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Interviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu ziarului „New York Times"

Cu prilejul prezenței președintelui
Consiliului de Stat al României la Alger

CDNVDRBim
NICU OMS» - HOUARI BOUMEBH

ALGER 3 (Agerpres). — In zi
lele de 2 și 3 decembrie 1973, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut, în drum spre 
Statele Unite ale Americii, o vizită 
de prietenie în Algeria, la invitația 
lui Houari Boumediene, președin
tele Consiliului Revoluției, preșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene Democratice 
și Populare.

Intre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Houari Boumediene 
au avut loc convorbiri, în cadrul 
cărora au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de prietenie pe mul
tiple planuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Algeriană Democratică și Populară, 
dintre popoarele român și alge- 
rian. S-a constatat cu satisfacție 
că. în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu în Alge
ria, din martie 1972. relațiile 
româno-algeriene au cunoscut o

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
DE PRIETENIE ÎN ALGERIA 

Solemnitatea de pe aeroportul Dar El Beida

ALGER 3. — Corespondentul 
Agerpres Mircea S. Ionescu trans
mite: Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
; ?cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, și-a încheiat, luni 
dimineața, vizita de prietenie pe

IN STATELE UNITE

Viu interes 
pentru România, 

pentru vizita 

președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
In pagina a Vl-a

dezvoltare continuu ascendentă, în 
interesul celor două țări și po
poare. al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

De asemenea, în cursul convor

care a făcut-o în Algeria împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația președintelui Consiliului 
Revoluției și guvernului algerian, 
Houari Boumediene.

Avionul prezidențial la bordul 
căruia se aflau oaspeții români a

A început construcția 
barajului de pe Cerna

Colectivul Grupului de șantiere 
Drobeta Turnu-Severin al între
prinderii de construcții hidroener
getice București, care, la sfîrșitul 
lunii noiembrie, a zăgăzuit, cu 86 
de zile mai devreme, riul Cerna in 
amonte de Băile Herculane, obli
gi nd anele să-și schimbe cursul 
milenar spre o galerie specială, a 
inaugurat lucrările la un nou și 
important obiectiv înscris in proiec
tele Complexului hidrotehnic și e- 
nergetlc Ccma—Motru — Tismana. 
Este vorba de barajul Cerna, in 

birilor s-a făcut un larg schimb de 
păreri referitor la probleme in
ternaționale actuale de interes co
mun.

Convorbirile s-au desfășurat în- 

decolat la ora 9,45. ora locală, de 
pe aeroportul Dar El Beida din 
Alger, îndreptîndu-se spre Statele 
Unite ale Americii.

De la reședința rezervată oaspe
ților români — Palatul Poporului
(Continuare in pag. a IlI-a)

spatele căruia urmează să se creeze 
un imens lac de acumulare dimen
sionat pentru 121 000 000 mc apă. 
Barajul respectiv. care va atinge 
Înălțimea de 113 metri, va fi exe
cutat din anro-ramente cu nucleu 
de argilă și filtre din n:sip și pie
triș — soluție a- mănătoare cu cea 
adoptată la construcția barajului 
hidrocentralei de pe Lotru — pen
tru ridicarea sa urmind să se folo
sească circa 2 700 000 mc diferite 
materiale.

(Agerpres) 

tr-o atmosferă de înțelegere reci
procă și cordialitate, care caracte
rizează relațiile de prietenie și 
colaborare între cele două țări și 
popoare.

In continuarea
călătoriei spre

S. U.A., escală 
la Shannon-lrlanda

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

Pe aeroport, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu cor
dialitate, în numele președintelui 
Republicii Irlanda, Erskine Chil
ders, de Tom O’Donnell, ministru 
pentru zonele galice, și de Michael 
Flynn, șeful protocolului de 6tat.

Se aflau pe aeroport ambasado
rul român Pretor Popa, alți mem
bri ai ambasadei.

în timpul escalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de tova
rășii Manea Mânescu și Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, precum și de 
Tom O'Donnell, a vizitat întreprin
derea „S.P.S.", profilată pe produc
ția de matrițe pentru forje.

Directorul general al uzinei a 
menționat că întreprinderea între
ține bune relații de cooperare cu 
România. La indieierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a sem
nat în cartea de onoare, a mul
țumit pentru ospitalitatea și căldu
ra manifestate de gazde, exprimîn- 
du-și speranța că întreprinderea va 
dezvolta colaborarea cu țara noas
tră.
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încheierea Conferinței 
miniștrilor educației 
din țările europene 
membre ale UNESCO

După cum s-a anunțat, la 1 decembrie, președintele Consiliului 
de Stat al Ropublicti Socialisto România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ziaristul SEYMOUR TOPPING, redactor-șef 
adjunct al ziarului „New York Timos", câruia i-a acordat urmă
torul interviu :

ÎNTREBARE : îmi face o 
deosebită plăcere sd știu că în 
curind veți vizita Statele Uni
te. La noi există multă admi
rație pentru România și sînt 
sigur că veți fi primit foarte 
bine acolo.

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

Veți avea în vedere dezvol
tarea relațiilor ^economice și, 
în caz afirmativ, in ce fel ?

RĂSPUNS : In ultimii ani. rela
țiile României cu Statele Unite au 
cunoscut o dezvoltare susținută. 
Ele s-au intensificat îndeosebi 
după vizita președintelui Nixon în 
România, în 1969, precum și după 
vizita neoficială pe care am făcut-o 
în Statele Unite, în 1970. Vizita 
pe care urmează s-o efectuez în 
următoarele zile în Statele Unite 
este tocmai o expresie a progresu
lui înregistrat în relațiile dintre 
țările noastre și totodată un răs
puns oficial la vizita pe care pre
ședintele Nixon a făcut-o în 
România. In cadrul actualei 
vizite dorim să explorăm po
sibilitățile de dezvoltare a co
laborării economice și tehni- 
co-științifice dintre România și 
Statele Unite. Am în vedere să 
discut cu președintele Nixon și 
despre acordarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate. Ținînd seama 
de actualele împrejurări interna
ționale, vom face și un schimb de 
păreri asupra principalelor proble
me mondiale, asupra eforturilor pe 
care trebuie să le întreprindă toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială 9au de mărime, în vederea 
făuririi unei lumi mai bune — o 
lume a păcii și cooperării interna
ționale.

De asemenea, în cursul vizitei 
urmează să fie semnate acorduri 
de colaborare în unele domenii și 
să realizăm înțelegeri concrete cu 
unele companii americane, care 
să ducă la dezvoltarea cooperării 
economice.

Județul Caraș-Severin a îndeplinit 
planul pe primii 3 ani ai cincinalului

REȘIȚA (Corespondentul ..Scin- 
teii“, Nicolae Cătană). — Colecti
vele de oameni ai muncii din in
dustria județului Caraș-Severin au 
realizat ieri, 3 decembrie, un pres
tigios succes : îndeplinirea înainte 
de termen a planului producției 
globale industriale pe primii 3 ani 
ai actualului cincinal. Pinâ la finele 
aceslui an va fi realizată o produc
ție suplimentară de peste 600 mili
oane lei, materializată în 29 000 tone 
de cărbune. 8 000 tone cocs me
talurgic. 51000 tone de fontă. 52 000 
tone do oțel. 117 000 tone laminate 
finite, mașini și utilaje pentru in
dustria metalurgică, poduri rulan
te, motoare și boghiuri pentru lo
comotive electrice și Diesel elec
trice, 14 000 metri cubi cherestea, 
mobilă in valoare de 18 milioane 
lei etc. Colectivele unităților in

Planul, munca și preocupările noastre în 1974

UN EFORT GENERAL 
SPRE EFICACITATEA 
ĂTÎT DE NECESARĂ!

Cu profund interes și deplină 
satisfacție am urmărit cu toții 
desfășurarea lucrărilor plenarei 
comune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României, ale 
sesiunii Marii Adunări Naționale — 
evenimente importante, cu impli
cații multiple in viața noastră so
cial-econo mică. Luind in dezbatere 
și aprobind proiectele planului de 
stat și bugetului pe anul 1974, ple
nara și sesiunea au ilustrat incă 
o dată modul laborios, științific și 
realist in care partidul nostru, con
ducerea sa, in frunte cu secretarul 
general al partidului, prospectează 
si fundamentează direcțiile în care 
urmează să fie concentrate energia 
și capacitățile creatoare ale oame
nilor muncii in vederea infăptuirii 
consecvente a programului elabo
rat de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

Întregul nostru popor dă o înaltă 
apreciere ideilor, orientărilor și 
sarcinilor cuprinse in ampla cuvin- 
tare rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenară, își exprimă 
deplina aprobare față de politica 
economică a partidului, care cores
punde cerințelor accelerării dezvol
tării țării pe calea progresului 
și civilizației socialiste. Această 
politică își găsește o ilustrare con
secventă în Planul național unic 
de dezvoltare econorhico-socială a 
României pe anul 1974, ale cărui 
prevederi răspund in bune condiții 
posibilităților economiei noastre, 
asigură o mal intensă mobilizare a 
resurselor materiale și umane ale

Am realizat deja o societate 
mixtă în domeniul electronicii, cu 
„Control Data Corporation". 
Avem în vedere crearea, în conti
nuare, și a altor societăți mixte 
româno-americane, mai cu seamă 
dacă prima experiență va da 
rezultate pozitive. Sînt într-un 
stadiu destul de avansat proiecte 
pentru constituirea unor aseme
nea societăți mixte în domeniile 
construcțiilor de mașini și petro
chimiei. In orice caz, dorim să gă
sim căile pentru a extinde rela
țiile economice cu Statele Unite.

Sper că vizita va contribui la 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare și prietenie dintre România 
și Statele Unite, ceea ce va con
stitui un lucru pozitiv pentru am
bele popoare, ca și pentru cauza 
înțelegerii și păcii în lume.

ÎNTREBARE : Chestiunea 
clauzei națiunii celei mai fa
vorizate se negociază de mult 
timp. Credeți, domnule pre
ședinte, că de data aceasta 
există perspective mai bune 
pentru încheierea unei înțe
legeri în această privință ?

RĂSPUNS : Personal nu văd 
nici un motiv pentru a nu se a- 
junge la un acord cu privire la 
acordarea către România a clau
zei națiunii celei mai favorizate 
într-un timp cît mai scurt. Sper 
că și Congresul Statelor Unite va 
acționa în această direcție, care, 
de altfel, corespunde tendințelor 
generale pe plan internațional.

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

RĂSPUNS : Peste o lună înche
iem al treilea an al planului cin
cinal actual. Rezultatele obținute 
pînă acum sînt deosebit de bune. 
Vom realiza o producție supli
mentară, față de prevederile cin
cinalului, de peste 30 miliarde lei.

dustriale au lărgit, și diversi
ficat nomenclatorul de fabrica
ție, au asimilat numeroase mărci 
de oțeluri, de profile lamina
te din oțeluri de calitate supe
rioară. mașini și utilaje cu para
metri tehnico-economici și func
ționali superiori. Perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, repno- 
iectarea unor produse, măsurile 
luate pentru reducerea, cheltuieli
lor materiale au stat la baza ob
ținerii unor însemnate economii : 
numai in acest an au fost economi
site 1 900 tone de cocs metalurgic, 
3 000 metri cubi lemn de mină, 
24 000 tone combustibil conventio
nal, 13 milioane kWh de energie 
electrică, realizindu-se in 3 trimes
tre beneficii suplimentare de 19 
milioane lei.

Raportând aceste succese de pres

țării, in scopul creșterii intr-un 
ritm mai înalt a producției mate
riale, a avuției naționale, ridicarea 
la un nivel calitativ superior a în
tregii aotivități economico-sociale. 

încrederea și optimismul cu care 
toți oamenii muncii privesc planul 
pe anul viitor — ca parte integran
tă a actualului. cincinal — izvorăsc 
din convingerea fermă, confirmată 
de viață, că fiecare din acești ani, 
ani rodnici ai construcției socialis
te, constituie o nouă treaptă pe 
calea dezvoltării continuu ascen
dente a economiei, înfloririi țării, 
ridicării nivelului de trai al celor 
ce muncesc. Această încredere și 
certitudine se întemeiază, totodată, 
pe trainica bază tehnico-materială 
de care dispunem, pe rezultatele 
bune obținute in acest an și. in 
ansamblu, pe primii trei ani ai cin
cinalului. Trăsătura fundamentală a 
activității economice in această 
perioadă o constituie succesele 
în toate domeniile de activi
tate, care demonstrează realismul 
prevederilor planului cincinal, ho- 
tărirea și abnegația cu care între
gul popor muncește pentru a le în
făptui înainte de termen.

Evidențiind aceste rezultate, în 
cuvintarea rostită la încheierea lu
crărilor plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Marile Înfăp
tuiri dobândite în acești trei ani sint 
rodul eforturilor eroice ale clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectua
lității, al muncii pline de abnegație 
și devotament a întregului popor, 
care urmează neabătut politica 
partidului, își consacră toate for
țele cauzei piărețe a făuririi socie

Ritmul mediu anual, în acești trei 
ani, este de peste 12 la sută, iar 
pe anul 1973, față de 1972, ritmul 
creșterii producției industriale s« 
prelimină la circa 15 la sută.

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

RĂSPUNS : Succesele obținute 
în dezvoltarea industriei au fost 
completate și cu unele rezultate 
bune în agricultură, mai cu seamă 
în anii 1971 și 1972, cînd am avut 
cele mai mari recolte din istoria 
României. Toate acestea au asigu
rat condiții corespunzătoare pen
tru realizarea prevederilor cinci
nalului în ce privește creșterea ni
velului de trai, inclusiv aprovizio
narea populației cu bunuri de con
sum. De altfel, și aici datele sînt 
elocvente. In anul care a trecut, 
populația a primit cu circa 9 la 
sută mai multe bunuri de consum. 
Pentru 1974 prevedem o creștere 
a desfacerii de bunuri de consum 
destinate populației cu aproape 10 
la sută. La carne și produse din 
carne, creșterea este de peste 10 
la sută, la lapte de 12 la sută, la 
unt de 14 la sută, la brinzeturi de 
aproape 19 la sută, la conserve din 
fructe de 24 la sută. Aceste cifre 
demonstrează că nu se poate vorbi 
de dificultăți.

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

Este de înțeles că mal avem 
mult de făcut pentru a putea fi 
mulțumiți, pentru a asigura o sa
tisfacere deplină a necesităților 
populației. Dar tot ceea ce facem 
este îndreptat în această direcție. 
Dezvoltarea intensă a economiei, 
creșterea an de an, în procentele 
arătate, a mărfurilor destinate 
consumului arată că drumul pe 
care mergem corespunde politicii 
noastre de satisfacere tot mai de
plină a aprovizionării populației 
din toate punctele .de vedere.

în ce privește problemele finan
ciare, recent am expus măsurile
(Continuare in pag. a IlI-a)

tigiu, Comitetul județean Caraș- 
Severin ăl P.C.R. a adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spu
ne printre altele : „In lumina sar
cinilor pe care le-ați trasat, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, Comi
tetul județean de partid Caraș-Se
verin. organele și organizațiile de 
partid din industria județului mi
litează pentru folosirea intensi
vă a capacităților de producție și 
a timpului de lucru, perfecționarea 
continuă a calității produselor, creș
terea eficienței întregii activități e- 
conomice, pentru pregătirea condi
țiilor necesare Îndeplinirii exem
plare a sarcinilor care ne revin 
în următorii ani, astfel incit 
să realizăm prevederile cincinalu
lui înainte de termen".

tății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul României".

Obiectivele planului pe anul 1974 
corespund orientărilor fundamenta
le stabilite de .Congresul al X-lea 
și Conferința Națională, asigură 
continuarea mersului ascendent al 
economiei naționale, Îmbunătățirea 
și modernizarea structurii sale, va
lorificarea tot mai rațională și efi
cientă a resurselor materiale și u- 
mane ale societății, înfăptuirea in
tegrală și chiar devansarea preve
derilor cincinalului in domeniul 
creșterii nivelului dc (rai al po
porului. Elaborat sub directa con
ducere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — care a indicat noi 
căi și soluții de na■ură să di
namizeze și mai mult progresul 
multilateral al țârii — planul a fost 
analizat in organele de conducere 
colectivă din unitățile economice și 
ministere, in adunările generale ale 
oamenilor muncii, in secțiunile și 
biroul Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale. Ca 
rezultat al acestor ample analize, la 
care au participat numeroși mun
citori, ingineri, tehnicieni, econo
miști. specialiști, activiști de partid 
— dovadă concludentă a profun
dului democratism al vieții noastre 
econbmico-sociale — s-a asigurat 
evidențierea unor însemnate rezer
ve și posibilități existente in eco
nomie. cane au contribuit la fun
damentarea temeinică a planului. 
Astfel, au fost identificate re
surse suplimentare pentru creș
terea mai rapidă, peste prevederile
(Continuare în pag. a III-a)
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FAPTUL
DIVERS
Să afle toti
consătenii!

Din partea Regionalei Căi Fe
rate Galați om primii o scri
soare ; „Știm câ sini mulți, 
foarte mulh oameni care meri
tă să fie lăudat! la ziar, dar fă 
rugăm să scrieți măcar două 
rindulcțc fi despre Constantin 
Holban, impiegat de mișcare In 
stafia Buzău, intrucil..Reți
nem din scrisoare câ C.H., m cr
oind scara spre casa (in comu
na Vadu Fâșii), a zărit peste 
linia ferată. Ia pasajul de la 
Km 1324-900. tn microbuz răs
turnat (31-BV-4620). Feste puțin 
timp, chiar prin punctul respec
tiv urmau să treacă, la un mi
nut. unul după altul, acceleratul 
507 București — Suceava și ra
pidul 56 Suceava — București. 
Cu benzină de la autoturismul 
propriu. C.H. a aprins imediat 
focuri, pentru avertizare, apoi a 
dat fuga In stația Buzău, oprind. 
in ultima clipă, acceleratul, iar 
din sens invers, „stopat" rapi
dul in para Boboc, unde nu sta
ționează niciodată. Trenurile 
respective au intirziat. dar a 
fost evitat un accident. Scri
soarea se încheie : „să afle toți 
vadupășenti isprava consăteanu
lui lor. C.H". Vor afla acum. 
Și nu numai ci.

Onorarea Integrală a obligațiilor 
con trac tu «ale dc către toate unitățile 
furnizoare do materii prime șl ma
teriale, de semifabricate ș.a., conco
mitent cu recuperarea neintirziată a 
restanțelor, constituie o cerință rle 
prim ordin pentru realizarea sarci
nilor de plan intr-o serie de între
prinderi beneficiare din unele ra
muri ale economiei. în acest scop, 
unitățile respective au datoria de 
a asigura utilizarea completă a 
capacităților productive, de a in
tensifica finalizarea fabricației șl, 
pe această bază, livrarea cantităților 
de produse contractate. Cum se în
scriu in aceste eforturi întreprinde
rile industriei chimice, ale căror 
produse sint des
tinate multor ra- -ț
muri prelucră
toare ale econo
miei ? _—„ ,

IUTE 
la COMBINATUL H W g
DE FIBRE SIN- H V I I !
TETICE DIN SA- 1 A JLI
VIN EȘTI. prin
cipalul producător 
de fire șl fibre 
acrilice românești 
atit de necesare 
industriei ușoare.
Pină in prezent, 
harnicul său co
lectiv a produs 
suplimentar. In TITX TT
acest an. 168 tone u fâ E ft. I H
fibre dc melană, ERE ■
17 tone fire urzi- 9 jr? E i ii
te. 9 tone fir mo- E Jr K
nofil și altele.
Depășiri substan
țiale care fac
cinste colectivului 
combinatului.

— Rezultatele puteau fi mai bune 
dacă livram beneficiarilor noștri și 
cele 51 tone de fire relon supra- 
elastice — aprecia tov. Dumitru 
Popa. șeful serviciului desface- 

Conștienți de răspunderea ce
ne revine pentru această res
tanță. întreprindem măsuri cu
prinzătoare in vederea intrării grab
nice in circuitul productiv a noii 
iabrici „Rolon-4**.  Pentru a intensi
fica ritmul lucrărilor la acest obiec
tiv — intirzlate atit din lipsa unor 
utilaje, cit și datorită slabei organi
zări a muncii constructorilor — ca 
beneficiar, cm constituit echipe spe
ciale de lăcătuși din rindul chimiști- 
lor, care, la anumite linii tehnologice, 
au preluat montajul tuturor utilaje
lor. Prin intrarea in funcțiune a 
noii fabrici se vor crea condiții 
pentru a se recupera răminerea in 
urmă la producția de fire relon 
suoraelastice.

Din modul concret cum proce
dează combinatul pentru a asigura, 
pină la finele anului, respectarea 
contractelor economice, am mai reți
nui și un alt lucru bun. La ora ac
tuală s-a creat un „gol* 1 in primirea 
intregii cantități necesare de acrilo- 
nitril, materie primă de bază pentru 
producerea melanei, datorat Combi
natului petrochimic Pitești. Colecti
vul de la Săvinești nu a apelat la 
„cauze obiective", la justificări, in-

trucil beneficiarii melanel nu au ce 
face cu ele. Dimpotrivă, a întocmit 
un program de utilizare gospodă
rească a materiilor prime existente, 
in special prin reducerea procentului 
dc rebuturi șl a consumurilor speci
fice. Astfel, in sectorul mclanft se 
află in stadiul do finisaj o Instalație 
concepută dc către specialiștii com
binatului, menită să redlzolve deșcu- 
rllc rezultate pe fluxul Ichnologic. 
Prin aceasta se va readuce in cir
cuitul productiv cu circa 5,2 la sută 
mai multă molană. Totodată, la car- 
bonatul de etilenă $i acrllonitrll. dc 
ne acum se realizează consumuri 
specifice or urmau s-ț fie atinse in 
trimestrul III 1971. în acest fel s-au

zis& au fost organizate brigăzi com
plexe din cadrul centralei, sub con
ducerea directă a celor mal buni 
specialiști.

— în ce constau rezultatele de 
pină acum ?

— Succint, dacă mă refer la inves
tiții, aș aminti intrarea in probe teh
nologice a Fabricii de «amoniac de la 
Slobozia șl încheierea probelor me
canice la grupul de azot de la Piatra 
Neamț.

