui lucrările 
adincirea Canalului Suez. Potrivit proiectului de execuție, după 
încheierea acestor operațiuni, pe canalul navigabil vor putea 
trece tancuri petroliere cu un deplasament de 260 000 de tone. 
Valoarea acestor lucrări este apreciată la 6,5 milioane lire egip
tene. In prima fază va fi dragat stratul de nisip, depus în pe
rioada 1967—1974, după care vor începe lucrările de extindere și 
adincire propriu-zise. Se apreciază că durata acestor lucrări va 
fi de 15 luni. Activitățile de extindere nu vor impiedica navi
gația pe Canalul Suez prevăzută a fi reluată Ia mijlocul anului 
viitor..

• STAREA SĂNĂTĂȚII fos
tului președinte al S.U.A., Ric
hard Nixon, continuă să se 
amelioreze treptat, a precizat 
luni un buletin medical al spi
talului „Memorial” din Long 
Beach (California). De altfel, 
medicul John Lungren, care a 
efectuat operația de îndepărtare 
a unor cheaguri de singe din 
vena principală a piciorului 
sting, a anunțat că în progra
mul zilei de luni era prevăzută 
și o scurtă plimbare prin ca
meră a pacientului — primii 
pași de după operație — ceea 
ce reprezintă semne elocvente 
de îmbunătățire a sănătății fos
tului președinte. EI a adăugat 
că unicul element îngrijorător 
legat in acest moment de sănă
tatea pacientului este existența 
unei mici cantități de lichid in 
plăminul sting.
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• 100 MILIOANE GRADE reprezintă temperatura necesară 
producerii de energie în viitor, prin fuziunea și nu prin fisiu
nea nucleară. Pentru a realiza o asemenea temperatură, spe
cialiștii încearcă încălzirea la o sută de milioane de grade în 
cîmpuri de înaltă frecvență — pornind de la cuptoarele cu 
micro-unde — a gazului încălzit electric în prealabil. Procedeul 
va fi folosit într-o instalație experimentală construită în comun 
de Comisia franceză de energie atomică și Institutul de fizică 
a plasmei „Max Planck", din R.F. Germania. • 127 PER
SOANE DIN FIECARE O MIE DE CETĂȚENI japonezi 
suferă de maladii datorate poluării mediului ambiant. Aceste 
concluzii au fost desprinse dintr-un raport întocmit pe baza 
unor cercetări efectuate în octombrie 1973 de Ministerul Sănă
tății și Asigurărilor Sociale nipon. Studii similare au fost între
prinse și în 1969 și 1971, dar numărul cazurilor semnalate pe 
atunci era mai redus : 91 și, respectiv, 110 persoane la mia de 
locuitori. • POLIȚIA BRITANICĂ FACE INVESTIGAȚII 
INTENSE pentru descoperirea unui... circ, care a părăsit 
sîmbătă seara Londra îndreptfndu-se spre Oxford, dar care nu 
a ajuns încă la destinație. Toate rutele posibile dintre cele 
două orașe, situate la 96 km distanță unul de celălalt, au fost 
cercetate fără succes. Convoiul, incluzînd doi elefanți, două 
cămile, un bizon, șase lame și alte cîteva animale mai mici a 
dispărut fără urmă. • PENTRU PRIMA OARĂ, existența 
cianurii de vinii în centrul Galaxiei noastre a fost descoperită 
cu prilejul unor măsurători radioastronomice de către un cer
cetător vest-german și unul australian. Noua moleculă con
stituie primul compus organic cu dublă legătură între atomii 
de carbon descoperit pînă acum în spațiul cosmic. Fiind vorba 
de o substanță foarte reactivă nu este exclus ca ea să alcătu
iască combinații moleculare mai mari și mai complexe. • BI
LANȚ TRAGIC. Pe durata celor patru uragane care s-au a- 
bătut în ultima lună asupra Republicii Filipine, 110 persoane 
și-au pierdut viața, 34 au fost rănite și 25 sînt date dispărute. 
Pagubele materiale provocate economiei țării sînt apreciate la 
15 milioane dolari, e UN CASTEL CONSTRUIT IN SECO
LUL AL XVIII-LEA în comitatul irlandez Wicklow, a fost 
grav avariat duminică noaptea de un violent incendiu, care a 
cuprins cu rapiditate aproape toate cele 100 de încăperi ale 
clădirii. Înainte de intervenția pompierilor, o mare parte a mo
bilierului și obiecte de artă deosebit de prețioase au fost dis
truse de flăcări. • OFICIALITĂȚILE LOCALE DIN ASSISI 
au inițiat luni o „Săptămînă experimentală" în cadrul căreia 
s-a interzis circulația automobilelor în centrul istoric al locali
tății italiene renumite pentru monumentele sale datînd unele 
din Evul Mediu. Urmînd exemplul altor orașe ale Italiei — 
cum sînt Roma și Florența — care au încercat să contribuie 
astfel la conservarea monumentelor lor istorice, Consiliul mu 
nicipal din Assisi, intenționează ca prin această măsură să a- 
sigure existența Domului și a bazilicilor ornate cu fresce de 
Cimabue, Giotto, Lorenzetti și ale altor maeștri ai artei italie
ne. Assisi, asaltat, în general de turiști străini, este cunoscut 
de secole ca „orașul liniștii și al păsărilor".
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