— Dar în domeniul activității de 
producție propriu-zlsc ?

— în lumina Indicațiilor prețioase 
date do conducerea partidului, per- 
șon«al dc tovarășul Nicolae Ceaușescu,

re.

î-a
trebuit, 
naș a găsit!>

Si Ioana Gcor- 
muncă Si con-

Stancu Florea
gescu, colegi de __  .. .
săteni din Tâtulești (Olt), aștep
tau la ieșirea din Slatina o ma
șină de... ocazie. La un moment 
dat. S.F.. amintindu-și că mai 
are de făcut o ..cumpărătură* 1, 
i-a încredințat, pentru citeva 
minute, consâtencei sale, servie
ta. Nici n-a apucat bine S.F. să 
plece, că un tinerel de alături, 
tot „autostopist* 1, i-a spus lui 
I.G. :

— Măi. ce ti-e și cu nășicul 
ăsta al meu ! Nici nu m-a vă
zut. și nici n-a fost ..cavaler**.  
Auzi : să vă dea dv. să-i țineți 
servieta ? Dati-o la mine, că i-o 
țin eu...

Cind s-a întors S.F.. n-a mai 
găsit picior de ..tinerel**,  nici ur
mă de servietă, in care avea 
acte și 6 000 de lei. Alertată, mi
litia slâtineană l-a găsit pe ..ti
nerel**,  intr-un timp record, de 
numai citeva ore : se numește 
Constantin Diaconu, cunoscut și 
răscunoscut, pentru anteceden
te penale. Naș i-a trebuit, naș 
a găsit I

creat garanții că și In continuare sg 
va asigura o fermă disciplină con
tractuală in relațiile cu beneficiarii.

Prin ce măsuri concrete, energice 
acționează in vederea recuperării 
restanțelor acumulate față de pre
vederile din contractele economice 
CENTRALA INDUSTRIALĂ DE ÎN
GRĂȘĂMINTE CHIMICE CRAIO
VA? (Aceasta, pină in prezent, nu 
și-a onorat contractele la livrările dc 
îngrășăminte chimice azotoase decit 
in proporție de 85.5 la sută).

— S-au întreprins acțiuni cuprin
zătoare pentru a reduce volumul 
nercalizărilor — ne-a precizat ing. 
Justin Rogoz, directorul general al 
centralei — Ia combinatele din Tur- 
nu-Măgurele, Făgăraș. Craiova și 
Năvodari. Avem insă nevoie in con
tinuare do un sprijin mai substan
țial din partea unităților subordonate 
celor două ministere constructoare de 
mașini, de la care așteptăm livrarea 
promptă și la un nivel calitativ co
respunzător a utilajelor tehnologice, 
condiție hotăritoare pentru intrarea 
in funcțiune, cit mai grabnic, a noi
lor capacități productive șl pentru 
atingerea parametrilor proiectați. în 
ce ne privește, am detașat din ca
drul unităților centralei circa 800 de 
meseriași, care completează efective
le de muncitori ale organizațiilor de 
construcții, iar pentru probele meca
nice și darea în exploatare propriu-
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Leacul
doftoroaiei

După șapte condamnări pen
tru furt Și înșelăciune, Anica 
Oprea- din Medgidia (str. Cio- 
cirliei nr. 6) devenise prea cu
noscută in urbea toată și, pen
tru a nu moi risca să fie prinsă 
a opta oară, s-a gindit să se a- 
puce de-o meserie.

— Din toate meseriile posibi
le — avea să declare A.O. — cel 
mai bine mă „prindea" aceea de 
cadru sanitar.

Cu noua meserie, însușită cit 
ai bate din palme, proaspătul 
„cadru sanitar" (citește dofto- 
roaie) s-a înfățișat la soția lut 
I.C., de pe str. Vasile Lupu 
nr. S3 :

— Am auzit că sinteți bolna
vă. Vai dc mine, ce rău ară tați ! 
Lâsafi-le. ciorilor, de medica
mente, că vă zic eu un descin- 
tec, c-o să vă ia durerea cu 
mina.

Și i-a zis un descintec, dar 
cu... cintec, pentru că, pe măsura 
ce A.O. il bolborosea, „pacienta" 
se simțea tot mai ușurată, atit 
de „ușurată", pină a băgat de 
seamă că-i dispăruseră, de par
că i-ar fi fost luate cu-. mina, 
citeva sute de Ici de prin bu
zunare Și alte lucruri din casa. 
Pasămite, „doftoroaia" reveni
se la vechea ei îndeletnicire, de
și se lăuda că noua meserie o • u.__ „ „prin-

a

Ne aflăm în cabina 
de comandă a Hidro
centralei de la Porțile 
de Fier. La anumite 
intervale dc timp, pe 
„ecranul* 1 din fața 
noastră se aurind be- 
culețe roșii si verzi, 
iar cifrele se succed 
in ritm alert oe ca
dranul aparatului de 
înregistrat. Se urmă
rește astfel insusi 
„pulsul1* Dunării. A- 
colo. jos. în sala tur
binelor. uriașa putere 
a fluviului, 
prin comenzi
devine forță si lumi
nă.

Am reținut, in car
netul de reporter, trei 
cifre semnificative. 
Prima : 1 025 000 000
kW. Adică exact can
titatea de energie elec
trică produsă peste 
plan de hidrocentrală 
de la data punerii in 
funcțiune a primei tur-

e- 
tot 
12. 
pe

dirijată 
sigure.

bine si pină ieri. 3 
decembrie, ora' 12.

A doua * cifră : 
12 403 000 000 kWh e- 
nergie electrică. Atit a 
pulsat in sistemul 
ncrgetic național, 
pină ieri, la ora 
hidrocentrala de 
Dunăre.

A treia cifră : prin 
gospodărirea judicioa
să a fiecărui kilowat 
de energie electrică, 
de la începutul anului 
și pină ieri s-au eco
nomisit peste 3,6 mi
lioane kV.’h energie e- 
lectrică.

— Ce semnificație 
au aceste cifre ?

Ne răspunde ing. 
Stelian Dedu. dispece
rul coordonator :

— Energia electrică 
produsă pină acum de 
Porțile de Fier repre
zintă 30 la sută din to
talul producției care 
se realizează in 1973 
la nivelul țârii. Sau :

o cantitate de eneigie 
care depășește dc' 11 
ori prbdifățiă Româ
niei anului ' 1938. Cu 
această cantitate de 
energie electrică s-ar 
putea asigura, de e- 
xemplu, timp de un 
an, funcționarea a pes
te 800 întreprinderi in
dustriale, cu cite 2 000 
muncitori. Sau : o pro
ducție de energie e- 
lectricâ ce echivalează 
cu cea a unei cantități 
de cărbuni transporta
bilă de o garnitură de 
tren lungă de 5 000 km. 
Iată comparații care 
arată contribuția pe 
care Hidrocentrala 
Porțile de Fier o adu
ce la asigurarea ener
giei de care economia 
națională are tot 
multă nevoie.

de a se acționa cu hotărire pentru 
redresarea activității combinatului 
de la Turnu-Măgurele. conducerile 
ministerului și centralei. împreună 
cu organele locale dc partid și cu 
organizația de partid din această u- 
nitate au luat operativ măsuri pen
tru ca planul de producție să fie 
îndeplinit. Aș aminti, intre măsuri
le luate de centrală, detașarea unor 
echipe puternice pentru întrețineri 
și renarații și redistribuirea stocului 
(le piese de schimb din centrală pe 
unități. Astfel, in trimestrul III si 
în luna octombrie, combinatul din 
TurnurMăgurelc a obținut cele mai 
bune rezultate din întreaga perioa
dă de funcționare, apropiindu-se 
simțitor de nivelul capacităților pro-, 
iectate. în același spirit s-a acțio
nat și pentru îmbunătățirea activită
ții productive a altor unități din 
componenta centralei. Aș arăta că. 
in urma efectuării unor reparații de 
bun nivel calitativ și respectării dis
ciplinei tehnologice, incepind din ul
timele zile ale lunii octombrie, in
stalațiile de acid sulfuric de la Va
lea Călugărească au atins 98 la sută 
din capacitatea proiectată. Prin _ 
ceasta, in unitatea respectivă se va 
asigura materia primă necesară fa
bricației de îngrășăminte cu fosfor, 
deci restanțele vor fl mult dimi
nuate.

CENTRALA INDUSTRIALA DE 
PRODUSE ANORGANICE RM. VlL- 
CEA. Pină acum, această unitate în
registrează rămineri în urmă în li
vrări la 180 de contracte, cu produse 
in valoare de peste 43,7 milioane lei. 
De pildă, Uzina de alumină Oradea 
nu a primit 1 000 tone sodă caustică, 
iar Combinatul de celuloză si hir- 
tie Dej. Baza de aprovizionare cu 
utilaje si materiale Ploiești. Combi
natul chimic Tirnăveni si alte uni
tăți — 1 700 tone de acid clorhidric.

a-

Greutățl serioase Intlmplnă in acti
vitatea de producție șl Uzina de 
mase plastice București, deoarece are 
strictă nevoie de aproape 800 tone 
policlorură de vinii, pe care nu I 
le-a livrat centrala industrială amin
tită.

Nerespectarca integrală a clauzelor 
și termenelor contractuale își are 
explicația in numeroasele defecțiuni 
apărute in funcționarea Instalațiilor 
fabricii do clorosodice, precum și in 
inlirzierllc privind atingerea para
metrilor proiectați de către noua In
stalație do fabricare a produșllor clo- 
rurați. Pe dc altă parte insă, mulți 
dintre beneficiari au creat greutăți 
furnizorilor din cadrul centralei ; o 

serie do cisterne 
din parcul pro
priu al centralei, 
pentru transportul 
acidului clor- 
hidric, hipoclorl- 
tnlui. sodel caus
tice leșie, plecate 
spre diverși bo- 

L neficlarl, au ră
mas blocate la 
rampele acestora 
multe zile in șir. 
Intre aceștia se 
află Combinatul 

, de celuloză și
hirtie Călărași, 
„Terapia" din 
Cluj, tntreprin- 

I derea de celuloză
I și hirtie Zărnești,

întreprinderea de 
i detergenți Timi-

I șoara ș.a.
Cc se întreprin

de, totuși, de că— 
B tre centrala din

Rm. Vilcea pen
tru recuperarea 

livrări ? în zilele 
fi dală în exploa-
d6 concentrare a 

electrolitice. De ase- 
____ . instalația de produși cloru- 
rați și-a atins capacitate.! maximă și 
realizează cantități sporite din pro
dusele contractate. Linia de sodă 
calcinată a noii uzine de produse 
sodice va intra in funcțiune cu o 
lună și jumătate mai devreme. Sint, 
deci, premise ca toate contractele de 
desfacere a producției să fie inte
gral onorate pină la sfirșitul anului.

Din experiența de pină acum a 
acestor mari unități ale industriei 
chimice trebuie trase serioase învă
țăminte. Este foarte bine că neajun
surile au putut fi înlăturate, că se 
depun eforturi stăruitoare pentru 
funcționarea neîntreruptă, la para
metri ridicați, a tuturor utilajelor și 
instalațiilor. Conducerile acestor u- 
nități cunosc, desigur. greutățile 
pe care le-au provocat beneficiarilor 
și știu, de asemenea, că. in sistemul 
economici noastre planificate, respec
tarea prevederilor contractuale este 
o obligație definită prin lege. Toc
mai de aceea, in timpul scurt care 
a mai rămas pină la finele anului, 
conducerile unităților respective, 
organizațiile de partid au datoria să 
concentreze eforturile colectivelor 
spre realizarea obiectivului primor
dial : livrarea in totalitate a produ
selor prevăzute prin contractele eco
nomice încheiate. Și să acționeze de 
pe acum, cu spirit de răspundere și 
prevedere, pentru ca în anul viitor 
— din prima decadă — să se pre
vină cu desăvirșire apariția unor ne
ajunsuri care ar periclita onorarea 
contractelor economice.

restanțelor in 
următoare va 
tare instalația 
sodci caustice 
menea.

I. MANEA 
I. STANCIU 
N. ȚUICU 
corespondenții

prindea" bine. Cum o . 
dea", nu știm, Știm insă 
fost... prinsă.

că

Telex cetățenesc
O DIMENSIUNE A SPIRITULUI GOSPODĂRESC

O școală cu 16 Săli de clasă, laboratoare șl ateliere ; canalizări pe 
o lungime de 1.5 km ; modernizări dc străzi pe mal bine de 7 km ; 
trotuare de 8,5 km ; 3 noi ateliere-școală ; creșe, grădinițe pentru 
copii ; spații verzi, plantări de pomi, taluzări de maluri ; terenuri de 
sport etc. — tonte acestea au Înglobat in anul 1973 peste 25 milioane 
ore muncă voluntar-patriotică efectuate de locuitorii municipiului Dro- 
beta Turnu-Sevcrin (cu 7.5 milioane ore,mai mult dccit In anul trecut). 
Valoarea obiectivelor realizate prin munca voluntar-patriotică depă
șește 44 milioane lei.

INCA O FABRICĂ DE PÎINE LA PLOIEȘTI

Noua fabrică de pilne 
din partea de nord 
a orașului Ploiești a 
început să producă. 
Are a capacitate de 
30 tone produse de 
panificație in 24 de 
ore, ceea ce reprezintă

circa un sfert din ne
cesarul zilnic al popu
lației ploieștene. Uni
tatea — înzestrată cu 
utilaje moderne, fa
bricate în țară sau 
realizate prin auto-

utilare — are procesul 
de producție mecani
zat și automatizat, 
ceea ce asigură o pro
ductivitate înaltă și o 
calitate superioară a 
produselor.

VERTICALE ARHITECTONICE LA BIRI.AD

Tn „orașul rulmenților" este în curs de sistematizare — după cri
terii moderne, funcționale — centrul civic. Debutul este marcat de 
primul bloc turn din localitate, cu 10 niveluri, aflat acum in faza ulti
melor finisări. In perimetrul aceleiași zone centrale s-au demolat o 
6erie de clădiri vechi; insalubre, săpindu-se fundații pentru viitoa
rele blocuri cu magazine la parter.

CUMPĂRĂTOR

Azi, la ora 18, are 
loc în Capitală (sala 
13. Institutul de arhi
tectură) vernisajul 
„Expoziției de grup a 
creatorilor de la I.I.S. 
Țesătoriile reunite* 1. 
Vom vedea numeroase

țesături destinate de- 
corațiunllor interioare 
(10 noi articole din 
pluș, in peste 80 de
sene, pentru draperii, 
tapițerie de mobilă, 
cuverturi etc.). Aces-

ITINERAR OBLIGATORIU : EXPOZIȚIE - MAGAZIN

tea toate urmează să 
fie produse in serie 
industrială, precum și 
in serii scurte și 
foarte scurte. Abia aș
teptăm să le vedem 
șb-n magazine I

CANTINA-RESTAURANT IȘI CAUTĂ ÎNCĂ STÂPINUL

în zona industrială Sud a municipiului Buzău funcționează incă 
din primăvară — într-un Impunător edificiu, cu dotări moderne. în 
valoare de peste 1 milion de lei — o cantină-restaurant. Funcționează, 
e un fel de a zice, căci practic... Iată ce ne relatează corespondentul 
nostru Mihai Bâzu : După ce construcția și amenajările au fost gata, 
s-au purtat multe discuții pină cind. dintre multele întreprinderi si
tuate in această zonă, i s-a găsit cantinei un stăpîn. de fapt doi — 
fabrica de zahăr și întreprinderea locală de stat pentru alimentație 
publică. In scurtă vreme, numărul abonaților a trecut de 600. deoarece 
consistenta și varietatea meniurilor sînt atrăgătoare. Mai puțin atră
gător (ba. dimpotrivă !) este modul in care se gătește si se servește 
masa. Pe scurt, este vorba de faptul că se întimplă ca la prinz min- 
carea să se termine și cu cite trei sferturi de oră înainte de ora în
chiderii (program : 12—14) și, mai ales, de lipsa de curățenie și de or
dine. Responsabilul unității — Grigore Besoiu — a încercat să se scuze 
cu... explicații de tot felul ; Ion Hanganu, președintele comitetului sin
dicatului de la fabrica de zahăr, n-a mai fost pe aici din iulie sau au
gust (se declară mulțumit că abonații de la fabrica de zahăr sint serviți 
curat și civilizat într-o sală specială !), cealaltă întreprindere tutelară 
și-a uitat și ea cam de multișor îndatorirea, iar controlul obștesc nici 
n-a. trecut pe aici. Cantina-restaurant din zona Șud a Buzăului, deci, 
își caută încă stăpînul... adevărat.

Virqîl TĂTARU 
corespondentul 
„Scînteii"

Vedere din Timișoara

„Amu-nce 
pem plu- 
gușorul“

Mare bucurie mare pe micuții 
cetățeni ai orașului Piatra 
Neamț, cind au auzit că pentru 
ei s-a amenajat o cofetărie spe
cială, sugestiv denumită „Pui- 
șoru“. Dar bucuria copiilor n-a 
ținut mult. Cofetăria lor a fost 
„invadată**  de tătici și de bu
nici, multi dintre e: poposind 
aici după ce se „aghesmuiesc 
la restaurantul ..Ozan.--" de ală- 
turi Acum, copiii se uită numai 
la*  vitrinele „Puișorulu.“. abia 
mai deslușind, prin fumul gros 
de țigară, pereții tapisa’i cu po
vești. intre care Și „Punguța cu 
doi bani". Pornind de la ..pun
guță**.  un școlar cu har a izvo
dit Și niște stihuri- ajunse pma 
la noi. astfel : „Cucurigu,
oameni mari. / noi, «colan și 
preșcolari I vrem înapoi „Pui- 
soru“ / c-amu-ncepem plugușo- 
rJ / si-om zice la fiștecare 
„cucurigu**  și-o urare...**.  Cum. 
Jn eurind. ..anul se-nno.este sl 
p’ugușorul se pornește**,  poate
Că urarea —
zită la... anul si la multi

Economia de carburanți, 
combustibili, energie este 
la ordinea zilei. Se jau pre
tutindeni măsuri pentru 
mai buna folosire a lor. 
S-au limitat vitezele de 
circulație, se elimină trans
porturile neraționale, se 
normează ma; bine consu
murile. se analizează posi
bilitățile de utilizare mai 
eficientă a parcului de 
mijloace de transport și 
a capacității sale, se casea
ză vehiculele cu uzură și 
consum excesiv de carbu
ranți. îndeosebi după in
trarea in vigoare a recen
tului Decret al Consiliului 
de Stat — care, in lumina 
sarcinilor stabilite de că
tre Hotărirea Comitetului 
Executiv al C.C. ai P.C.R. 
din 13 noiembrie, a elabo
rat importante și bineve
nite măsuri de dezvoltare 
a bazei energetice și de 
folosire mai judicioasă a 
combustibililor și energiei 
— s-au înregistrat și se 
Înregistrează evidente rea

lizări în acest sens. Totuși, 
așa cum veți constata ci
tind rindurile de mai jos, 
pe drumurile risipei se con
sumă incă destulă benzină. 
Ceea ce înseamnă că acțiu
nea de economisire și fo
losire rațională trebuie con
tinuată cu hotărire prin 
toate căile și mijloacele.

Cităm din buletinul Ins
pectoratului general de mi
liție pe ziua de 2 noiem
brie : Au fost depistate 812 
autocamioane deplasindu-se 
fără încărcătu ă : r.u fost 
găsite 352 autovehicule cir- 
culind cu încărcătura sub 
capacitatea nominală de 
tonaj sau volum. 366 auto- 
veiuci.ie efectuau transpor
turi de persoane sau măr
furi fără forme legale, 
108 — se deplasau pe rute 
ocolite. 490 erau parcate in 
alte locuri decit cele sta
bilite (in general in alte 
localități, la domiciliul șo
ferilor), 80 — au circulat 
în afara limitelor terito
riale stabilite. Afară de a-

ceasta, 351 de autovehicule 
au fost conduse cu viteze 
peste limita legală, iar 527 
au circulat cu defecțiuni 
tehnice sau alte defecțiuni 
ce determinau consumuri 
excesive de carburanți și 
poluarea atmosferei.

Să încercăm să pătrun
dem puțin semnificația a- 
cestor cifre. După cum ne 
asigură ofițerii de specia
litate din Inspectoratul ge
neral de miliție, chiar dacă 
intr-un caz este vorba de 
50 km parcurși dqgeaba,

Exemplele sini din cele 
mai variate. De la autoca
mionul (21—BH—2779) al 
întreprinderii de construc
ții și proiectări Oradea ca
re este plimbat pină in lo
calitatea Valea lui Mihai 
(65 km) ca să aducă la O-

lei a realizat doar ...kilo
metri in gol.

Lecția servită fiecăruia 
dintre cei ce au încălcat 
legea — s-au aplicat a- 
menzi contravenționale de 
un sfert de milion, au fost 
reținute 164 certificate de

CE AU CONSTATAT ORGANELE DE MILIȚIE

copiilor nu va fi au-
ani 1

Rubrica redactată de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
(i corespondenții rrScinteii'

De ce fârâ încărcătura ? De ce fără acte legale de însoțire ? De ce cu viteză 
cepășiiâ ? De ce cu corburalia nereglolă la motor ?... De ce în ultimă instanță 
risipiți prețioasa benzină ? întrebările sînt puse zilnic șoferilor care încalcă legea 

in cadrul controalelor efectuate de ofițerii de miliție.

iar in altul de 300 sau 400 
de kilometri, in medie nu 
exagerăm dacă ne vom 
baza calculul pe 100 km 
parcurși nerațional și pe 
20 de litri benzină irosiți. 
Deci numai in cazurile de
pistate in ziua amintită 
este vorba ae o primă ri
sipă de 45 mii litri de ben
zină la care se adaugă cea 
arsă inutil datorită viteze
lor exagerate și a consu
murilor sporite de uzura 
motorului. Calculind și a- 
cestea cu zgircenie — 20 la 
sută in plus, la suta de ki
lometri amintiți, din ziua 
respectivă, se mai adaugă 
> cisternă de benzină. 
Teci, intr-o singură zi. pe 
lrumurile publice, apărind 
legile, interesele economi
ce ale societății lucrătorii 
organelor de circulație au 
depistat surse de risipă 
pentru cel puțin 50 mii 
litri de benzină.

radea 3 seînduri. pină la 
autocamionul O.C.L. Ali
mentara Tecuci care plea
că pină la Soveja (100 km) 
fără încărcătură pentru a 
aduce de acolo legal 410 kg 
fin (nu se desface prin A- 
limentara) și ilegal patru 
tone de lemne pentru șo
fer (Valentin Moraru) și 
pină la autospeciala de 
cinci tone care aduce de Ia 
Suceava la București 100 kg 
ambalaje și transportă la 
înapoiere 100 dc becuri. 
Dacă luăm ultimul dintre 
exemple, transportul am
balajelor și becurilor pe 
calea ferată costa mai pu
țin de două sute de lei. Ori 
orln trambal^rea nerațio
nală a autovehiculului s-a 
irosit mai bine de un bu 
toi de benzină in valoare de 
oot sute de lei, iar vehicu
lul care putea realiza peste 
cinci mii tone kilometri, in 
valoare de multe mii de

înmatriculare și 78 permise 
dc conducere în vederea 
suspendării pe timp limi
tat a dreptului de a con
duce autovehicule — nu le 
\a L'j numai Iar de inv«v,a 
tură, ci și deținătorilor ca
re devenind mai exigeați 
vor închide ,.supapele" ri
sipei.

Analizind mai in profun
zime problema economiilor, 
cei care zi si noapte fac 
controlul pe dremări și-au 
pus întrebarea firească pe 
care ne-o punem și noi: de 
unde iau risipitorii benzi
na ? în scripte unitățile 
deținătoare nu prezintă 
consumuri exagerate, ba 
uneori chiar și economii. 
Organele miliției economi
ce. controlind in ultimele 
zile un mare număr de de
pozite de carburanți ale 
unităților I.T.A.. trusturi
lor de construcție, unități
lor agricole, întreprinderi

lor de gospodărie orășe
nească. stații PECO etc, au 
constatat pe alocuri mari 
plusuri, in altele minusuri 
in gestiune. Cum au apă
rut ? Ce au păzit controa
lele financiare interne ? 
La unul din aceste controa
le — cercetările care i-au 
urmat sint încă in curs — 
s-a constatat că la I.T.A.
— Ipși autobazele 1 și 2 
s-au înregistrat intr-o pe
rioadă mai lungă plusuri 
in valoare de peste 200 mii 
lei. Cum ? Prin gentilețea 
unor beneficiari de la I.A.S.
— Bucium și I.A.S. — Co- 
pou care au confirmat că 
li s-au asigurat prestații de 
transport insumind mai 
multe tone-kilemetri decit 
au fost in realitate. Același 
lucru, la nivelul vehiculu
lui și șoferului necinstit ii 
creează acestuia din urmă 
plusuri de benzină supuse 
apoi irosirii. Posibilități de 
control asupra prestației 
reale de transport există. 
Vehiculele unităților de 
transporturi I.T.A. de pildă 
au fost dotate cu tahografe 
care înregistrează timpul 
de staționare și kilometra
jul parcurs, dar ele nu sint 
întreținute in stare de 
funcționare și nici folosite 
cum trebui?, devenind sim
ple obiecte dc decor. în alte 
locuri șefii autobazelor sau 
autocoloanelor închid ochii 
față de unele abateri ca 
acelea care privesc parcă
rile la domiciliu.

Uneori și efortul de a 
face economii efective cit 
mai mari, dacă nu are la 
bază spiritul gospodăresc, 
înțelegerea nevoilor econo
miei naționale poate avea 
ca urmări daune care să 
întreacă cu mult economi
ile. Astfel am fost sesizați 
că aprovizionarea necores
punzătoare cu carburanți a 
unor vehicule de interven
ție in județele Ialomița și 
Dîmbovița a ayut drept

urmare lntirzieri in lmprăș- 
tierea de sare și antidera
pante pe drumuri, deci in- 
greunărj în desfășurarea 
fluentă a traficului și sursă 
de accidente, iar casarea 
unor vehicule cu uzură 
mare, suspendarea unor 
curse, neasigurarea numă
rului de autobuze la orele 
de virf (București, Alba 
Iulia, unele rute interur
bane) sint de natură să 
provoace perturbații, intir- 
zierea salariaților la lucru.

Interlocutorii de la Ins
pectoratul general al mi
liției cu care am discutat 
au ținut să precizeze: se 
știe că o cisternă de lapte, 
o autobasculantă sau un 
camion forestier nu pot cir
cula cu încărcătura decit 
intr-s> singură direcție și 
nu înregistrăm drumurile 
acestora ca parcurse in gol. 
Dar acționăm cu efectivele 
noastre, împreună cu orga
nele de control ale Mi
nisterului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor. zi 
și noapte, în toate colțu
rile țării pentru a împie
dica elementele inconștiente 
să știrbească din rezultatele 
eforturilor ce se fac pretu
tindeni pentru buna folo
sire și gospodărire a car
buranților si vehiculelor. 
Veghem și asupra respectă
rii vitezei legale, viteză e- 
conomică și de siguranță a 
circulației. Pentru a obține 
insă maximum de rezultat 
este nevoie de sprijinul e- 
fectiv al tuturor forurilor 
tutelare deținătoare de au
tovehicule pentru a extirpa 
plaga parcărilor la domici
liu, această sursă perma
nentă de curse clandestine 
și accidente, pentru ca ele 
să urmărească activitatea 
autovehiculelor așa cum 
urmăresc funcționarea in
stalațiilor de producție.

Al. PLAIEȘU
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Încheierea vizitei de prietenie 
a tovarășului Hae Ceausescu în Algeria

(Urmare din pag. I) •

Interviul acordat de președintele
Nicolae Ceaușescu

Imagini din timpul solemnității de pe aeroportul Dar El Beida

(Urmare din pag. I)

— tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. însoțiți 
de președintele Houari Boume- 
diene, s-au îndreptat spre aeroport, 
unde a avut loc ceremonia ple
cării. Aeroportul era împodobit cu 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și ale Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare.

Se aflau aici, pentru a-și lua ră
mas bun de la înalții oaspeți. Che- 
nf Belkacem. membru al Consi
liului Revoluției, ministru de stat, 
alți membri ai Consiliului Revo

Tovarășului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției,

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare

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

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

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A
Survolind teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord, îmi este deosebit de plăcut să adresez Maiestății Voastre salutul 
meu cordial și să transmit poporului țării dumneavoastră cele mai calde 
urări de pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ERSKINE CHILDERS

Președintele Republicii Irlanda
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Irlanda, doresc să vă 

adresez dumneavoastră, precum și poporului irlandez, cele mai bune 
urări de'Sănătate și fericire, de prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GEORGES POMPIDOU

Președintele Republicii Franceze
Cu prilejul survolării teritoriului Franței, doresc să vă adresez un 

salut cordial, împreună cu cele mai călduroase urări de sănătate și 
...fericire, de progres și pace pentru poporul francez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale ROLAND MICHENER
Guvernator General al Canadei

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

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)

inițiale din cincinal pentru anul 
1974. a producției industriale, pro
ductivității muncii, comerțului ex
terior. venitului național, pentru 
accentuarea proceselor calitative ale 
dezvoltării economice.

Fiecare întreprindere și centrală, 
fiecare ramură și județ cunoaște 
d;n timp sarcinile de plan pe care 
le are de realizat in anul viitor. 
Știm, deci, ce avem de făcut, care 
sint obiectivele și direcțiile in care 
trebuie acționat. Ele au fost înfă
țișate de secretarul general al 
pârt.dului in cuvintarea rostită la 
plenară, ele sint concretizate in 
hotărirea plenarei comune a C.C. 
ai P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice si Sociale. 
Cr-esterea producției industriale in 
ritmurile înalte prevăzute trebuie 
să se realizeze prin folosirea in
tensivă a capacităților și suprafe
țelor de producție, organizarea mai 
judicioasă a schimburilor întărirea 
disciplinei tehnologice și in muncă, 
asigurarea unei aprovizionări ritmi
ce. scurtarea termenelor de intrare 
in' funcțiune a noilor obiective de 
investiții, atingerea mai rapida a . 
parametrilor proiectați.

Documentele plenarei situează in 
centrul preocupărilor organelor și 
organizațiilor de partid, ale tuturor 
oamenilor muncii, sarcina oreșteni 
elicienței economice, a ridicării ca
litative a întregii activități in eco
nomie. Este cu atit mai mult nece
sară concentrarea eforturilor pen
tru ridicarea eficienței, in toate 
sectoarele de activitate, inlrucit de 
aceasta depind in mod hotăritor 
creșterea mai rapidă a venitului 
național, asigurarea de resurse 
«ponte atit pentru dezvoltarea m 
ritmuri susținute a economiei, cit 
și pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Iată de ce înde
plinirea sarcinilor privitoare la 
creșterea eficienței economice tre
buie să polarizeze eforturile și ini
țiativa fiecărui om al muncii, acti
vitatea tuturor colectivelor de în
treprinderi, centralelor și ministe
relor. a organelor și organizațiilor 
de partid. Cu energie, printr-o ac
tivitate stăruitoare și plină de răs
pundere, să se acționeze in fiecare

luției. membrii guvernului, alte 
personalități algeriene.

Erau de față ambasadorul Româ
niei in Algeria, Ștefan Mihai, și 
membrii ambasadei române, pre
cum și șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în capitala Alge
riei.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat rămas 
bun de la președintele Houari 
Boumediene, de la celelalte oficia
lități algeriene. Cei doi președinți 
își string prietenește mîinile. se 
îmbrățișează.

Avionul prezidențial decolează,

întreprindere pentru creșterea in 
ritm susținut a productivității mun
cii, reducerea substanțială a chel
tuielilor de producție și. in pri.mu-1 
rind, a consumurilor de materni 
prime, materiale, energie electrică 
și combustibil, pentru prelucrarea 
superioară a tuturor resurselor ma
teriale, pentru îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor, în
noirea și modernizarea produc
ției, a tehnologiilor, pentru înlătu
rarea risipei și pierderilor de orice 
fel, pentru buna gospodărire a fon
durilor materiale și financiare.

Un efort general 
spre eficacitate

Creșterea eficienței economice 
constituie o sarcină de prim ordin 
și in domeniul investițiilor — prin 
reducerea ponderii lucrărilor de 
construcții-montaj in totalul inves
tițiilor și dirijarea efortului de in
vestiții in, primul rind spre dotarea 
cu mașini și utilaje ; în acest con
text, are o importanță deosebită 
orientarea unei părți a fondurilor 
de investiții pentru procurarea de 
mașini și utilaje care să fie mon
tate in spațiile construite existen
te. Deopotrivă, sarcina ridicării efi
cienței se pune și in domeniul ex
porturilor, prin creșterea calităților 
competitive ale produselor și valo
rificarea superioară â acestora pe 
piața externă, prin îmbunătățirea 
structurii sortimentale a producției 
destinate exportului, folosirea mai 
bună a materiilor prime din țară 
și din import, prin scăderea chel
tuielilor de /producție și circulație 
ale mărfurilor.

Puterea economică a țării — spo
rită necontenit prin munca noastră 
— stă la temelia prosperității între
gului popor și a fiecăruia dintre 

!ndreptîndu-se spre capitala Sta
telor Unite. Washington, unde to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu vor face 
o vizită oficială, la invitația pre
ședintelui Richard Nixon și a so
ției sale, Patricia Nixon.

★
Ziarul guvernamental algerian 

„El Moudjahid" a publicat luni, 
în prima pagină, o fotografie re
prezentând pe președinții Nicolae 
Ceaușeșcu și Houari Boumediene 
în timpul întrevederilor avute la 
Alger.

După ce anunță sosirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Alger.

noi. Această realitate își găsește o 
expresie elocventă in prevederile 
planului pe anul viitor, cure oglin
desc preocuparea constantă a parti
dului și statului nostru pentru ri
dicarea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului. în 1974 va 
crește numărul de salariați, va în
cepe aplicarea celei de-a doua eta
pe a majorării generale a salariilor 
prevăzute pentru actualul cincinal ; 
se vor aplica măsurile privind co
relarea mai judicioasă, in cadrul 
ramurilor, a salariilor muncitorilor 
calificați, majorarea salariilor tari- 

fare de bază din oategoriile infe
rioare ; vor spori, de asemenea, ve
niturile țărănimii provenite din 
munca in cooperativele agricole și 
gospodăria personală ; va crește 
volumul de mărfuri ce se desfac 
prin comerțul socialist, vor fi con
struite zeci de mii de apartamente, 
vor spori fondurile destinate dez
voltării invățămintului și culturii, 
ocrotiri)! sănătății, satisfacerii altor 
nevoi sociale ale poporului.

Sarcinile care stau in fața parti
dului, a întregului popor in anul 
viitor sint, deci, de o amploare 
deosebită, constituind un insufleți- 
tor program de lucru. Importantă 
este acum asigurarea tuturor con
dițiilor pentru transpunerea lor în 
viață. Are o însemnătate hotăritoa- 
re oa toți comuniștii, toți oamenii 
muncii, cadrele din aparatul de 
partid și de stat, organele și orga
nizațiile de partid, celelalte orga
nizații obștești să pătrundă adine 
sensul documentelor plenarei, să 
înțeleagă in toată profunzimea e- 
sența sarcinilor și măsurilor stabi
lite, natura imbunătățirilor calitati

ziarul publică o altă Informație re- 
latativă, in legătură cu convorbi
rile politice dintre cei doi pre
ședinți. subliniind că ele au fost 
consacrate relațiilor bilaterale.

Radioul și televiziunea algeriană 
au difuzat în emisiunile lor știri 
In legătură cu sosirea șefului sta
tului român la Alger, cu convorbi
rile avute de cei doi șefi de stat, 
precum și relatări privind dezvol
tarea pe multiple planuri a rela
țiilor dintre România și Algeria. 
Totodată, televiziunea algeriană a 
difuzat declarația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu făcută pe aero
port, la sosire, ziariștilor algerieni.

ve ce vor trebui realizate in întrea
ga activitate economică și socială.

Ceea ce trece in momentul de față 
pe primul plan este munca orga
nizatorică practică la toate nivelu
rile — de la întreprinderi și pină 
la ministere de la organizațiile de 
partid din unitățile economice 
pină la comitetele județene de 
partid — creșterea spiritului de 
răspundore și operativității în so
luționarea tuturor problemelor ce 
condiționează îndeplinirea, încă din 
primele zile ale anului viitor, a in
dicatorilor cantitativi și calitativi 
planificați. înfăptuirea tuturor sar
cinilor de plan obligă la îmbună
tățirea stilului și metodelor de 
muncă ale tuturor cadrelor din e- 
conomie, ale organelor și organi
zațiilor de partid, la o activitate 
concretă, susținută, la luarea din 
timp, incă din aceste zile, a celor 
mai eficiente măsuri in fiecare u- 
nitate economică. Aceasta presupu
ne ca programele de măsuri ce se 
adoptă să nu fie elaborate din bi
rou, ci să fie rezultatul activității 
de identificare la fața locului a 
posibilităților și rezervelor, a so
luțiilor de valorificare a lor. cu 
participarea largă a specialiștilor, 
Inginerilor, tehnicienilor șl munci
torilor, pentru a se obține in anul 
care vine noi și remarcabile reali
zări pe toate tărâmurile activității 
economice.

Avem toate condițiile pentru în
deplinirea cu succes a planului pe 
1974 — anul aniversării a trei de
cenii de la eliberarea patriei și al 
Congresului al XI-lea al partidului. 
Cu conștiința de a se ști făuritorii 
marilor realizări de pină acum, cu 
convingerea că înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne stau in față 
este spre folosul întregului nostru 
popor, al fiecăruia dintre noi, oa
menii muncii, in frunte cu comu
niștii, își vor consacra toate forțele 
și priceperea, energiile lor crea
toare pentru a da viață noLlor o- 
biective ale dezvoltării economice șl 
sociale a patriei In anul care vine, 
pentru realizarea cincinalului înain
te de termen, asigurind o temelie 
trainică ascensiunii neîntrerupte a 
tării pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 

luate pentru a asigura, încă în 
cursul anului viitor, un echilibru 
deplin al balanței de plăți externe, 
în perspectivă, vom întreprinde 
măsuri ferme pentru consolidarea 
aituațiel financiar-valutare a Ro
mâniei, mergind chiar pină la a re
nunța la folosirea de credite ex
terne.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați putea să ne spu
neți cum abordează guvernul 
dumneavoastră problemele 
penuriei de energie ? Am 
auzit că ați instituit re
cent o raționalizare a ben
zinei și ați luat și alte 
măsuri în acest domeniu. 
Care este motivația acestor 
măsuri ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, guver
nul român s-a preocupat și se 
preocupă foarte serios de proble
mele energetice. Această preocu
pare este determinată nu atit de 
greutățile intervenite în ultimul 
timp, cît de necesitatea asigurării 
pe o perioadă mai îndelungată a 
resurselor proprii și a utilizării 
lor mai raționale. Urmărim tot
odată să orientăm dezvoltarea in
dustriei spre acele sectoare care 
necesită un consum mai mic de 
combustibili lichizi, îndeosebi de 
petrol. Pornim de la faptul că tre
buie să se asigure o folosire mai 
judicioasă a resurselor energetice 
existente și să se pună cu hotă- 
rîre capăt risipei.

In acest sens am adoptat, este 
adevărat, un șir de măsuri de eco
nomii și de raționalizare, dar și 
un program de punere în valoare 
a unor resurse de combustibili so
lizi, de trecere la energia nucleară 
și de extindere a cercetării în ve
derea descoperirii de noi resurse 
de energie.

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

RĂSPUNS : Nu avem în vedere 
să fim exportatori de petrol. Dacă 
vom descoperi resurse mari, vom 
analiza această chestiune.

ÎNTREBARE : Ați putea, 
domnule președinte,-să spu
neți care este atitudinea par
tidului și guvernului dumnea
voastră față de problema 
schimburilor culturale dintre 
România ji țările occiden
tale ?

RĂSPUNS : Partidul și gu
vernul României se pronunță 
pentru o dezvoltare largă a rela
țiilor științifice și culturale cu toa
te țările — deci și cu țările occi
dentale.

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

Desigur, sîntem pentru extinde
rea și promovarea unor schimburi 
culturale care să contribuie la a- 
propierea, la întărirea prieteniei 
între popoare, la educarea po
poarelor și în special a tineretului 
în spiritul păcii și prieteniei. Sîn
tem însă hotărât împotriva acelor 
așa-zise activități culturale prin 
care se oropagă rasismul, .dei fas
ciste, prin care se Incită la vio
lență și care duc la învrăjbirea 
popoarelor.

ÎNTREBARE : In iceastă 
problemă, domnule președin
te, care este părerea dumnea
voastră despre răspindirea in 
România a filmelor, cărților și 
programelor de . televiziune 
occidentale ?

RĂSPUNS : Traducem și tipă
rim un mare număr de lu
crări literare, științifice și de 
artă din toate țările lumii, in
clusiv țările occidentale. Difu
zăm un mare număr de filme din 
țările occidentale, atît prin rețeaua 
cinematografică, cît și la televi
ziune. De asemenea, facem un larg 
schimb de programe de radio și 
televiziune cu alte țări, inclusiv 
state occidentale Din repertoriul 
teatrelor noastre fac parte cele 
mai valoroase lucrări dramatice și 
lirice create pe plan mondial. Deci, 
apreciem cum se cuvine și preluăm 
din creația spirituală a altor țări 
tot ceea ce este de natură să con
tribuie la cunoașterea mai bună a 
muncii șl valorilor autentice ale 
altor popoare, la apropierea între 
națiuni

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum vedeți creșterea 
rolului României în cadrul 
programului de integrare eco
nomică din C.A.E.R. ?

RĂSPUNS : România participă 
activ la înfăptuirea Programu
lui complex, dezvoltînd colabo
rarea economică cu toate ță
rile membre ale C.A.E.R., par- 
ticipînd la acele acțiuni de coo
perare economică în care este 
interesată și care contribuie — 
așa cum prevede, de altfel, 
programul — la dezvoltarea fie
cărei țări, deci și la dezvoltarea 
României, cît și la ridicarea nive
lului de trai al poporului nostru. 
Pe măsură ce economia româneas
că se va dezvolta, fără nici o în
doială că participarea și ponderea 
ei in relațiile de cdlaborare dintre 
țările membre ale C.A.E.R. vor 
crește.

ÎNTREBARE : După cum am 
auzit, România dorește să-și 
lărgească relațiile sale și cu 
țările membre ale Pieței co
mune. Cum vedeți, domnule 
președinte, evoluția relațiilor, 
pe de o parte, cu țările mem
bre ale C.A.E.R. șt pe de altă 
parte, cu cele ale Pieței comu
ne 7 Considerați că există vreo 

contradicție în această poli
tică ?

RĂSPUNS : Dezvoltînd continuu 
relațiile cu țările membre ale 
C.A.E.R., România extinde totoda
tă schimburile cu celelalte țări so
cialiste care nu fac parte din 
C.A.E.R. — schimburi care cunosc 
un progres substanțial. Dezvoltăm 
relațiile de colaborare cu celelalte 
țări ale lumii, inclusiv cu țările 
din Piața comună. Aceasta se în
cadrează în politica generală a 
României de extindere a colaboră
rii cu toate țările, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza prin
cipiilor egalității, respectului și a- 
vantajului reciproc.

Dezvoltarea relațiilor cu țările 
membre ale C.A.E.R. nu poate con
stitui nici un fel de obstacol în 
extinderea relațiilor de colaborare 
ale României cu celelalte țări ale 
lumii, deci și cu țările membre ale 
Pieței comune. In aceasta nu exis; 
tă nici o contradicție ; dimpotrivă, 
aș putea spune că realizarea unei 
bune colaborări în cadrul C.A.E.R., 
progresul și dezvoltarea economică 
a fiecărei țări membre — deci și 
a României — creează condiții fa
vorabile pentru extinderea colabo
rării internaționale, inclusiv cu 
țările Pieței comune.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați putea să faceți 
unele aprecieri asupra evolu
ției relațiilor politice dintre 
țara dumneavoastră și Uniu
nea Sovietică, mai ales în lu
mina relatărilor privind deo
sebirile de vederi in unele 
probleme ale vieții internațio
nale ?

RĂSPUNS : Relațiile dintre 
România și Uniunea Sovietică sint 
caracterizate prin prietenie și co
laborare în toate domeniile de ac
tivitate. Noi acordăm o însemnă
tate deosebită dezvoltării acestei 
colaborări, considerind că ea co
respunde atât intereselor popoare
lor noastre, cît și cauzei progre
sului social, păcii și înțelegerii 
internaționale.

între România șl Uniunea Sovie
tică există o strînsă colaborare în 
problemele fundamentale ale dez
voltării contemporane, inclusiv în 
problemele securității europene, 
ale înfăptuirii noului curs de des
tindere, de colaborare și pace între 
popoare. Existența unor deosebiri 
de vederi într-o problemă sau alta 
nu constituie o trăsătură caracte
ristică. Ceea ce este caracteristic 
este tocmai preocuparea de a în
tări colaborarea bilaterală și de a 
contribui la realizarea unei politici 
de pace, de cooperare între toate 
popoarele.

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

RĂSPUNS : Relațiile României 
cu China se dezvoltă în condiții 
bune, în toate domeniile de activi
tate. Apreciez că aceste relații co
respund nu numai intereselor celor 
douâ popoare, dar și intereselor 
mai generale ale progresului social, 
ale unei politici de colaborare în 
întreaga lume.

ÎNTREBARE : Sinteți de 
părere că va fi posibil ca 
U.R.S.S. și R. P. Chineză să 
ajungă la o apropiere ideolo
gică și politică, și, in caz afir
mativ, in ce fel ?

RĂSPUNS : Am arătat în mal 
multe împrejurări că România 
consideră actualele divergențe din
tre Uniunea Sovietică și Republi
ca Populară Chineză vremelnice. 
Avem convingerea că ele vor fi 
depășite, că se va ajunge la întă
rirea colaborării între cele două 
țări, ceea ce va constitui un fapt 
pozitiv pentru evoluția generală a 
vieții internaționale. Desigur, a- 
ceasta cere eforturi corespunzătoa
re din partea tuturor celor intere
sați în realizarea unei bune co
laborări între Uniunea Sovietică și 
China, în contribuția lor la cauza 
generală a progresului și păcii.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, considerați că Româ
nia poate juca un rol in apro
pierea dintre Uniunea Sovieti
că și China ?

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

Desigur, ca orice altă țară, și 
România poate aduce contribuția 
sa la buna înțelegere și colabo
rarea între toate popoarele. Sîntem 
Interesați și facem totul pentru a 
se ajunge la depășirea divergențe
lor existente.

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

RĂSPUNS: România a salutat 
dezvoltarea relațiilor dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite, a- 
preciind pozitiv contribuția pe ca
re acestea o pot aduce la o politică 
de destindere în viața internațio
nală. Desigur, urmează ca acestea 
să se înscrie în direcția afirmării 
cu putere în viața internațională a 
principiilor de egalitate și respect 
între toate statele, astfel îneît 
cursul destinderii, care a început 
să se afirme în lume, să ducă re
almente la statornicirea unor re
lații noi.

în această privință, noi apreciem 
că trebuie să se pornească de la 
necesitatea creșterii rolului Orga
nizației Națiunilor Unite, a parti
cipării tuturor statelor, indiferent 
de mărimea lor, la soluționarea 
problemelor internaționale. Numai 
așa cursul destinderii poate să se 
afirme, să se dezvolte.

Nu se poate crede că marile 
probleme internaționale pot fi so
luționate numai de cele două țări 
sau numai de cîteva țări ale lu
mii. Afirmarea unei politici noi 
este condiționată de participarea, 
cu drepturi egale, la viața interna
țională a tuturor statelor. fără 
deosebire de orînduire socială sau 
de mărimea lor.

ÎNTREBARE : Ce credeți că 
ar trebui întreprins pentru a 
asigura succesul Conferinței 
pentru securitate europeană și 
al negocierilor de la Viena 
privind reducerea reciprocă a 
trupelor din Europa centrală?

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

Alături de alte state, România a 
acționat și acționează ca această 
importantă reuniune să ducă la 
statornicirea unor noi relații în 
Europa, a unui climat de încredere 
deplină și conlucrare pașnică, în 
măsură să ofere fiecărei națiuni 
garanția că se va putea dezvolta 
liber, la adăpost de orice agresiu
ne sau imixtiune din afară. Iată 
de ce dorim ca Conferința general- 
europeană să consfințească, prin 
documente solemne, principiile și 
normele pe care să se fundamen
teze relațiile dintre țările europene, 
adoptînd în același timp și măsuri 
corespunzătoare pentru aplicarea 
lor în viață. In consens cu dorin
țele popoarelor, această conferință 
trebuie să ducă, de asemenea, la 
intensificarea schimburilor și coo
perării economice, tehnico-științi- 
fice. culturale dintre țările conti
nentului, la dezvoltarea largă, ne
îngrădită, în afara oricăror bariere 
artificiale, a colaborării intereuro- 
pene.

în această direcție apreciem că 
toate țările trebuie să acționeze în- 
tr-un spirit de înaltă răspundere 
față de cauza apropierii popoare
lor, față de interesele generale ale 
colaborării și păcii în Europa.

In ce privește negocierile de la 
Viena, noi le privim ca o etapă în 
realizarea unor măsuri de dezar
mare și de înfăptuire a unei reale 
securități pe continentul european, 
în acest sens, considerăm că re
ducerea trupelor străine de pe te
ritoriul altor state trebuie să fie 
un prim pas spre retragerea lor 
definitivă, spre adoptarea unor 
măsuri de reducere reală a acestor 
trupe din efectivele naționale ale 
țărilor respective, cît și de redu
cere a efectivelor “trupelor națio
nale al*  țărilor participante la a- 
ceste negocieri. Considerăm nece
sară adoptarea ți a altor măsuri 
care să întărească dezangajarea 
militară, 6ă sporească încrederea, 
să creeze condiții pentru trecerea 
la reducerea trupelor și armamen
telor tn întreaga Europă. Socotim 
că pentru reușita acestor negocieri 
trebuie să se augure participarea 
la ele a tuturor țărilor europene 
interesate.

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

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

în al doilea rînd, pe plan mai 
general, menținerea sub ocupație 
a teritoriilor arabe, ocupate de 
Israel în urma războiului din 1967, 
constituie, de asemenea, o primej
die permanentă de agravare a si
tuației.

Este de neînțeles de ce Israelul, 
în cadrul convorbirilor dintre mi
litarii egipteni și cei israelieni, nu 
a demonstrat înțelegerea corespun
zătoare pentru aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate privind 
încetarea focului.

în momentul de față consider 
că este foarte urgentă realizarea 
unei dezangajări militare între 
cele două părți. în declarația gu
vernului român s-a arătat că con
cepem această dezangajare prin 
retragerea trupelor Israeliene pe o 
anumită distanță, avînd în vedere 
că ele sînt cele care țin sub ocu
pație o parte a teritoriului egip
tean și al Siriei. Realizarea acestei 
dezangajări este de importanță ho- 
tărîtoare pentru desfășurarea în 
bune condiții a conferinței de 
pace ce urmează să înceapă, cît și 
pentru evitarea. în această perioa
dă, de noi ciocniri, care ar putea 
să aibă repercusiuni foarte grave.

în ce privește conferința de pa
ce, România consideră că aceasta 
trebuie să se desfășoare sub egi
da Națiunilor Unite și că la ea tre
buie șă participe, alături de țările 
și părțile aflate în conflict, și alte 
state. îndeosebi din Europa și Afri
ca, direct interesate într-o soluție 
rapidă a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

în legătură cu rezolvarea de 
fond a conflictului, România a 
pornit și pornește de la faptul că 
Israelul trebuie să se retragă din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, că trebuie să 
se ajungă la asemenea acorduri ra
re să garanteze independența tu
turor statelor, inclusiv a Israelului, 
dacă va fi necesar, cu garanțiile 
internaționale corespunzătoare. în 
care Națiunile Unite trebuie să o- 
cuDâ un loc principal.

în fine, în cadrul acestei regle
mentări. pentru asigurarea unei 
păci trainice în Orientul Mijlociu, 
trebuie găsită o soluție corespun
zătoare pentru poporul palestinean, 
care să-i asigure condiții de dez
voltare liberă, potrivit năzuințelor 
sale.
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DIN ȚĂRILE EUROPENE MEMBRE AIE UNESCO
UN OM, UN SCRIITOR, 
UN MILITANT COMUNIST

Luni. 3 drenmbrie, s-au încheiat 
lucrările celei de-a Il-a Conferințe 
• miniștrilor educației din țările 
europene mo.mbre ale UNESCO. 
Această remarcabilă șl reprezentativă 
manifestare a reunit, timp de 7 zile, 
la București, 201 do delegați ?i ob
servatori din partea statelor euro
pene si unor țări de pe alte conti
nente. precum și reprezentant! a 32 
organizații inicrguvernamentale. nc- 
guvernamen-tale și internaționale și 
diferite fundații.

Lucrările ședinței plenare din di
mineața zilei de 3 decembrie au fost 
conduse de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul educației și in
vățămintului, președintele conferin
ței. In prezidiu au mai luat loc 
Rene Maheu, director general al 
UNESCO, și A. M. M’Bow, subdi
rector general pentru educație.

Delegații țărilor participante la 
conferință au adoptat, in unanimi
tate. rapoartele comisiilor, raportul 
general al conferinței și conclu
ziile ei. precum și 27 de proiecte 
de recomandări aprobate anterior de 
comisiile in care au fost depuse.

Unele recomandări privesc demo
cratizarea invățămintului, educația 
permanentă, legarea universității de 
viața societății, educarea tineretului 
In spiritul idealurilor de pace și în
țelegere intre popoare, promovarea 
cercetării științifico intcruniversitarc, 
schimbul de experiență, de informa
ții și materiale didactice, intensifi
carea contactelor directe Intre uni
versități. Altele se referă la princi
piile și metodele cooperării europene 
în domeniul invățămintului superior, 
întărirea activității Centrului euro
pean UNESCO de la București pen
tru invățămintul superior, studiul 
limbilor străine șl civilizațiilor, stu
diile postuniversitare, schimburile de 
cadre didactice, cercetători și stu- 
denți. sporirea ajutorului acordat ță
rilor in curs de dezvoltare in forma
rea de cadre naționale, in crearea și 
dezvoltarea unor sisteme proprii de 
Învățăm int

Potrivit aprecierilor făcute în ple
nară. o importanță deosebită pre
zintă recomandarea propusă de 
România și adoptată prin consens, 
de a se institui conferințe periodice 
ale reprezentanților statelor mem
bre europene care ar urma să se 
țină in capitalele europene alese pe 
principiul rotației și să se ocupe de 
problemele cooperării in ansamblul 
domeniilor de competența UNESCO.

Luind cuvintul in cadrul ședinței. 
Julio Rodriguez, ministrul educației 
și științei al Spaniei, șeful delega
ției spaniole, a mulțumit României 
și UNESCO pentru excelenta orga
nizare a reuniunii și a adresat invi
tația ca viitoarea conferință a mi
niștrilor educației din țările euro
pene membre ale UNESCO să aibă 
loc in țara sa.

în după-amiaza zilei de 3 decem
brie a avut loc ședința de încheiere 
a lucrărilor celei de-a Il-a Confe
rințe a miniștrilor educației din ță
rile europene membre ale UNESCO.

Raportorul general al conferinței, 
profesor Eugen Egger, a dat citire 
unei moțiuni in care sini transmise 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România mul
țumirile sincere ale conferinței pen
tru interesul personal pe care l-a 
manifestat față de lucrările ei, pro
funda gratitudine pentru că a onorat 
cu prezența sa inaugurarea reuniu
nii și a subliniat atașamentul Româ
niei la cauza cooperării europene și 
a păcii in Europa și In lume. Mo
țiunea exprimă, de asemenea, gu
vernului român gratitudinea pentru 
că a dat posibilitate UNESCO să 
convoace această importantă reuniu
ne ia București, ca și pentru exce
lenta muncă desfășurată de specia
liștii români, a căror competență și 
devotament au contribuit la bunul 
mers al lucrărilor. Moțiunea felicită, 
de asemenea, pe președintele confe
rinței pentru eficacitatea, curtoazia 
și amabilitatea cu care a condus 
lucrările, mulțumește UNESCO pen
tru organizarea conferinței și direc
torului general pentru eficiența ser
viciilor secretariatului.

Conducătorul delegației Finlandei, 
Ulf Sundquist, luind cuvintul din 
partea' țârilor scandinave, a apreciat 
că actuala conferință a realizat un 
consens general in legătură cu coope
rarea europeană in domeniul invăță- 
mintulul superior și cercetării uni
versitare. mulțumind in acest con
text delegației române pentru reco
mandările încununate de succes in 
legătură cu organizarea unor reu
niuni periodice in cadrul UNESCO, 
in vederea promovării spiritului a- 
cestei reuniuni.

Vorbitorul a adresat mulțumiri 
călduroase președintelui Nicola e 
Ceaușescu pentru interesul personal 
manifestat față de conferință, interea 
care simbolizează rolul constructiv al 
Republicii Socialiste România in dez
voltarea activității pașnice a omeni
rii. Vorbitorul a arătat că delegațiile 
p-au simțit in frumoasa Românie ca 
la ele acasă.

W. Ac. Mathleson, locțiitor al con
ducătorului delegației Marii Brita
nii, a mulțumit, in numele a opt de
legații, președintelui Consiliului de 
Stat și guvernului României pentru 
marele interes arătat reuniunii mi
niștrilor educației ca și pentru ospi
talitatea care le-a fost oferită.

Conducătorul delegației Turciei, 
Zekai Baloglu, făcindu-se interpretul 
sentimentelor delegațiilor statelor 
mediteraneene, a exprimat președin
telui Nicolae Ceaușescu recunoștința 
pentru că a binevoit să onoreze cu 
prezența sa ședința inaugurală a 
conferinței. Vorbi torul a arătat că

teatre 

participanții la conferință duc cu el 
amintiri de neuitat din călătoria fă
cută In România, in timpul căreia 
au avut prilejul să cunoască și să a- 
prccieze realizările economice ale țâ
rii noastre, viața sa culturală și ar
tistică, bogăția folclorului poporului 
român.

în cuvintul său. conducătorul dele
gației U.R.S.S.. N. F. Krasnov, a re
levat faptul că reuniunea de la Bucu
rești va avea efecte Însemnate asu
pra dezvoltării invățămintului și cau
zei cooperării in Europa. El a arătat 
că schimbul de opinii din cadrul 
conferinței s-a desfășurat in spiritul 
democratismului. Vorbitorul a adre
sat mulțumiri Consiliului de Stat șl 
Consiliului de Miniștri, personal to
varășului Nicolae Ceausescu ș| tova
rășului Ion Gheorghe Maurcr. pentru 
grija purtată ca cea de-a doua in- 
tilnire a miniștrilor educației să dea 
roade fructuoase.

Subliniind implicațiile pe care le 
vor avea fecunditatea $i succesul a- 
ccstel reuniuni asupra cooperării 
europene. Rene Maheu a spus : Poa
te că acum este momentul, cind im
presiile noastre sint deosebit de vil. 
și-și Distrează prospețimea să ex
primăm slmțămintul de îmbogățire 
pe care această conferință ni l-a 
oferit fiecăruia, pe diversele planuri 
în care lucrăm. Atmosfera care a 
caracterizat conferința de la Bucu
rești a fost pozitivă. Este un ele
ment al unui dialog cordial. Nu a 
avut loc nici o manifestare care să 
fi putut lăsa o umbră de îndoială, 
nici un aspect nu a avut de dăunat 
înțelegerii dintre noi. Am regăsit in 
lucrările conferinței simptomele si
gure ale Încrederii și înțelegerii din 
partea guvernelor si țărilor dum
neavoastră. ale organizațiilor pe care 
le reprezentați.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la problemele înscrise pe 
agenda de lucru a conferinței, dez
baterile si concluziile pe marginea 
lor urmind să stea la baza dezvol
tării activității UNESCO. Au fost 
bine identificate și plasate in 
perspectivă problemele care ne 
preocupă. La aceasta au contribuit 
toți participanții la conferință. ți- 
nindu-se scama de valoarea schim
burilor și confruntarea experiențelor 
Si ideilor pe care reuniunea le-a 
constituit prin ea însăși. Indeplinin- 
du-și misiunea pe care o are.

Mai presus de orice, problemele 
securității europene au dominat 
conferința miniștrilor, care a fost 
deosebit de fructuoasă și in acest 
plan. Reuniunea a identificat do
menii care s-au dovedit a fi priori
tare și deosebit de utile pentru dez
voltarea cooperării pe continentul 
nostru, pentru înțelegere și pace. 
Prin recomandările adoptate putem 
spune că această cooperare euro
peană in domeniile care ne privesc 
a primit o orientare destul de pre
cisă, pe care trebuie •s-o. urmăm.

Conferința — a subliniat, de ase
menea. vorbitorul — a devenit con
știentă de rolul important pe care 
Centrul european pentru invățămin
tul superior din București poate să-1 
joace. Ați fost unanimi in acest 
sens, acordindu-i sarcini conside
rabile.

Relevînd în contextul problemelor 
rezolvate de conferință că domeniul 
de cooperare europeană are impli
cații mult mai largi, Renâ Maheu a 
spus : Măsurile luate în folosul coo
perării europene trebuie să aibă, de 
asemenea, repercusiuni asupra spri
jinului acordat țărilor in curs de 
dezvoltare.

Directorul general UNESCO a 
consacrat apoi o parte din alocuțiu
nea sa recomandării făcute de 
România adoptată prin consens de 
toți delegații, care prevede ca sub 
auspiciile UNESCO să se organizeze 
periodic conferințe in legătură cu 
problemele cooperării in domeniile 
care sint de competența organizației. 
Este clar că prin aceasta activitatea

în Capitala țării noastre s-a desfășurat în aceste zile cea de-a Il-a 
Conferință a miniștrilor educației din țările europene membre ale 
UNESCO. Cu acest prilej, am solicitat unor participanți la lucrări, 
conducători ai delegațiilor din citeva țâri europene, opinii cu privire 
la problemele cu care se confruntă in prezent invățămintul superior 
din Europa, la necesitatea legării sale tot mai strinse de practică, de 
necesitățile producției. Abordind aceste aspecte, interlocutorii noștri au 
ținut să se refere și la însemnătatea conferinței găzduite de țara 
noastră, la felul cum a fost ea organizată. Publicăm in continuare 
o parte din răspunsurile primite :

N. F. Krasnov, prim adjunct al 
ministrului invâțămîntului superior și 
mediu de specialitate, conducă
torul delegației sovietice : Sistemul 
de invățămint superior al fiecărei 
țări e constituit in funcție de struc
tura social-economică a țării respec
tive. Finalitatea unui asemenea sis
tem este, fără îndoială, aceea de a-1 
învăța pe student atit in cadrul pro
cesului instructiv insuși, cit și pe 
calea integrării lui active, prompte 
in activitatea social-economică. Sintem 
datori să formăm absolvenți bine 
pregătiți pentru meseria aleasă, ca
pabili să facă față cerințelor de mo
ment, dar și celor de perspectivă.

Din acest punct de vedere, putem 
aprecia că in prezent' invățămintul 
sovietic se află in fața citorva pro
bleme pe care voi încerca să le în
fățișez succint. Problema centrală 
care stă in atenția noastră o re
prezintă intensificarea procesului de 
invățămint. Ce înțelegem noi prin 
aceasta ? Asistăm cu toții la o ve
ritabilă explozie informațională. De 
aici rezultă și necesitatea intensifi
cării invățămintului prin difuzarea 
unei cantități de informații sporite, 
in același interval de timp. Un ase
menea obiectiv poate fi realizat prin 
adoptarea unor metode noi de invă
țămint, deosebite de cele clasice.

Cea de-a doua problemă cu care 
ne confruntăm este cea a calificării 
tuturor profesorilor. In acest scop, a 
fost adoptat un sistem de stat care 
prevede perfecționarea cadrelor di
dactice. în sfirșit. cea de-a treia 
problemă pe care o avem in pre
zent in vedere se referă la intensi
ficarea și ridicarea calitativă a insuși 
procesului de invățămint al studen
ților.

Concomitent, sintem cu toții mar
torii unui alt fenomen semnificativ : 
creșterea rolului invățămintului su
perior nu numai in ce privește pre
gătirea specialiștilor, ci șl ca factor 
de colaborare internațională, care 
poate contribui la imbunătățirea re
lațiilor intre popoare, la cooperare, 
destindere și pace in lume. In a- 
ceastă direcție se manifestă și im
portanta deosebită a actualei confe
rințe : un util schimb de experiență 
in domeniul organizării procesului de 
Invățămint. al perfecționării sale, 
dar. in același timp, un rodnic punct 
de plecare pentru o colaborare 

. largă a tuturor țărilor europene in 

conferinței noastre capătă o impor
tanță deosebită, în primul rind pen
tru că depășește stadiul strict al 
Invățămintului superior și chiar pro
gramul propriu-zls de activitate al 
UNESCO : Este vorba de un progres 
al ideii cooperării europene și, in 
această privință, recomandare.') are 
o deosebită importanță. Această re
comandare constituie o contribuție 
directă la progresul lucrărilor pregă
titoare ale conferinței pentru secu
ritatea europeană.

Cum s-ar putea să nu credem că 
acest climat do înțelegere mutuală 
care s-a manifestat aici, la Bucu
rești, printre miniștrii educației din 
țările europene nu va avea influență 
și asupra lucrărilor de la Geneva ? 
Prin recomandările făcute statelor 
dumneavoastră, prin rezultatele lu
crărilor de aici, climatul Bu?u- 
reștiului se va reflecta, fără îndoială, 
asupra climatului Gene.vei. într-ade- 
văr, conferința de la Geneva va fi 
chemată să folosească posibilitățile 
pe care le-a oferit conferința de la 
București. Este vorba, deci, de un 
aport important.

Acesta este mesajul pc carc-1 voi 
duce din partea dumneavoastră lu
crărilor de la Geneva, mesaj al în
țelegerii care a dominat această 
conferință, al posibilităților de coo
perare dovedite de însăși reuniunea 
noastră.

Nimic din toate acestea nu s-ar fi 
produs in aceeași manieră, cu at.ita 
ușurință in ansamblu și cu rezul
tate atit de pozitive fără contribu
ția României.

în primul rind am simțit-o încă 
din ședința inaugurală, care a fost 
luminată de prezența și cuvintarea 
șefului statului, că România, guver
nul ei. poporul ei erau angajate, sini 
ângajate. in această acțiune, că dum
neavoastră, românii, nu considerați 
această conferință ca o reuniune, 
printre altele, ca un episod mai 
mult sau mai puțin originar și im
portant, ci realizați semnificația ei 
și vă străduiți să faceți totul pentru 
succesul acesteia. Ospitalitatea de 
care ne-am bucurat a contribuit in 
modul cel mai direct posibil la sta
bilirea acestui climat de prietenie ce 
a fost condiția care a facilitat reu
șita conferinței.

în fine, nu o să uităm niciodată 
că organizarea unor conferințe pe
riodice a emanat dintr-o propunere 
românească. Această propunere 
este rezultatul unei hotăriri delibe
rate a guvernului dumneavoastră. 
Din toate acestea, domnule pre
ședinte al conferinței, din această 
contribuție importantă a României, 
la succesul reuniunii, președinția 
dumneavoastră rămine un simbol.

Luind cuvintul. tovarășul Paul Ni- 
cuIescu-IVIizil a apreciat că lucrări
le conferinței au fost caracterizate 
de atmosfera pozitivă de lucru, ex
punerea deschisă, sinceră, construc
tivă a opiniilor, tendința de a se 
realiza un consens asupra recoman
dărilor propuse, dorința tuturor de
legațiilor participante de a contribui 
la degajarea unor concluzii și so
luții de natură să deschidă noi ori
zonturi. noi căi practice, atit pen
tru progresul acestui important sec
tor de activitate socială care este 
invățămintul superior, cit si pentru 
dezvoltarea pe planuri multiple a 
cooperării intre statele noastre. A- 
cest lucru mi se pare cu atit mai 
semnificativ, a spus vorbitorul, cu 
cit delegațiile participante reprezin
tă o mare diversitate de țări, apar- 
ținind unui sistem social-economic 
sau altuia, apartinind sau neaparți- 
nind unor alianțe militare, țări de 
diverse mărimi, situate pe diferite 
trepte de dezvoltare economică, in 
diferite părți ale continentului nos
tru.

Așa cum sublinia președintele Con
siliului de Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu. in ședința inaugurală 
festivă. ..putem afirma că promo
varea largă a colaborării interuni- 

domeniul educației și invățămintu
lui. Am avut ocazia să constatăm 
atenția deosebită pe care o acordă 
Partidul Comunist Român, guvernul 
României socialiste, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, acestor pro
bleme. Prezența secretarului general 

Cooperarea universitară poate contribui activ 
ia dezvoltarea generală a colaborării In Europa 
NE DECLARĂ PARTICIPANT LA CONFERINȚA MINIȘTRILOR EDUCAȚIEI DIN ȚĂRILE EUROPENE MEMBRE ALE UNESCO

al partidului la deschiderea confe
rinței. cuvintul rostit cu acest prilej, 
organizarea generală a lucrărilor 
conferinței vorbesc elocvent despre 
marea grijă pe care o manifestă 
statul român față de pregătirea ti
nerilor specialiști, față de educația 
lor comunistă

Joseph Fontanet, ministru al e- 
ducației naționale, conducătorul de 
legației franceze : Rapida dezvol
tare a economiei impune învăță- 
mintului superior o mai mare des
chidere asupra lumii și luarea ii 
considerare a unui factor nou -. adap
tarea necesară a studiilor universi
tare nu numai aspirațiilor indivi
duale, dar. de asemenea, și necesită
ților colective. Această conciliere 
intre misiunea invățămintului de a 
forma tinăra generație conform unor 
gusturi personale și misiunea de a 
avea permanent in vedere o finali
tate precisă, in funcție de necesită
țile societății, se poate realiza numai 
asigurind un larg acces spre univer
sități tinerilor de toate categoriile 
sociale. Doar o veritabilă democra-

Recepție oferită de președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

Prcșodintelo Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurcr. a ofe
rit. luni seara, o recepție in onoarea 
participanților la cea dc-a doua Con
ferință a miniștrilor educației din 
țările europene membre ale UNESCO.

Au luat parte Paul Niculescu- 
Mizil. Ilie Verdeț, Leonte Răulu. Mi
ron Constantinescu. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al M.A.N., miniștri, 
oameni de știință si cultură. Au 
participat Ren6 Maheu. directorul 
general al Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Educație. Știință si Cul
tură (UNESCO), personalități de 

versltare constituie o parte compo
nentă a Însăși politicii generale de 
înfăptuire a securității pe continen
tul european, de lichidare a neîn
crederii. suspiciunii, animozităților 
intre state, de creare a unui climat 
in care fiecare națiune să fie pusă 
la adăpost de orice atac sau agre
siune. in care colaborarea intersta
tală să se poată desfășura nestinghe
ritu.

In continuare, președintele confe
rinței a spus : Fie-mi îngăduit 
să-mi exprim convingerea că docu
mentele pe care le-am adoptat, di
recțiile in care avansăm corespund 
unor necesități reale și că ele vor 
trece cu succes examenele viitorului. 
Am adoptat împreună numeroase 
recomandări valoroase privind dez
voltarea și perfecționarea învăță- 
mintulul superior, astfel incit, in 
condițiile unei continue democrati
zări, ale unei cit mai largi deschi
deri spre ceea ce aduce nou știința, 
tehnica și cultura, tehnologia edu
cației in condițiile unei cit mai 
largi deschideri spre practică, spre 
viața comunității, el să asigure acea 
armonizare a intereselor societății 
și a intereselor individului. care 
trebuie să constituie in permanență 
unul din cele mai nobile țeluri ale 
demersului nostru transformator.

Vorbind de acest efort prospectiv 
aș dori să subliniez — a spus vor
bitorul —■. importanța concluziilor 
convenite de noi in legătură cu edu
carea tineretului in spiritul idealu
rilor de pace, respect reciproc și în
țelegere intre popoare. Avem da
toria să lăsăm generațiilor viitoa
re nu numai o lume eliberată 
de primejdiile războiului, de ipoteca 
nefastă pe care o constituie utiliza
rea forței și a amenințării cu forța 
în relațiile dintre state, dar și ata
șamentul fără margini față de acele 
principii care singure pot constitui 
fundamentul unei lumi in acord cu 
aspirațiile vitale ale tuturor popoa
relor ; respectarea independenței 
naționale, egalitatea suverană a tu
turor statelor, neamestecul in tre
burile interne, dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, coo
perare bazată pe stimă și avantaj 
reciproc.

Avem datoria să deschidem căi cit 
mai largi pentru afirmarea entuzias
mului si energiei tineretului, pentru 
a pregăti împreună cu el un viitor 
care ii va aparține. Ar îi. de aceea, 
un fapt pozitiv, după părerea noas
tră. dacă, dindu-se curs unei păreri 
exprimate in cadrul conferinței, pe 
viitor in reuniunile consacrate desti
nelor invățămintului se vor crea pre
mise mai largi pentru ca tineretul 
să-și poată expune părerile, convin
gerile, dorințele.

Cu rezultate încurajatoare se în
cheie conferința noastră in ceea ce 
privește cooperarea viitoare intre ță- 

tizare a accesului la invățămintul 
superior poate asigura succesul 
așteptat.

Adaptarea invățămintului la nece
sitățile vieții economice ne-a deter
minat să apelăm la un sistem di
versificat de formare, instituind fi
liere scurte de specializare. într-un 
cuvint, in Franța, ducem, paralel, o 
politică de diversificare a căilor de 
formare in invățămintul superior și 
o politică de larg acces în univer
sitate.

Existind o bună orientare a stu
denților către filierele productive, 
pentru fiecare loc de muncă, nu ar 
trebui să existe dificultăți de inte
grare in viața activă. Și mai există 

încă un aspect strins legat de inte
grarea profesională : actualizarea 
permanentă a cunoștințelor prin 
„educație permanentă", acțiune care 
la noi a căpătat un mare impuls in- 
cepind din 1956. Prin sistemul educa
ției permanente se oferă o șansă de 
promovare socială și de acces la 
cultură și celor care n-au putut să 
urmeze un ciclu de invățămint com
plet. în acești cițiva ani, numărul 
de salariați care in Franța au bene
ficiat de sistemul educației perma
nente s-a dublat.

Iată probleme de maximă impor 
tanță discutate și in conferințe 
noastră. Țările europene, indife
rent de sistemul lor social, se con
fruntă cu aceleași probleme, iar 
schimbul de vederi, cooperarea uni
versitară sint absolut necesare. Con
ferința UNESCO de la Bucu
rești reprezintă de aceea un eveni
ment remarcabil pe drumul unei 
largi colaborări intre țările Europei. 
Ea va marca, cu siguranță, o dată 
fericită in istoria Europei.

W. A. Mathieson, secretar ad
junct la Administrata dezvoltării 

peste hotare prezente la această 
prestigioasă manifestare științifică 
internațională.

Au fost prezenți. de asemenea, șefi 
al unor misiuni diplomatice acre
ditați la București și membri ai 
corpului diplomatic, ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

în timpul recepției, desfășurată 
Intr-o atmosferă de caldă cordialita
te. președintele Consiliului de Mi
niștri s-a întreținut îndelung cu 
oaspeții de peste hotare și oamenii 
de știință români prezenți.

(Agerpres) 

rile membre europene. Am înregis
trat cu satisfacție dorința statelor 
reprezentate aici de a sprijini dez
voltarea relațiilor bilaterale și mul
tilaterale, a contactelor directe intre 
instituțiile de invățămint superior. 
Remarc, de asemenea, semnificația 
deosebită a recomandării, aprobată in 
unanimitate, care exprimă hotărirea 
statelor membre de a spori ajutorul 
acordat țărilor in curs de dezvoltare, 
in special in ceea ce privește pre
gătirea de cadre didactice naționale, 
crearea și dezvoltarea de sisteme 
proprii de invățămint în concordanță 
cu tradițiile, particularitățile și ne
voile lor.

A ieșit în relief tendința de a da 
acestei cooperări noi dimensiuni atit 
in sensul abordării integrate a pro
blemelor din sfera competenței 
UNESCO, cit și in sensul participării 
tuturor statelor membre europene la 
rezolvarea lor.

îngăduiți-ml să menționez, în acest 
sens, importanța recomandării adop
tate prin consens, care se referă la 
instituirea unei conferințe periodice 
a reprezentanților statelor membre 
europene. Această conferință, care ar 
urma să aibă loc in capitalele euro
pene pe baza principiului rotației, va 
permite creșterea rolului statelor 
noastre in definirea obiectivelor 
UNESCO pe planul continentului, a- 
bordarea intr-o concepție unitară a 
problemelor referitoare nu numai la 
educație, dar și la celelalte domenii 
care țin de competența organizației.

După ce a mulțumit tuturor dele
gațiilor participante și observatori
lor, membrilor biroului, secre
tariatului conferinței și directoru
lui general al UNESCO, domnul 
Rene Maheu, și colaboratorului său 
apropiat, domnul A. M’Bow, pen
tru contribuția și spiritul do coo
perare puse in serviciul asigurării 
succesului conferinței, vorbitorul a 
spus in încheiere :

în numele guvernului român, al 
meu personal și al colaboratorilor 
mei țin sa exprim cele mai vii 
mulțumiri pentru cuvintele de caldă 
prețuire și prietenie care au fost 
rostite aici, la adresa poporului ro
mân, a politicii României socialiste, 
pentru cuvintele de gratitudine față 
de președintele Consiliului de Stat 
al țării noastre in legătură cu inte
resul manifestat și participarea per
sonală la conferința noastră.

Voi aduce cu multă plăcere la cu
noștință conducerii de stat, președin
telui Nicolae Ceaușescu, aceste calde 
sentimente exprimate in cursul dez
baterilor, ca și in cadrul moțiunii 
adoptate.

In încheierea cuvintării sale, vor
bitorul a mulțumit pentru cuvintele 
bune exprimate la adresa sa ca pre
ședinte al conferinței, precum și la 
adresa delegației române.

de peste mări, locțiitor al conducă
torului delegației engleze : Cuvin
tul rostit in fața conferinței de re
prezentanții țârilor europene membre 
ale UNESCO prezenți la București 
demonstrează că există o identitate 
din punct de vedere al problemelor 
majore ale invățămintului superior 
și postuniversitar. în primul rind da
torită faptului că în prezent acest 
invățămint se adresează nu numai 
studenților, ci tuturor celor care nu 
au studii sau și le-au întrerupt, și 
cărora astfel li se mențin intacte 
șansele la educație.

Personal, consider că educația 
proprie nu se sfirșește niciodată căci 

apar mereu noi domenii de interes 
in care este necesar să ne instruim. 
Acest considerent a condus la orga
nizarea in țara noastră a acelor mult 
apreciate „open universities", univer
sități deschise in accepțiunea cea 
mai largă a cuvintului. Cel care 
dorește să se inscrie aici, indiferent 
de virată, nu are nevoie de nici un 
titlu sau de o diplomă anterioară, 
iar taxele plătite sint minime. Cum 
se desfășoară aici procesul de invă- 
țămint ? Prin corespondență, prin 
cursuri transmise la radio sau la TV 
și captate in toată Anglia, prin or
ganizarea unor centre in diferite 
părți ale țării, unde se află grupuri 
restrinse de profesori cărora cursan- 
ții „universității deschise" le pot so
licita sprijinul. Periodic, cursurile 
de vară oferă cursanților posibilita
tea de a se intilni, de a discuta și 
de a aprofunda propriile studii. 
Odată cu trecerea unor examene, 
după circa cinci ani de studii, ab
solventul intră in posesia unei di
plome. Dar nu ea a fost scopul stu
diului (căci nu conferă salariatului 
drepturi suplimentare), ci dobindirea 

în societate nu se pot face expe
riențe care să beneficieze de condiții 
artificial create in acest scop. In 
laboratoare putem realiza medii op
time, putem întruni elementele ne
cesare pentru a-i smulge naturii 
răspunsuri la ipotezele noastre, pen
tru a provoca anumite reacții, in 
loc să le așteptăm apariția sponta
nă. în cadrul societății insă nu avem 
asemenea mijloace. E logic și e 
normal că nimic nu 60 Intimpiă și 
nici nu se poate intimpla doar spre 
a se pune la încercare o presupu
nere de ordin teoretic. Pe de altă 
parte, orice act social, orice faptă, 
fie că se Înscrie ca un succes, fie că 
eșuează, ni 6e poate impune, In a- 
celași timp, și ca experiment, iar 
printre faptele cu valoare experi
mentală. acțiunile do pionierat, cele 
ale eroilor au avut și vor avea în
totdeauna o semnificație aparte. Do- 
sigur, nimic din ceea ce Întreprind 
ei nu se săvirșește doar de dragul 
experienței, însă strădaniile, luptele, 
soarta sau prăbușirea lor, in cazul 
eroilor tragici, înfățișează cu forța 
vieții trăite posibilul și imposibilul, 
dau răspuns prin insuși destinul o- 
menesc viu la În
trebările Istoriei.

Jdzsa Bela, fi
gura omului care 
a fost, moștenirea 
sa literară, mar
tiriul său revolu
ționar se consti
tuie ca o tradiție 
scumpă epocii in 
care trăim, ideii 
ai cărei chezași 
șintem, deoarece 
își capătă lumina 
de la farul viito
rului comunist.

A văzut lumina zilei la 4 decembrie 
1898, în satul Hoghla de lingă Odor- 
heiul Secuiesc, al doilea născut in
tr-o familie cu nouă copii. Lucrător 
timplar, izbutește să se ridice pinâ 
la a fi unul dintre luptătorii revo
luționari de cea mai mare influență 
din anii ’30. A făcut sculptură in 
lemn, dovedea aptitudini pentru vi
oară, a inițiat expoziții de arte plas
tice și fotografii, a scris versuri, nu
vele, studii și a fost vreme de un 
deceniu una dintre figurile cele mal 
cunoscute ale presei comuniste din 
Transilvania. în alte timpuri, mai 
așezate, mai omenești, ar fi ajuns 
poate un creator de o uimitoare mul
tilateralitate. El n-a fost insă minat 
de asemenea ambiții. Și-a dedicat 
talentul și energia, întreaga sa via
ță cauzei clasei muncitoare, poporu
lui, solidarității româno-maghiare, re
voluției. Literatura, muzica, arta 
erau, in ceea ce-1 privea, doar mij
loace ale luptei sociale. Din acest 
punct de vedere, Jozsa Băla n-a avut 
niciodată vreo dilemă ; opțiunea sa 
era clară, programul său — fără e- 
chivoc. Rostul vieții sale se expri
ma in misiunea ce și-o asumase. 
Și, recunoscindu-și identitatea de- 
săvirșită cu cauza căreia i s-a de
dicat, nu i-au rămas decit prea pu
ține clipe de răgaz pentru zonele sale 
intime, interioare. Căci Jdzsa Băla a 
fost in primul rind și înainte de toate 
un militant, in înțelesul cel mai de
plin și mai înflăcărat al cuvintului. In 
1932 intră in rindurile partidului co
munist ; între 1933—1934 face parte 
din conducerea organizației din Cluj 
a Partidului Comunist Român, iar 
incenind din 1935, din Secretaria
tul P.C.R. pentru Ardeal și Banat. 
Nu există moment al luptei poli
tice îndrumate de către partid, nu 
există acțiune a culturii progresiste 
democratice maghiare din România 
la care Jozsa Bâla să nu fi partici
pat activ, alături de tovarăși ai săi 
militanfi de stinea sau comuniști, 
ca Gaâl Găbor, Kovăts-Katona Je
no. Kohn Hillel. Balogh Edgăr. Bâ- 
nyai Lâszlâ, Kurko Gyărfăs, Mâliusz 
Jdzsef, Nagy Istvăn, Vincze Jânos. 
A avut o contribuție importantă, in 
vara anului 1934, cind „Opoziția Par
tidului Maghiar" se transformă in 
„Uniunea oamenilor muncii maghiari 
din România" MADOSZ ; a fost unul 
dintre participanții cei mai activi la 
„întilnirea de la Tirgu-Murcș", iar 

75 DE ANI DE LA 

NAȘTEREA 

LUI JOZSA BELA

unei cantități de cunoștințe noi, ne
cesare fiecăruia la locul de muncă, 
o ridicare a calificării profesionale.

Experiența noastră in acest do
meniu, ca și in alte sectoare legate 
de invățămintul superior, le-am 
supus atenției conferinței, pe care o 
apreciez ca excelent organizată. Dacă 
ar fi să vă împărtășesc unul din 
faptele care ne-au impresionat cel 
mai mult, acela ar fi, fără îndoială, 
inspiratul cuvint de deschidere 
rostit la ședința inaugurală a con
ferinței noastre de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cooperării uni
versitare și culturale, la care cu 
toții aspirăm și pe care cu toții ne 
străduim să o împlinim, i-a fost 

conturat astfel, din prima zi, un 
făgaș ferm de către conducătorul 
statului dumneavoastră. Succesul 
conferinței, de care nu mă îndoiesc, 
iși găsește aici un rodnic punct de 
pornire.

Jan Kaczmarek, ministrul științei, 
invățămintului superior și tehnicii, 
conducătorul delegației poloneze : 
In acest an, in Polonia a fost adop
tată o hotărire a Seimului privind 
dezvoltarea invățămintului, ale cărei 
teze principale sint in conformitate 
cu hotăririle Congresului al VI-lea 
al P.M.U.P. Pe baza acestui docu
ment, modelarea școlii superioare in 
viitor are o serie de accente speci
fice. Iată citeva dintre ele : școala 
superioară trebuie să formeze spe
cialiști, cadre didactice competente 
pentru școala medie care este obli
gatorie ; absolvenții trebuie să se 
poată integra rapid la locul lor de 
producție, conform principiului pe 
care l-am proclamat : „Formăm cadre 
pentru dezvoltare" ; realizarea unei 
unități intre știință — Invățămint — 
activitatea profesională creatoare (in 
acest sens vă pot spune, de pildă,

Intr-un articol, deseori citat si as
tăzi șl care a slirnit un deosebit ecou 
in epocă, el analizează rezultatele 
acelei intilniri ce proclamase nece
sitatea unității dintre poporul ro
mân și naționalitatea maghiară, u- 
nitale democratică, antifascistă, po
trivnică șovinismului și naționalis
mului. Jozsa Băla a opus demagogi
ei Izolaționiste a fruntașilor Par
tidului Maghiar, cit șl prejudecăților 
sectarilor stingii, fermitatea princi
pială a partidului comunist aflat 
in ilegalitate, realismul său politic, 
își semnalează, de asemenea, pre
zența printre organizatorii români 
șl maghiari ni marilor mișcări 
populare Împotriva Dictatului ae 
la Viena. în această perioadă scrie 
acel celebru eseu in care-și for
mulează profesiunea de credință, 
atit în ceea ce privește apartenen
ța sa națională, cit și patriotismul 
șl internaționalismul său : „Ne-am 
născut maghiari și maghiara este 
?l limba noastră" — scria, drept răs
puns la acuzațiile cercurilor reacțio
nare maghiare cum că muncitorii un
guri și-ar fi pierdut identitatea 
națională. „Țăranii care ostenesc in 

satul maghiar și 
intelectualii ma
ghiari sint frații 
noștri. $i noi a- 
parținem trecutu
lui maghiar ș! 
din adincurlle lui 
scoatem la supra
față prețioase co
mori ; dar o sin
gură clipă nu ui
tăm rolul nostru 
de punte întinsă 
spre toate por 
poarele...". In ce\ 
le ce urmează1 

le dă un răspuns și acelora ca
re voiau, pe baze naționale, să-t 
rupă in mod artificial pe muncitorii 
de naționalitate maghiară de alia- 
ții lor cei mai fideli, de frații lor 
de clasă, muncitorii români. Munci
torime^ maghiară, subliniază el, și-a 
cucerit atit izbînzile politice, cit 
și cele economice și naționale 
„laolaltă, intr-o luptă comună, cu 
tovarășii săi de luptă români și de 
altă naționalitate... Din această pu
ternică legătură se trage inter
naționalismul nostru, aici, in Tran
silvania, iar acest internationa
lism se bazează pe conviețuirea 
pașnică cu alte comunități naționale, 
pe cinstirea reciprocă a culturii fie
căruia, a tradițiilor și a sentimente
lor naționale. La aceste principii noi 
nu vom renunța niciodată".

Și, in cele din urmă, il aflăm pe 
Jozsa Băla prezent în primele rinduri 
ale mișcării ce se organiza în nor
dul Ardealului împotriva fascismu
lui horthyst. Deși trăia, din 1941. in 
ilegalitate, și-a continuat neabătut 
lupta revoluționară, activitatea lite
rară și publicistică. In acest răs
timp scrie în poezia Răboj : „To- 
renții bubuie, dar trec, o știu, șl 
lasă / în urmă pietre, peste tot. / 
Eu firul soartei mi l-am prins 
in rostul / de trăinicie-al tutu
ror, / Suveici uriașe bat, și bat 
anume ; / Lumea se fringe in bătaia 
lor".

Lui Jozsa Bela nu i-a fost dat să 
apuce ultima bătaie a „suveicii u- 
riașe“, victoria poporului muncitor 
asupra fascismului, a exploatării. A- 
restat de poliția horthystă la 14 no
iembrie 1943, e internat în lagărul 
de la Someșeni. E schingiuit cu bes
tialitate, iar cind declară greva 
foamei, călăii săi II torturează pină 
la moarte. Cu trupul zdrobit, orb, 
a murit intr-un spital militar din 
Cluj, la 24 noiembrie, cu zece zile 
înainte de a fi împlinit cel de-al 
45-lea an de viață. Ultimele sale cu
vinte au fost : „Victoria va fi a 
noastră... numai a noastră poate fl... 
numai a noastră".

Cuvinte de baladă, regăsindu-se 
azi, triumfal, in cantata socialismu
lui victorios, memorie a eroilor șl 
împlinire a generațiilor recunoscă
toare.

DOMOKOS G€za 

că studenții care sint încadrați în 
producție iși realizează lucrările , 
studențești exclusiv pe baza comen
zilor întreprinderilor unde sint an
gajați) ; au fost introduse programe 
de invățămint noi, perfecționate ; a 
crescut ponderea științelor sociale 
in procesul de invățămint și s-a re
nunțat la o specializare prea îngustă.

O altă noutate in organizarea 
școlii superioare poloneze o consti
tuie consecventa introducere a co
laborării intre cadre didactice și stu- 
denți. In acest an s-a realizat uni
ficarea mișcărilor de tineret din 
Polonia, din invățămintul superior, 
in Uniunea Socialistă a Studenților 
Polonezi. Președintele acestei uniuni 
e membru in colegiul ministerului 
nostru ; in delegația care participă 
la lucrările conferinței de la Bucu
rești se află, de asemenea, un re
prezentant al studențimil poloneze, 
membru in conducerea uniunii.

Desigur, scopul tuturor acestor 
perfecționări il constituie o pregă
tire cit mai bună pentru toți ab
solvenții școlii superioare. Pentru a 
se integra cit mai rapid in procesul 
de producție, aceștia trebuie să-și 
formeze deprinderi încă din anii de 
școală. Mai există unii absolvenți, bi
ne pregătiți teoretic, dar care nu se 
pricep să aplice cele invățate. Așa 
cum toți oamenii muncii din Polonia 
au obținut in ultimii trei ani succese 
importante in producție, 1a fel se aș
teaptă de la oamenii de știință, de 
la toți studenții noștri, eforturi pen
tru a deveni cit mai repede utili 
societății.

Aș dori să spun în încheiere citeva 
cuvinte despre conferința la care 
participăm. Importanța ei este atit 
de natură politică (deoarece are loc 
în perioada Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa, ea 
puțind contribui, prin problematica 
sa specifică, la realizarea principiilor 
colaborării și destinderii europene) 
cit și de natură strict profesională, 
pentru a pune de acord conținutul 
și formele invățămintului superior 
in perioada revoluției tehnico-știin- 
țifice. Delegația poloneză ia parte 
activă la dezbateri, sprijinind toate 
inițiativele care pot conduce la o 
largă și multilaterală colaborare in
ternațională. Concret, noi ne-am 
bucura, de exemplu, să stabilim 
bazele unei fructuoase colaborări 
intre institute politehnice din Po
lonia șl Politehnica din Timișoara. 
Apreciem de asemenea rolul, impor
tant pe care îl joacă Centrul euro
pean pentru invățămintul superior 
de la București, unde vom trimite 
cu plăcere specialiști din țara 
noastră.

Anchetă realizată de
Radu CONSTANTINESCU ,

• Opera Română : Madame But
terfly — 15,30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan* * — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Dona Dia
na — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Buni seara, domnule 
Wilde — 19.30.
« Teatrul Gluleștl : Uola — 19.30.
• Teatrul ,.Ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — 16.
• Teatral satlrlc-muzlcal „C. Tu
nase" (sala Savoy) : Trâsnitul 
meu drag — 19.30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) ■ vino să ne 
vezi dlsearâ — 19,30.
• Circul „București" : Gala acro
baților — 19,30.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Pr'rr“l nl Comunul Romin,reședinței» ConsiUului dc S:at al Republicii Socialiste Romania 

Dragi tovarăși.
»preZR^?Mir»e^XS teritoriului Republicii Socialiste România, in drum 
dumneavoastră .U'ls?ra- folosesc arest prilej pentru a vă adresa

Lt' Cen'ral a1 Palidului Comunist Român. Con-
ma £ ,Con&‘11)'lui <fe Mmiștri aie Republicii Sociabste R >mâ-
de rt>n’dri salutările noastre cele mai cordiale șl urări
Mteân !n.COTSIrlrtia socialist*  a patriei dumneavoastră minu-

, n lupta pentru pace și colaborare între popoare.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului dc Sfat 

al Republicii Populare Bulgaria

A.N. a plecat la Viena viața internațională

Secretarul de stat al Ministerului Armatelor
din Franța a părăsit Capitala

în cursul zilelor de duminică șl 
luni. Aymar Achille Fould, secreta
rul de stat al Ministerului Armatelor 
din Franța, a vizitat obiective econo
mice și turistice din județele Sucea
va șl Brașov, precum și Școala mi
litară de ofițeri activi de artilerie 
antiaeriană și radiolocație „Leontin 
Sălâjan". Totodată, au fost continuate 
convorbirile *
Naționale.

la Ministerul Apărării

Luni scara. Aymar Achille Fould a 
părăsit Capitala, indreptindu-sc spre 
patrie.

Ia plecare, po aeroportul Otopcni. 
a fost silutat de generalul de armată 
Ion loniță. ministrul apărării națio
nale. de generali și ofițeri superiori.

Erau d<' față Jean-Marie Le Bre
ton. consilier al Ambasadei Franței 
la Bucuroșii, lt. col. Yvan Dujon. ata
șat m-litar aero și naval, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Cronica zilei
Delegația Consiliului popular 

municipiului București, condusă 
Di-jj.Tu Joița. prim-viceprcședi

al 
de 

------- —t—» f-.,.... • K.^T_Jinie 
al Comitetului Executiv, care a fă
cu: o vizită de prietenie in R.D. 
\ ietnam, s-a înapoiat luni in Ca
pitală.

Printre persoanele oficiale, prezen
te la sosire pe aeroportul Otopeni. 
se afla Nguyen Dang H.anh. amba
sadorul R.D. Vietnam la București.

★
Luni. Nicolae Ghenea, adjunct al 

ministrului afacerilor externe, a pri
mit pe dr. Ricardo Guillermo Cas
taneda Cornejo, subsecretar al mi
nistrului relațiilor externe al Repu
blicii Salvador. care ne vizitează 
tara în fruntea unei delegații eco
nomice.

La primire au oarticipat membri 
ai delegației salvadoricnc si funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

Șeara. Nicolae Ghenea a oferit un 
dineu in cinstea șefului delegației e- 
conomice salvadoriene.

Au luat parte membrii delegației 
economice salvadoriene. Marin Trăis- 
taru. adjunct al ministrului comer
țului exterior, funcționari suoeriori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior.

Luni a părăsit Caoitala. indreptin- 
du-se spre patrie, delegația de lu
crători in domeniul turismului din 
R. P. Chineză, condusă de Cen

Ci-pln, responsabil al Direcției ad
ministrației de turism din China, care 
a făcut o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otooeni, 
delegația chineză a fost condusă de 
tovarășul Ion Cosma, ministrul tu
rismului.

A fost prezent Li Tin-ciuan, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

★
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociației de prietenie româ- 
no-peruane. luni a sosit in Capitală 
prof. Julio Castro Franco, președin
tei? Asociației de prietenie și relații 
culturale peruano-române.

•k
în sala Casei de cultură a secto

rului 2. din str. Mihail Emlnescu. 
miercuri, 5 decembrie a.c.. ora 18.00, 
va avea loc. sub auspiciile Automo
bil Clubului Român, un simpozion 
pe tema circulației in condițiile ce 
decurg din decretul Consiliului de 
Stat cu privire la măsurile de dez
voltare a bazei energetice și de folo
sire mai judicioasă a carburanților' 
și energiei.

Vor prezenta expuneri prof, 
docent Constantin Aramă, 
corespondent al Academiei 
blicii Socialiste România, 
ședințe al Automobil Clubului 
mân. specialiști in tehnica și condu
cerea automobilului.

Sint invitați să participe aulomo- 
biliști din Capitală, membri și ne
membri ai A.C.R.

dr. 
membru 

Repu- 
vicepre- 

Ro-

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

rece, friguroasă in regiunile din nord 
ale țării. Tot in această parte cerul 
a fost variabil, mai mult senin. In 
schimb, in regiunile sudice nebulozi
tatea a fost accentuată și au căzut 
ninsori slabe locale in sud-vestul 
Munteniei, in jumătatea de sud a 
Olteniei și cu caracter izolat in nord- 
v estul Transilvaniei. Vintul a suflat 
slab pi.nă la potrivit. Temperatura 
aerului la orele 14 oscila intre minus 
13 grade la Bistrița. Tirgu-Mureș și 
Joseni și zero grade la Stolnici și 
Tecuci. în București ; Vremea a fost 
rece, cu cerul variabil, mai mult no- 
ros. Temperatura rftaximă a fost de 
minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
5. 6 și 7 decembrie. In țară • Vreme 
in curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea preci
pitații locale la început sub formă 
de .ninsoare, apoi și sub formă de 
lapovițâ și ploaie, mai frecvente in 
vestul și nordul țării. Vintul va sufla 
potrivit. Minimele vor cobori noap
tea pină la minus 12 — minus 2 gra
de, iar maximele vor urca ziua pină 
la minus 6 — plus 4 grade, loca! mai 
ridicate. Pe alocuri se va produce 
ceață și chiciură. în București ; Vre
me in curs de încălzire ușoară. Ce
rul va fi mai mult noros. Temporar 
se vor semnala precipitații.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE DE LA CONCURSUL 

DIN 28 NOIEMBRIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală a Album : Minăs- 
tirea Cozia (Televiziune șco
lară completivă) a Extempo
ral la limba română (Televi
ziune școlară 
a Matematică 
vm-a) : /XJgebră 
ne școlară completivă).

10,00 Telex.
10,i't5 Revista literar-artistică TV. 
10.45 Desene animate.
10.55 Film serial : „Omul din 

curtea de trecere". Producție 
a studiourilor de televiziune 
sovietice, ecranizare după o 
nuvelă de D. Tarasenko. Re
gla : Mark Orlov. In distri
buție : Ghenadi Korolkov, 
Ivan Perevcrzev. Hari Liepinș, 
Vera Sara nova. Episodul I.

12.00 Telejurnal.
10.30 — 17.00 Lumea copiilor : „O-

rele lui Mihuț“ de Xenia Ro
man. Interpretează colectivul 
Teatrului de păpuși din Ga- 
!a'L « T17.30 Curs de limba germană. Lec
ția 70.

18.00 Telex.
18,05 Film documentar : Fotogra

fia. Producție a studioului 
cinematografic ..Al. Sahia".

18,15 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.

18.40 Ghișeul.
13.55 Timp și anotimp in agricul

tură. _ ,
19,10 Album coral. Cîntâ corul de 

cameră al cadrelor didactice 
din municipiul Bacău. Dirijor 
Ion Bănică. 4 _

19.20 1001 de seri : Fabule de La 
Fontaine : „Dreptatea leului .

19.30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1S73 — an 
hotârilor. .

20,00 Cintecul săptămlr.il : 
tu. iubirea noastră". inter
pretează Ileana Sfetcu.

20,05 Reflector.
20.20 Teatrul TV. Premieră abso

lut : „Ludovic al XlX-lea 
de George Călinescu.

21.55 Sugestii coregrafice pe muz - 
că de Giovanni Gas.oldl. Eu
gen Wendel. Takemitsu Toru. 
H. Cowell. Interpretează : 
Adina Cezar. Natașa Trâista- 
ru Sergiu Anghel. Anca Dra- 
goescu. Cristian Crăciun.

22,15 24 de ore.
pno GRAMUL n

20,00 Film serial : Daktarl.
20.25 Municipalitatea răspunde

bucureșteanuluL
20,45 Dans șl muzică de pretu .in

dent.
21.10 Telerama.
21,35 Telex.
21,40 Roman foileton : Tinerele. In 

reluare, ultimul episod.

completivă) 
(clasa a 
(Televlzlu-

ae ueuigc --
* .55 Subtil

Luni dimineața, tovarășul Mlhai 
Dnlea. președintele Comisiei perma
nente pentru politică externă a Ma
rii Adunări Naționale, a plecat la 
Viena pentru a face o vizită în Aus
tria. la invitația președintelui Comi
siei de politică externă a Parlamen
tului austriac. Karl Cscrnetz.

La plecare, 
erau prezenți

pe aeroportul Otopcni. 
tovarășii Maria Groza.

* 
Dales, 

pentru
Mihai

Comisiei
Tovarășul 

ședințele ' 
că externă a Marii Adunări Națio- 
mi le. președintele Consiliului Central 
a] Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, s-a intilnit cu Anton 
Benya, președintele Consiliului Na
țional austriac, președintele Uniunii 
sindicatelor din Austria. în cursul 
întrevederii, care a decurs intr-o 
atmosferă de cordialitate, a fost e- 
fcctuat un schimb de vederi privind

prr- 
noliti-

vlcopreședinte al M.A.N.. Alexandru 
Sencovicl, președintele Comisiei per
manente pentru industrie, construcții 
și transporturi a M.A.N., președintele 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România-Austria, 
llie Rădulescu, vicepreședinte al Co
misiei permanente pentru 
externă a 
oficiale.

♦ 
activitatea 
tarii celor -----  ,.........  „.....  —
solldărli bunelor relații româno-aus- 
triece. subllnllndu-sc rolul parla
mentelor in dezvoltarea unui climat 
de pace. înțelegere și cooperare in
tre popoare.

La întrevedere au participat Karl 
Cs^rnetz. președintele Comisiei de 
politică externă a parlamentului 
austriac, și Dumitru Aninolu. amba
sadorul României la Vicna.

(Agerpres)

politică
M.A.N., și alte persoane

desfășurată de parlnmen- 
două țări in planul con-

DE ACTIVIȘTI Al P.C.R,

BERLIN

Vizita delegației 
activiști 
P. C. R.

LAOS

Un nou pas pe calea

Luni dimineața a plecat la Berlin 
delegația de activiști al P.C.R., con
dusă de Iulian Ploștinaru. prim- 
socretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.S.U.G., va face o.vizită in 
R. D. Germană, pentru un schimb 
de experiență.

La plecare, pe aeroportul OlopenL 
dcâcgația a fost condusă de Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al P.C.R.. 
de activiști de partid.

Au fost de fată dr. Hans Voss. am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, de membri ai ambasadei.

BERLIN (Corespondență de la C. 
Varvara). — Delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Ștefan Boboș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
crctar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., aflată intr-o vizită 
de schimb de experiență in R. D. 
Germană, la invitația C.C. 
P.S.U.G., a fost primită, luni, de 
Werner Jarowinsky, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. La convorbire, des
fășurată intr-o atmosferă caldă, to
vărășească, a
Weiss, șef de __ ... __  __
P.S.U.G. A fost prezent Nicu Șerban, 
însărcinat cu afaceri a.i. al României 
in R.D.G.

Delegația de activiști ai P.C.R. a 
avut convorbiri la Ministerul Econo
miei Externe, la Institutul de cerce
tări in domeniul comerțului exterior, 
a vizitat obiective economice și so
cial -cuiturale din Berlin și regiunea 
Dresda.

reconcilierii naționale

al

parti-căpat IliJmar 
secție la C.C. al

Semnarea unor protocoale bancare 
între țara noastră și R. P. D. Coreeană

La Banca română de comerț ex
terior a avut loc luni semnarea unor 
protocoale bancare privind aplicarea 
a t.rei convenții de credit încheiate 
intre guvernele Republicii Socialiste 
România și R.P.D. Coreene.

Protocoalele au fost semnate de 
Vasile Voloșeniuc, președintele Con
siliului de administrație al Băncii i

române de comerț exterior, și de 
Kim Ing Ciăl, vicepreședinte al Băn
cii de comerț exterior a R.P.D. Co
reene,

La semnare au fost prezenți Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și Li Min Su. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

SEARĂ CULTURALĂ FINLANDEZĂ
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu strâinătcZea a organi
zat luni o seară culturală dedicată 
apropiatei Zile naționale a Republi
cii Finlanda, care se sărbătorește la 
6 decembrie.

Manifestarea a fost deschisă de 
Andrei Vela, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., după care Ulf Sundqvist, 
ministrul educației al Finlandei, și 
Aimo Sakari. profesor de limbi ro
manice la Universitatea din Jy- 
văskylă, membru in Comitetul de 
conducere al Asociației de prietenie

Finlanda—România, oaspeți ai țării 
noastre, au rostit alocuțiuni. Zia
ristul Valentin Silvestru a împărtășit 
impresii dintr-o călătorie in Fin
landa.

în încheierea serii culturale, artiș
tii finlandezi Heikki Toivanen și 
Arto Văhâlă au susținut un recital.

în asistență se aflau Traian Pop, 
adjunct al ministrului educației și 
invățăminitului, și Pentti Martin 
Suomcla, ambasadorul Republicii 
Finlanda la București.

(Agerpres)

I 
I

BRAȘOV (Corespondentul 
„Scinteiii", Nicolae Mocanu). — 
Zilele trecute, Trustul de con
strucții locale Brașov a început 
lucrările de bază la încă trei 
complexe hoteliere prevăzute să 
se ridice in actualul cincinal in 
Poiana Brașov. Ele se vor numi 
„Ciucaș", „Vulturul" „Valea Sti- 
clăcirel" și vor avea o capacitate 
totală’ de 840 locuri. Toate vor 
dispune de camere cu unul-două 
locuri și un grad ridicat de con
fort, Vor fi amplasate pe coli
nele din nordul poienii, in 
zona cabanei „Săniuța", avînd 
o largă expunere spre toate cele 
patru puncte cardinale. Fiecare 
hotel va dispune, de asemenea.

de săli-rostaurant, cu o capaci
tate totală de 1 200 locuri, o sală 
cu autoservire, cofetărie, precum 
și saune. Toate cele trei com
plexe turistice, care vor fi ser
vite de o singură centrală ter
mică, vor fi date in exploatare 
in cursul anului 1975.

în paralel cu lucrările din 
Poiană, constructorii aceluiași 
trust execută în prezent ulti
mele finisaje la hotelul „Capi
tol" din Brașov, cu o capacitate 
de 354 locuri cazare, o sală-res- 
taurant, o linie de autoservire, 
o sală pentru micul dejun, un 
bar de zi. in timp ce centrala 
termică a noului hotel va servi 
și complexul „Postăvarul".

Proletari din toefe firile-, uniți'Vi r

BERLIN 3. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Luni s-a înche
iat vizita de schimb de experiență 
in R. D. Germană a unei delegații a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, condusă de Du
mitru Balalia, membru în Consiliul 
Național, al F.U.S., vizită efectuată la 
invitația Consiliului Național al Fron
tului Național din R.D.G.

Delegația a fost primită de Wer
ner Kirchhoff, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Națio
nal din R.D.G., și a avut convorbiri 
cu membri din conducerea Fron
tului Național privind activitatea ce
lor două organizații. Delegația româ
nă a vizitat obiective economice și 
social-culturale din capitala R.D.G.. 
din regiunile Rostock și Magdeburg.

ir
Luni seara, delegația s-a înapoiat 

la București. La sosire erau pre- 
zenți Ion Turcu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, și activiști ai 
Consiliului Național. Au fost de față 
reprezentanți ai Ambasadei R. D. 
Germane la București.

(Agerpres)

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 va
riantă 10® o a 100 000 lei ; cat. 2:2a 
33 505 lei : cat. 3 : 14.05 a 4 769 lei ', 
cat. 4: 31.20 a 2143 lei: cat. 5: 
123.05 a 545 lei ; cat. 6:3 498.50 a 
40 lei.

-REPORT CATEGORIA 1 : 348 868 
lei.

EXTRAGEREA a II-a : Cat. B : 
12,15 variante a 6 325 lei: cat. C: 
38.10 a 2 017 lei : cat. D : 1 936.55 a 
60 lei : cat. E : 99.90 a 200 lei ; cat. 
F : 2 252 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 164 596 
lei.

SOCIALISTA
REVISTĂ TEORETICĂ Șl SOCIAL-POLITICĂ
A COMITETULUI CENTRAL Ăl PARTIDULUI COMUNIST BOMĂN

Reînnoiti-vâ abonamentele pe anul 1974 la revista „ERA SOCIA
LISTĂ", revista teoretică și social-politicâ a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Prețul unui abonament este de 72 lei 
anual (24 de numere) și 36 lei semestrial. ..

Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali 
și prin difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la sale.

FOTBAL: Adnotări la etapa a XVI-a

Avantajele
Această primă etapă de „fotbal in 

plină iarnă" (peste tot terenuri în
ghețate bocnă și... soare cu dinți) a 
însemnat — deși poate pare para
doxal — un succes pe diverse pla
nuri. în majoritatea partidelor s-a 
alergat mult, jocurile au fost anima
te. unele de bun nivel tehnic, in 
tribune spectatori mai mulți decit 
ne așteptam pe o asemenea vreme 
(chiar mai multi decit la unele din 
etapele precedente) și. ceea ce de 
fapt se consideră ca „sarea in buca- 
t?". 25 de goluri — cite unul cam la 
fiecare jumătate de oră. Firește, cu- 
noscind, și in cîteva situații văzind 
„pe viu" cum au evoluat echipele 
respective, cum s-au marcat golurile, 
dar și cum s-au ratat atitea și alîtea 
situații favorabile, nu putem conclu
ziona că fotbalul se joacă mai bine 
pe zăpadă. La aprecierea generală a 
etapei a XVI-a trebuie avut in ve
dere un anume coeficient de intim- 
plare la mai tot ceea ce 6-a realizat, 
precum și faptul că. totuși, alergarea 
și controlul balonului pe veritabile 
piste de gheață sau. în cazuri mai 
fericite, pe unele „zone de norori 
presupun atenție și eforturi supli
mentare. Dar victoriile rămin victo
rii și meritul celor ce le-au obținut 
nu poate fi pus la îndoială.

Aflat in centrul atenției generale,

Comisia mixtă pen
tru transpunerea in 
viață a acordurilor 
dintre Frontul Patrio
tic Laoțian și guver
nul de la Vientiane a 
avut in aceste zile 
prima ședință de lu
cru. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de 
opinii privind apli
carea Acordului din 21 
februarie 1973 de re
stabilire a păcii și În
țelegere națională. 
Conducătorii delega
țiilor celor două părți 
au declarat că intilni- 
rile se desfășoară in
tr-o atmosferă 
fapt care permite 
se aprecieze acest 
veniment drept 
nou pas concret 
direcția înfăptuirii 
zuințelor naționale ale 
poporului laoțian.

După cum se știe, 
Acordul de restabilire 
a păcii și înțelegere 
națională, semnat in 
februarie, a fost ur
mat de încheierea, 
șase luni mai tirziu, 
a unui protocol care 
stabilește modalități
le concrete de înfăp
tuire a obiectivelor 
convenite. Protocolul 
prevede, astfel, crea
rea instrumentelor po
litice, juridice șl ad
ministrative prin care

bună, 
să 
e- 

un 
in 

nă-

poporul laoțian să-și 
poată exercita dreptu
rile fundamentale na
ționale. Pornindu-se 
de Ia realitatea exis
tenței a două zone in 
Interiorul țării, con
trolate de guvernul de 
la Vientiane și de 
Frontul Patriotic Lao
țian, documentul pre
vede reglementarea 
problemelor pe baza 
înțelegerii naționale. 
In acest spirit, s-a ho- 
tărit constituirea unui 
guvern provizoriu de 
uniune națională, al
cătuit dintr-un număr 
egal de reprezentanți 
ai celor două părți. 
Printre sarcinile aces
tui guvern se află a- 
piicarea strictă a pre
vederilor acordului, 
precum și organizarea 
de alegeri pentru A- 
dunarea Națională, din 
care să rezulte apoi 
un guvern definitiv de 
uniune națională și de 
unificare a țării. Toc
mai in acest scop s-a 
convenit ca cele două 
părți să aibă intilniri 
săpiăminale, pină la 
obținerea unor rezul
tate concrete.

Desigur, in fața Co
misiei mixte stau sar
cini complexe, avind 
în vedere situația 
creată in Laos de-a

lungul ultimelor dece
nii, in urma divizării 
țării. Dialogul care a 
început, rezultatele pc 
linia înțelegerii inter- 
laoțicne atestă insă că 
in fața acestui popor 
greu încercat s-a des
chis o etapă nouă, ca
racterizată de voința 
fermă de reconciliere 
și de unitate, cores
punzător intereselor și 
aspirațiilor întregului 
popor. Totodată, ho
tărârea comună de a 
da un conținut concret 
documentelor semnate 
in ultima vreme, de a 
analiza, in jurul ace
leiași mese, modali
tăți practice de înfăp
tuire a dezideratelor 
întregii națiuni laoție- 
ne demonstrează câ 
singura cale de regle
mentare reală, efecti
vă a problemei laoție- 
ne, in toată complexi
tatea ei. o constituie 
calea tratativelor po
litice, purtate in mod 
constructiv, cu dorința 
de a se ajunge la so
luțiile echitabile care 
să permită poporului 
acestei țări să-și con
centreze eforturile in 
direcția reconstrucției 
și progresului patriei 
sale.

Eugen IONESCU^4 alegars parlamentare
sn Danemarca

Un raport al Organizației 
Internaționale a Muncii 

despre

Situația muncitorilor 
imigranți din țările 
Europei occidentale
GENEVA 3- (Corespondență de la 

C. Vlad). — Țările Europei occiden
tale n-au abordat încă frontal con
secințele utilizării masive a munci
torilor străini — se apreciază intr-un 
raport întocmit de Organizația Inter
națională a Muncii, ce urmează a fi 
examinat in cadrul celei de-a doua 
conferințe regionale europene a 
O.I.M., 'care se va desfășura la Ge
neva, in perioada 14—23 ianuarie 
1974. Documentul menționat face cu
noscut câ numai in țările Pieței co
mune există in acest moment peste 
6 milioane de muncitori imigranți, 
cărora li se adaugă aproape 1.5 mi
lioane in Austria, Norvegia, Suedia 
și Elveția.

Referindu-.se la situația muncitori
lor imigranți, raportul subliniază că 
aceștia sint nevoiți de cele mal mul
te ori să „accepte indiferent ce 
muncă, in speranța câ in viitor vor 

• putea găsi una mai bună“.
Relevi nd faptul că guvernele vest- 

europene „sint alarmate pe bună 
dreptate de problemele sociale care 
se pun ca urmare a imigrației forței 
de muncă", documentul apreciază că 
autoritățile din țările Europei occi
dentale nu au întreprins încă acțiuni 
radicale pentru a împiedica înrău
tățirea continuă a acestei situații.

Danezii 
mâți azi la 
tru a 
înainte de 
supra 
viitoare .... 
tului. Acest deznodă- 
mîrut 
încă 
precedent, 
tembrie 1971, 
rezultatele < 
configuraseră o 
joritate clară a nici 
unuia dintre partide
le politice. Principalul 
ciștigător al alegerilor 
din 1971, Partidul so
cial-democrat. a dis
pus in Folketing de 
70 de locuri și a pu
tut guverna doar cu 
sprijinul Partidului 
socialist-popular (17 
mandate) și al altor 
doi deputați din Gro
enlanda și Insulele 
Feroe. Această majo
ritate fragilă a fost 
fnsă contrabalansată 
de partidele burgheze 
din opoziție, care, la 
un loc, au beneficiat 
de un număr aproape 
egal de voturi (31 
mandate ale conserva
torilor, 30 
Iilor și 27 
Iilor).

Peisajul , ___  . ..
acum modificat de in
trarea in arena poli
tică a două noi gru-

slnt che- 
urne pen- 
pronunța, 

vreme, a- 
componenței 
a parlamen-

se

fusese prevăzut 
de la scrutinul 

din sep- 
, intrucit 
sale nu 

ma-

ale libera- 
ale radica

politic este

pări : „Centrul demo
cratic". fondat de in
fluentul deputat Er
hard Jacobsen, care a 
părăsit P.S.D.. și Par
tidul progresului. în
ființat "" de avocatul 
Mogens Glistrup. Pro
paganda ambelor for
mații a atacat, evi
dent cu formule și 
argumente diferite, 
tema foarte disputată 
a impozitelor, mer- 
gind pină la a promi
te... desființarea lor. 
„Centrul 
al cărui lider ____
de mult timp o anu
mită orientare spre 
stingă a P.S.D., speră 
să atragă de partea __ ___ ___
sa un număr impor- consolidare economică, 
tant de simpatizarăți ”” ' 
ai partidului.

în pregătirea __
fruntării cu alegătorii, 
partidele burgheze au 
convenit să se... 
najeze reciproc 
atace coordonat 
tioa ’ guvernului 
cial-democrat.

în ansamblu. ___
pania electorală a stat 
sub semnul preocupă
rii in legătură cu di
ficultățile generate de 
penuria de energie. O 
altă temă de larg in
teres abordață in pe
rioada preelectorală 
au constituit-o difi-

democratic",
acuza

con-

me- 
și să 
poli- 

so-

cam-
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fotbalului pe zâpadâ
meciul Steaua — Universitatea Cra
iova a corespuns aproape in totali
tate exigențelor. Se presupunea că 
jocul echipelor va fi influențat in 
rău de absen’a citorva titulari (unii 
accidentați, alții suspendați) și de 
starea terenului. Din fericire insă — 
din fericire pentru public, mai ales 
— ambele echipe au trecut relativ 
ușor peste aceste inconveniente și, 
prin tot ce au demonstrat în con
dițiile date, s-au arătat demne de 
toată considerația. Un joc plăcut, 
vioi, cu faze frumoase la mijlocul 
terenului. Deși nu prea multe, fazele 
la poartă au fost și ele interesante. 
Dar nici bucureștenii, nici cralovonu 
nu au fructificat din acțiune. Sin
gurul gol este opera (de adevărat 
maestru !) a lui Dumitru ; lovitură 
liberă, peste zid, de la 26 de metri, 
la „păianjen". în dreapta lui Manta.

Echipa craioveană a resimțit, to
tuși, absența citorva dintre titulari, 
în primul rind a masivilor atacanți 
centrali Bălan și Oblemenco. Intra
rea lui Oblemenco, anunțată ca si
gură, nu s-a mal produs din cauza 
reaccidentâril sale in ajunul meciu
lui. Folosirea lui Deselnicu ca vîri 
de atac. încadrat de Marcu și Țarâ- 
lungă, nu a dat rezultatul scontat, 
pentru că acest „trio" sui-generis a 
fost ținut la respect de apărarea ad-

versă, in care Nae Ioncscu și Săt- 
măreanu au excelat nu numai ca 
apărători, ci și ca a doua pereche de 
extreme.

Evoluția șl rezultatele de duminică 
ale unor echipe, coroborate cu insuc
cesele lor anterioare, determină ne
dumeriri și intrebări in rindul supor
terilor respectivi. Ce se intimplă la 
Rapid ? Dar la Sportul studențesc ? 
Nu-s prea controversate rezultatele 
echipelor F.C. Argeș și A.S.A. Tg. 
Mureș ? în ultima vreme, dinamo- 
viștii — deși au doi „oameni de gol" 
de marca lui Dudu Georgescu și Du- 
mltrache — de-abia înscriu pe meci 
cite un gol, ratind, în schimb, de 
zeci de ori. De ce ?

De fapt, odată cu incheierea sezo
nului fotbalistic de toamnă, nu nu
mai aceste cluburi au de dat o serie 
de răspunsuri cu privire la activita
tea lor in prima jumătate a campio
natului. Există, cum se știe, proble
me de esență in fotbalul nostru care 
iși așteaptă discutarea și rezolvarea. 
Amatorii celui mai popular dintre 
sporturi speră că un început in acest 
sens să se vadă Imediat după apro
piata reținiune a comitetului federal.

Ion DUMITRII)

în cîteva rînduri
• Cea de-a 5-a ediție a „Cupei 

campioanelor europene" la șah a 
început la Vrnjacka Banja cu parti
ciparea a 13 șahiste din 10 țări. 
România este reprezentată de Ger
trude Baumstark, care in prima rundă 
a ciștigat la italianca Anggelleri, iar 
in runda a doua a fost liberă, din 
cauza numărului impar de concu
rente. Alte rezultate : Stadler — Vo- 
kralova 0—1 ; Ranniku — Veroczi re
miză ; Kușnir — Stadler 1—0; Ve- 
rdezi — Brăulin 1—0 ; Pihailici — 
Anggelleri 1—0. în clasament con
duce maestra maghiară Veroczi, cu 
1,5 puncte.

• Pe terenurile Tenis Clubului 
din Rio de Janeiro a luat sfirșit cea 
de-a 2-a ediție a campionatelor in
ternaționale ale Braziliei. în finala 
probei de dublu bărbați, românul 
Ion Țiriac și spaniolul Manuel San
tana au învins cu 5—7, 7—6, 6—3 
perechea Zeliko Franulovici (Iugo
slavia) — Cliff Drysdale (R.S.A.).

• VOLEI. La Lierre (Belgia) s-a 
disputat primul meci dintre echipa 
locală „Rebels" și formația Steaua 
București, contind pentru turul II al 
„Cupei cupelor" la volei masculin. Vo
leibaliștii belgieni au obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (15—6, 15—13, 15—7).

• „Turneul campioanelor" la volei, 
competiție la care au participat 
șase dintre cele mai bune echipe 
masculine de club din lume, s-a în
cheiat la Leipzig cu victoria formației 
Ț.S.K.A. Moscova. Pe locurile urmă
toare s-au clasat S.C. Leipzig, Dukla 
Liberec (Cehoslovacia). Reszowia 
Reszow (Polonia), Kokan Tokio și 
Dinamo București. în ultimul meci, 
Dinamo București a pierdut cu 1—3 
(3—15, 12—15. 15—9. 7—15) In fața 
formației Reszowia Reszow,

cultățile economice 
ivite după aderarea 
Danemarcei la Piața 
comună. agravarea 
perspectivelor in pro
blema șomajului și 
situația nefavorabilă 
a exporturilor.

în aceste condiții, 
alegerile parlamentare 
capătă o miză deose
bită. Liderii tuturor 
grupărilor politice sint 
unanimi in a aprecia 
că. in împrejurările 
actuale, țara are ne
voie. de un guvern 
care să dispună de o 
majoritate sigură in 
Folketing pentru a fi 
capabil să adopte mă
surile așteptate de

Fără a atribui șanse 
exagerate celor două 
noi grupări politice, 
este aproape sigur că 
ele vor reuși să întru
nească un număr de 
voturi suficient pen
tru a reduce șansele 
fiecăruia din parti
dele „clasice" de a o- 
cupa o poziție majo
ritară confortabilă. 
Ceea ce anunță de pe 
acum ca destul de di
ficile negocierile poșt
ei ac to rale pentru o 
formulă guvernamen
tală de largă stabili
tate.

P. STĂNCESCU

Pornind de la această întrebare, ziarul belgian aduce in atenția 
cititorilor săi cîteva concluzii desprinse din experiența săptăminilor 
care au urmat adoptării pe plan mondial a diferite măsuri de ra
ționalizare a consumului de energie.

„Criza de energie afectează viața 
noastră cotidiană, a tuturor, și poate 
că ea va provoca, in sfirșit. mult aș
teptata trezire a conștiințelor.

într-o primă etapă, societatea 
noastră industrială caută, prin dife
rite stratageme, să apere statu quo- 
ul, necesitățile și formele de organi
zare existente. Astfel, Europa în
cearcă febril să depisteze produse de 
substituire a petrolului. Cărbunele 
revine in prim plan. Se preconizea
ză lichefierea sau gazeificarea sa. 
Energia nucleară este evocata din 
ce in ce mai mult ca un panaceu. 
Dar aceasta implică 
bleme, ca depistarea 
cerea de uraniu, ‘îmbogățirea 
cestuia, știut fiind că centralele 
atomice actuale nu consumă uraniu 
brut, ci izotopul său. Referitor la 
producția de uraniu îmbogățit, comi
sia de la Bruxelles (a Pieței co
mune) a sugerat, de multă vreme, 
construirea unei uzine europene de 
separare izotopică. în ce privește 
construirea de centrale atomice. Bel
gia, R.F. Germania și Olanda au în
tocmit proiectul KALKAR, pentru 
producerea de neutroni rapizi.

Viitorul energetic al Europei occi
dentale, comparat cu cel al Statelor 
Unite, este însă mult mai sumbru, 
în condițiile în care ea nu dispune 
nici de cărbune ieftin, nici de șis
turi bituminoase, nici de nisipuri as- 
faltice și. cu atit mai puțin, de re
zerve importante de uraniu. Cei 
competenți in materie sint chemați 
să studieze aceste probleme de strin
gentă actualitate.

Criza actuală ne oferă prilejul de 
a ne pune insă o întrebare comple
mentară și — poate — esențială : 
oare omul are intr-adevăr nevoie să 
consume din ce în ce mal multă ener
gie ? Energia in cantități tot mai 
mari pe care o utilizăm in fiecare 
an este folosită pentru fabricarea de 
noi produse, de noi și noi bunuri ; 
oare aceste noi produse și bunuri 
corespund în mod real unor stricte 
necesități ?

ample pro- 
și produ- 

a-

Nu este cazul să ridicăm proble
ma materialelor întrebuințate în 
construcția clădirilor ? Nu trebuie să 
ne alertăm in fața amplificării nu
mărului automobilelor individuale ce 
rulează qvasi-goale ? Nu trebuie 
să ne punem problema raționalizării 
mijloacelor de transport in comun, al 
luxului in iluminarea clădirilor și 
locuințelor și, in general, a risipirii 
resurselor noastre ? în loc să cău- 

. tăm să menținem, prin toate mijloa
cele actualul mod de viață, n-ar 
fi oare mai util să încercăm 
să reflectăm mal mult asupra lucru
rilor. fapt ce ne-ar permite să regă
sim anumite valori abandonate, să 
redescoperim mediul natural, parti
ciparea la viața de colectivitate, un 
mod de trai mai puțin individualist 
și mai deschis comunicării? Tre
buie descooerite și experimentate 
formule noi in relațiile dintre oa
meni.

în loc de a ne satisface nevoia de 
spațiu, de destindere și distracție 
printr-un exod individual al unei 
minorități privilegiate spre orașe noi 
șl țări îndepărtate, exod ce implică 
un mare consum de energie, ar 
trebui să ne preocupăm să existe 
mai multe spații și echipamente 
sportive colective, integrate orașului, 
mai multe muzee și centre culturale 
locale, echipate in vederea suprave
gherii copiilor, zone-pietoni, accesi
bile tuturor.

De acest lucru a devenit conștien
tă o mare parte a opiniei publice 
belgiene, după prima experiență a 
unei duminici fără automobile. Ea a 
înțeles că 1 s-a oferit prilejul de a 
da friu imaginației, de a redescoperi, 
împreună cu familia, cu prietenii șl 
oamenii din cartier, relațiile umane 
de a înțelege sensul unei zile de săr
bătoare. Apelul la o concepție nouă 
cu privire la societatea noastră a 
fost astfel lansat : setea noastră de 
energie ar trebui să stimuleze 
voința noastră de a trăi altfel, de a 
trăi mai bine".
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viața internațională
ÎN STATELE UNITE

VIU INTERES PENTRU ROMÂNIA, PENTRU VIZITA
PREȘEDINTELUI NICOLAE

In așteptarea Inalților oaspeți ro
mâni — președinte!? Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
fi. tovarășa Elena Ceaușescu — la 
Washington. Wilmington. Houston, 
Cleveland. New York fi in alte lo
calități înscrise in itinerarul vizitei 
oficiale se fac ultimele pregătiri. 
Pe marele bulevard Pennsylvania 
și in fata Casei Albe au fost arbo
rate drapelele de stat aJc României 
și Statelor Unite.

Revista „Business Week" dedică 
României, in ultimul său număr, 4 
pagini. Două sint rezervate in
terviului acordat de președintele 
Nicolac Ceausescu comentatorului 
american John Pearson, in legătu
ră cu jaloanele fundamentale ale 
politicii economice a țării noastre 
și direcțiile esențiale ale politicii 
sale externe ; alte două pagini sint 
consacrate realizărilor obținute de 
poporul român și perspectivelor po
zitive de dezvoltare a relațiilor eco
nomice și comcrria'c amcricnno- 
române. La rindul său, ziarul ..Ncw 
York Times* 1 de luni publică inter
viul pc care președintele Consiliu
lui de Stat al României. Nicolac 
Ccauscscu, l-a acordat trimisului 
la București al acestui ziar (Textul 
interviului este publicat in numărul 
de astăzi al „Scinteii").

în întreprinderile industriale care 
urmează a fi vizitate se jac pre
gătiri pentru a se prezenta inalți- 
lor oaspeți români ceea ce se con

sideră a fi mai semnificativ in 
munca și activitatea acestora.

In diverse centre universitare au 
fost organizate manifestări consa
crate României, tovarășului Nicolac 
Ceaușescu. Astfel, la Universitatea 
din Albany, capitala statului New 
York, a avut loc, in cadrul ciclu
lui „Personalități proeminente ale 
vieții politice contemporane", o ma
nifestare intitulată „Personalitatea 
președintelui Consiliului de Stat al

CORESPONDENTĂ 
DIN WASHINGTON

României, Nicolae Ceaușescu". După 
un cuvint introductiv rostit de 
profesorul Charles Carleton, de la 
Universitatea din Rochester, prof. 
Max Mctennard, de la Dc’xirtmnen- 
tul de științe sociale al Universită
ții din Albany, a prezentat, in fața 
unui numeros public, aspecte ale 
activității și personalității președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, 
in contextul avintului social și eco
nomic al României contemporane. 
Vorbitorul s-a referit pe larg la 
activitatea social-politică a condu
cătorului român, subliniind legătura 
sa permanentă cu masele largi ale 
poporului, a căror cauză o servește 
cu credință și devotament.

în incinta Universității Albany

CEAUSESCU
7

a fost deschisă o expoziție con- 
finind operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute In România șl 
in străinătate.

Comitetul internațional al studen
ților din universitatea „Indiana" 
din Blumington a organizat o 
„Seară românească", incîuzind con
ferințe privind diverse aspecte ale 
vieții și muncii poporului român, 
proiecții de filme și audiții muzi
cale. La organizarea acestor ma
nifestări și-au dat concursul și spe
cialiștii, studenții șl doctoranzii ro
mâni aflați in S.U.A. in cadrul pro
gramului de schimburi culturale și 
științifice româno-nmericane. In 
holul central al bibliotecii acestei 
universități a fost deschisă o „Ex
poziție a lucrărilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu", cuprinzind tot
odată cărți românești de literatură, 
artă, istorie, precum și fotografii 
infățișind diverse aspecte ale pei
sajului economic și turistic al Româ
niei contemporane.

Posturile de radio și de televi
ziune americane au anunțat, in ca
drul programelor lor de știri și 
comentarii, vizita in S.U.A. a înal- 
ților oaspeți români, subliniind că 
apropiatele convorbiri la nivel 
înalt dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Richard 
Nixon vor da un nou Impuls dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țâri și popoare.

C. ALEXANDROAIE

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.

IN1AR1REA SBMIĂIII INIE»» - 
ASPIRAȚIE LEGITIMA A TUTUROR POPOARELOR 

Intervenția reprezentantului României în Comitetul 
pentru problemele politice și de securitate

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Corespondență de Ia Ion
Floroiu : Problemele consolidării păcii și securității internaționale și 
necesitatea dezvoltării cooperării între state au constituit principalele 
teme abordate în intervenția reprezentantului României, Aurel Sa- 
nislav. in cadrul dezbaterilor asupra punctului „Aplicarea declarației 
privind întărirea securității internaționale", care se desfășoară, in 
aceste zile, in Comitetul pentru problemele politice si de securitate 
al Adunării Generale.

Convorbiri oficiale 
ungaro-bulgare

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — La 
Budapesta au început, luni, convor
birile oficiale ungaro-bulgare. Dele
gația ungară este condusă de Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., iar delegația bulgară, de 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, care 
se află intr-o vizită oficială de prie
tenie in capitala ungară.

Evidențiind cursul nou al destin
derii ce se manifestă in relațiile din
tre state, participarea tuturor țărilor 
— mari, mici și mijlocii — pe bază 
de egalitate, la soluționarea proble
melor care preocupă întreaga ome
nire. hotărirea popoarelor de a pune 
capăt politicii de forță și dictat in 
viața internațională, vorbitorul a a- 
rătat că există încă multe proble
me urgente care iși așteaptă solu
ționarea.

In condiUile actuale. întărirea 
securității internaționale Înseamnă, 
înainte de toate, așezarea raporturi
lor dintre state pe baze noi. demo
cratice, recunoașterea și respectarea 
strictă de către toate statele si față 
de fiecare dintre ele a principiilor 
fundamentale ale dreptului Interna
țional — a subliniat vorbitorul.

Reprezentantul român a evocat a- 
tenția deosebită pe care țara noastră 
o acordă problemelor întăririi păcii 
șl securității internaționale, eforturi
le și acțiunile sale consecvente pen
tru a aduce o contribuție construc
tivă la realizarea acestor aspirații le
gitime ale tuturor popoarelor. Un c- 
xemplu concludent in acest sens il 
constituie declarațiile solemne co
mune elaborate și semnate in urma 
convorbirilor care au avut ioc cu 
prilejul vizitelor efectuate de pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, in diferite state din Eu
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ropa, Asia, Africa șt America La
tină.

De o Importanță deoșebllă pentru 
întărirea securității internaționale — 
a continuat vorbitorul — sint evo
luțiile pozitive care au loc pe con
tinentul european șl, in mod special, 
Conferința pentru securitate șl coo
perare in Europa, la ale cărei lu
crări România și-a adus o contri
buție însemnată.

Interesele vitale de pace și secu
ritate ale tuturor popoarelor lumii 
— a arătat delegatul țării noastre — 
impun adoptarea unor măsuri ho- 
tărite pentru a se pune capăt răz
boaielor și conflictelor militare din
tre state, pentru stingerea focarelor 
de încordare și excluderea din re
lațiile interstatale a oricăror acte de 
forță. întărirea securității interna
ționale reclamă încetinirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării 
generale, in primul rind a celei nu
cleare. eliminarea definitivă si nein- 
tirziată a dominației coloniale și a 
politicii de discriminare rasială și 
apartheid, reducerea și eliminarea de
calajelor economice care senară ță
rile dezvoltate de țările in curs db' 
dezvoltare.

In Comitetul 
pentru problemele sociale, 

umanitare și culturale

VIZITA LUI G. HUSAK
In india

DELHI 3 (Corespondentă de la 
I. Puținclu). — La Delhi au avut 
loc, luni, convorbiri intre premierul 
Indiei, Indira Gandhi, și Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
C.C. al Frontului Național din Ce
hoslovacia. aflat lntr-o vizită ofi
cială de prietenie in India.

întrevederi 
sovieto-britanice
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Luni 

au avut loc, la Moscova, convorbiri 
între Andrei Gromiko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., și Alee 
Douglas Home, ministrul de externe 
al Marii Britanii, aflat Lntr-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică, la in
vitația guvernului acestei țări.

Cancelarul
W. Brandt va vizita

Ld Viond s-au desch* s lucrările 
celei de-a treia sesiuni a Comitetu
lui Permanent al Consiliului Dezvol
tării Industriale. Delegația Româ
niei este condusă de Dumitru Ani- 
noiu, ambasadorul țării noastre la 
Viena, reprezentantul permanent al 
României pe lingă Organizația Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială. Pe ordinea de zi figurează 
probleme privind pregătirea celei 
de-a doua conferințe generale a 
O.N.U.D.I., coordonarea activităților

agențiile de presă transmit

ORIENTUL
CAIRO 3 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția M.E N., amba
sadorul egiptean. Ashrâf G hor bal. 
însărcinat cu afacerile egiptene la 
Washington, a plecat, luni, spre 
Statele Unite, pentru preluarea atri
buțiilor sale. Intr-o declarație făcu
tă cu acest prilej. Ashraf Ghorbal 
a menționat că președintele Anwar 
Sadat l-a însărcinat să transmită un 
mesaj oficialităților americane.

★
Yasser Arafat, președintele Comi

tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care a 
sosit intr-o vizită la Cairo, și-a în
ceput, luni, convorbirile cu oficiali
tățile egiptene.

DAMASC 3 (Agerpres). — In sec
toarele central si de nord ale fron
tului de pe înălțimile Golan au a- 
vut loc. luni, incidente intre trupe
le siriene și israeliene — a anun
țat un purtător de cuvint militar de 
la Damasc, reluat de agențiile in
ternaționale de presă. Potrivit de
clarației sale, incidentele au început 
la ora 13.20 (ora locală), in momen
tul in care trei autosenile israeliene 
se deplasau in direcția pozițiilor si
riene din sectorul central. „Artile
ria noastră, a menționat purtătorul 
r’e cuvint. a interceptat autosenilc- 
le israeliene. distrugind una dintre 
ele $i silind pe celelalte două să se 
retragă". Schimburile de focuri in
tre cele două părți au continuat 
timp de patru ore.

organismelor Națiunilor Unite In 
domeniul dezvoltării industriale, in
dustrializarea țărilor in curs de 
dezvoltare, utilizarea resurselor na
ționale ale țărilor in curs de dez
voltare in vederea progresului lor 
economic și social

APROPIAT
TEL AVIV 3 (Agerpres). - Gu

vernul israelian a examinat, dumi
nică, in cadrul unei reuniuni, rapor
tul prezentat de generalul Yariv in 
legătură cu ultimele intilniri israe- 
liano-egiptene de la kilometrul 101. 
pe șoseaua Cairo—Suez. Cabinetul a 
ascultat, de asemenea, un raport 
prezentat de generalul Dayan asupra 
convorbirii avute cu reprezentantul 
O.N.U., generalul Siilasvuo.

★
Ministrul Israelian de externe, 

Abba Eban, a conferit luni cu Ken
neth Rush, subsecretar de stat al 
S.U.A.

înîîînirea tripartită de Ia 
Schlangenbad.In «pn>pi«e 
Wiesbaden (R. F. Germania) a avut 
loc o intilnire a cancelarului R.F.G.. 
Willy Brandt, primului ministru al 
Suediei. Olof Palme, și cancelarului 
Austriei, Bruno Kreisky. In cursul 
convorbirilor au fost abordate pro
bleme ale Conferinței europene pen
tru securitate și cooperare. Au fost 
abordate, totodată, aspecte ale crizei 
energetice, precum și ale cooperării 
dintre partidele social-democrate 
din Europa occidentală.

Delegația Comitetului 
municipal București al 
P.C.B», condusă de tovarășul Ni
colae Matei, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. care 
se află intr-o vizită in schimb de 
experiență in Cuba, a fost primită 
de Ramiro Valdes, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba.

Incidente pe înălțimile Golan
Purtătorul de cuvint sirian a men

ționat că 15 soldați israelieni au fost 
uciși sau răniți in cursul acestor in
cidente. in timp ce un soldat si
rian a fost ucis, iar patru răniți.

★
TEL AVIV 3 (Agerpres). — Co

mandamentul militar israelian a con
firmat că luni au avut loc schim
buri de focuri de artilerie, de ar
mament antitanc si de mitraliere in
tre trupele israeliene si siriene de 
la linia de încetare a focului de pe 
înălțimile Golan — transmite agen
ția United Press International. Doi 
soldați israelieni au fost răniți în 
cursul acestor incidente — mențio
nează comunicatul dat publicității la 
Tel Aviv.

Primul ministru britanic, 
Edward Heath, a anunțat o rema
niere a cabinetului său. Principala 
schimbare constă in numirea lui 
William Whitelaw. secretar de stat 
pentru problemele Irlandei de Nord, 
in funcția de ministru al forței de 
muncă și productivității. Deținăto
rul portofoliului, Maurice MacMillan, 
a devenit adjunctul ministrului de 
finanțe. Președintele grupului parla
mentar conservator, ” 
succede lui William 
funcția de secretar de stat 
problemele Ulsterului.

Francis Pym, 
Whitelaw. in 

pentru

La Bruxelles,
rilor externe și cei ai finanțelor din 
tarile membre ale Pieței comune 
s-au reunit luni, in ședințe sepa
rate. pentru a examina o serie de 
probleme cu care este confruntată in 
prezent C.E.E. Reuniunile urmează a 
lua sfirșit marți seara.

P.C. din Cuba, In cadrul cărora au 
fost abordate probleme interesînd 
cele două partide.

Liderul Partidului Națio
nal Awami, din provincia Be- 
lucistan (Pakistan). Abdus Samad 
Achakzai, a fost ucis la 2 decem
brie, in urma unui atentat, in capi
tala provincială Quetta — a anunțat 
postul de radio Pakistan.

Președintele Venezuelei 
se pronunță pentru stabili
rea de relații diplomatice 
CU Cube. p°P°areIe cubanez și ve-

cunezuelean sint două popoare 
afinități multiple și care nu pot 
rămine la infinit fără relații di
plomatice, a declarat președintele 
Venezuielei, Rafael Caldera, in cursul 
conferinței sale de presă săptămina- 
le. „Noi dorim să stabilim relații cu 
toate popoarele, a subliniat șeful sta
tului venezuelean, in special cu cele 
care sint atit de aproape de noi și 
cu care avem atitea legături natu
rale".

In cadrul dezbaterilor la punctul 
„Drepturile omului și progresele 
științei și tehnicii", in Comitetul pen
tru problemele sociale, umanitare și 
culturale al Adunării Generale, a 
luat cuvintul reprezentanta Româ
niei, Virginia Russ, care a eviden
țiat interesul țării noastre pentru 
examinarea pe plan internațional a 
implicațiilor dezvoltării științei și 
tehnicii asupra vieții sociale. Rea
mintind că din inițiativa tării noas
tre problema rolului științei și teh
nicii moderne in dezvoltarea națiu
nilor a fost înscrisă pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale, Virginia Russ a arătat că 
delegația română este bucuroasă să 
constate preocupările sporite pentru 
abordarea diverselor aspecte pe care 
le ridică acest fenomen al vieții con
temporane.

Dezvoltarea actuală a științei și 
tehnicii oferă posibilități fără prece
dent pentru rezolvarea problemelor 
economice și sociale și, in consecin
ță, pentru îmbunătățirea, pretutin
deni in lume, a condiției umane. Re
prezentanta tării noastre a subliniat 
importanta utilizării realizărilor ști
inței și tehnologiei in funcție de ca
drul economic, politic și social al 
fiecărei țări, precum și necesitatea 
promovării condițiilor internaționale 
in vederea asigurării colaborării paș
nice și multilaterale intre toate sta
tele și a concentrării forțelor lor 
pentru soluționarea problemelor care 
afectează omenirea in ansamblul său.

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 3 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. anunță că. la Invitația guver
nului R. S. Cehoslovace, in zilele de 
11 și 12 decembrie, cancelarul R.F.G., 
Willy Brandt, și Walter Scheel, mi
nistrul vest-german al afacerilor ex
terne. vor face o vizită oficială in 
Cehoslovacia. Cu acest prilej, va fi 
semnat Tratatul cu privire la nor
malizarea relațiilor dintre cele două 
țări.

0 delegație a Republicii 
Vietnamului de Sud 
a sosit la Varșovia

VARȘOVIA 3 (Agerpres). - La 
Varșovia au început, luni, convorbi
rile oficiale dintre o delegație din 
Republica Vietnamului de Sud, con
dusă de Nguyen Huu Tho, președin
tele Prezidiului C.C. al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de Sud, președintele Consiliului 
Consultativ al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al R.V.S., aflată in 
vizită oficială in Polonia, și o dele
gație poloneză, condusă de Henryk 
Jablonski, președintele Consiliului 
de Stat — anunță agenția P.A.P.

Preocupări diplomaticeși eforturi de reconstrucție Guvernul Republicii Ban- 
CllndCSh a ^otărit amnistierea ge
nerală a persoanelor arestate în 
timpul evenimentelor din decembrie 
1971. sau după această dată, sub acu
zația de a fi colaborat cu autorită
țile militare pakistaneze.

Atenția generală a 
cercurilor politice din 
Cairo a fost reținută 
In ultima vreme de 
două importante eve
nimente : conferința
arabă la nivel înalt de 
la Alger și convorbi
rile dintre reprezen
tanții militari al Egip
tului și Israelului de 
la kilometrul 101. Des
fășurate la numai cițe- 
va săptămini de la în
cetarea focului. in 
contextul unei intense 
activități diplomatice 
pentru reglementarea 
conflictului, aceste in
tilniri ocupă primele 
pagini ale tuturor zia
relor egiptene, care 
subliniază prin titluri 
și comentarii rolul lor 
in viitoarele evoluții 
din această parte * 
lumii.

Paralel cu activita
tea politico-dlplomati- 
că, in Egipt viata și-a 
reluat cursul normal. 
Autoritățile și popu
lația iși concentrează 
tot mai mult atenția 
asupra efortului de re
construcție a regiuni
lor lovite de război, 
continuării operei de 
dezvoltare economică 
fi socială a țării. Re
cent, printr-un decret

al șefului statului, a 
fost creat Ministerul 
Reconstrucției, al că
rui titular, ing. Osman 
Ahmed Osman, a con
dus lucrările pe șan
tierul marelui baraj 
de la Assuan. In fa
brici și uzine, in coo
perative agricole se

desfășoară o susținută 
activitate creatoare 
pentru sporirea pro
ducției și valorificarea 
tuturor rezervelor. Cu 
prilejul reuniunii Co
misiei producției și 
problemelor economi
ce. dr. Abdel-Aziz He- 
gari, vicepremier și 
ministru al finanțelor, 
economiei și comerțu
lui exterior, a relevat 
că, prin utilizarea po
tențialului încă neex
ploatat, in 1974 se va 
realiza o creștere a 
producției in valoare 
da 232 milioane lire. 
La 15 decembrie a.c. 
va fi dat in exploata
re cel de-al treilea 
furnal înalt de la He- 
luan. „Inaugurarea a- 
cestuia, scrie „JOUR-

NAL d’EGYPTE". va 
constitui o etapă im
portantă in realizarea 
gigantului complex si
derurgic. Producția si
derurgică a Egiptului 
se va tripla și va a- 
junge la 900 000 tone 
anual".

Ca o expresie a preo
cupării poporului egip
tean de a realiza o 
creștere continuă a po
tențialului economic al 
țării, la sediul Uniunii 
Socialiste Arabe dțn 
Cairo a avut loc in 
zilele de 24—26 noiem
brie un simpozion in
ternațional pe tema 
rodului informației in 
dezvoltare și recon
strucție. Cu acest pri
lej au fost făcute 
unele recomandări care 
prevăd, intre altele, 
elaborarea unui plan 
național de dezvoltare, 
care va fi supus refe
rendumului popular ; 
se are in vedere, de 
asemenea, intocmirea 
unul plan special pen
tru popularea deșertu
lui Sinai și a zonei 
Canalului de Suez, a- 
cordindu-se 
valorificării
a bogățiilor naturale.

0 delegație a P.C. din 
Marea Briîanie, condusă de 
John Gollan, secretar general al par
tidului, a făcut o vizită in Cuba. De
legația a avut o întrevedere cu Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al Guver
nului Revoluționar, și a purtat con
vorbiri cu reprezentanți ai conducerii

IARNĂ GREA 
ÎN EUROPA
Locuitorii Europei suportă in 

continuare valul de frig și că
derile de zăpadă, care afectează 
in special transportul pe majo
ritatea căilor de circulație de 
pe continent. în Belgia, de pildă, 
importante căderi de zăpadă au 
împiedicat serios circulația pe 
întreg teritoriul țării, in orașe 
străzile fiind aproape pustii. 
Temperaturile medii de minus 14 
grade, înregistrate in Olanda, au 
provocat înghețarea celebrelor 
canale, iar circulația feroviară a 
fost perturbată pe multe por
țiuni. In R.F. Germania, coloa
na termometrului a atins lirpite 
foarte scăzute, in mai multe 
zone ale țării ajungindu-se pină 
la minus 25 de grade. Circulația 
rutieră a fost, practic, paraliza
tă. Și in Italia, traficul rutier a 
fost blocat, între Florența și 
Bologna. S-a semnalat, pentru 
prima dată, zăpadă pe Vezuviu. 
In Franța, zona sudică a țării a 
fost, de asemenea, acoperită de 
zăpadă. Singurele țări de pe 
continent in care semnele iernii 
sint mai puțin pronunțate — 
Spania și Portugalia — au cu
noscut. totuși, un val de frig in 
ultimele 24 de ore.

In fotografie : iarna la Fio-

atenție 
eficiente

CORESPONDENTĂ 
DIN CAIRO

Nicolae N. LUPU
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MARGINALII
„DAȚI VOTUL ȘI DĂM SOȚUL!..."

In Venezuela, in ca
drul forțelor de opozi
ție, la aripa de dreapta 
a acestora se situează 
partidul „Opinion na
tional" — opinia na
țională. Șubred pe pi
cioare, \artritic la în
cheieturi și scăpătat ca 
voturi, respectivul par
tid și, mai ales, lide
rul său, Amado Cor- 
nielles, nu se dau bă
tuți și nu renunță la 
ambițiile politice.

Desigur, prima pro
blemă ar fi aceea a 
unui program electo
ral cit mai atrăgător 
și seducător. Dar par
tidului respectiv nu-i 
vine la îndemină să-și 
prezinte un program 
care să conteste linii
le directoare ale ac

tualului guvern din 
Venezuela și obiective
le democratice, pro
gresiste ale acestuia. 
Să pledeze deschis 
pentru negarea suve
ranității asupra resur
selor naturale naționa
le, pentru conservato
rism, pentru accesul la 
putere al cercurilor 
reacționare extremiste 
— asta intuiește șl dl. 
Amado cit succes de 
public i-ar aduce...

...Și astfel, s-a năs
cut ideea sloganului 
electoral al lui „Opi
nion national" — ci
tăm : „un soț pentru 
fiecare fată bătrină". 
Amado Cornielles a 
promis că, dacă va fi 
ales, va .impune ime
diat o lege prin care

se va garanta un soț 
fiecărei femei din Ve
nezuela, „chiar dacă 
pentru aceasta vom 
recurge la un import 
de bărbați".

Presa internațională, 
care relatează această 
mostră de maturitate 
politică a partidului 
seducător de inimi sin
guratice, nu dă amă
nunte despre numărul 
alegătoarelor necăsă
torite și dispuse să-și 
dea votul, fie chiar și 
pentru un soț „din pa
chet". Incit dreapta 
venezueleană are toate 
perspectivele să rămi- 
nă in continuare... 
necăsătorită cu opinia 
publică.

C. N.

UN CALCUL GREȘIT
Cu mai multe luni 

în urmă, opinia publi
că lua cunoștință de 
„cazul celor trei Ma
rii", scriitoarele Maria 
Isabel Barreno. Maria 
Velho da Costa și 
Maria Teresa Horta, 
deferite justiției pen
tru „vina" de a fi 
scris „Noile scrisori 
portugheze", un roman 
zguduitor, în care este 
denunțată condiția 
tragică a femeii și 
bărbatului din Portu
galia de astăzi. („Scin- 
teia" nr. 959 din 4 VIII 
1973).

După cum a arătat 
la vremea respectivă 
presa din mult-’ țări 
ale lumii, nu conținu
tul pretins „imoral" al 
cărții a deranjat ofi
cialitățile portugheze, 
ci comentariile viru
lente asupra unor 
probleme acute, ca 
războiul colonial pur
tat de Portugalia in 
Africa sau emigrarea 
din cauza mizeriei a 
sute de mii de tineri 
portughezi.

Procesul urma să 
înceapă la 3 iunie. Ca 
urmare însă a unei

susținute campanii in
ternaționale de apăra
re a celor trei Marii, 
autoritățile portugheze 
s-au văzut nevoite să 
amine deschiderea pro
cesului pentru începu
tul lunii noiembrie. Re- 
latind despre atmosfe
ra in care s-au des
fășurat primele zile 
ale procesului — pe 
care il descrie ca o 
înscenare juridică — 
săptăminalul ameri
can TIME aduce o se
rie de amănunte su
gestive, arătind, in
tre altele, că imediat 
după începerea proce
durii sala a fost eva
cuată, autoritățile
preferind ca dezbate
rile să aibă loc cu u- 
șlle închise.

Dacă au sperat că 
în felul acesta vor 
reuși să intimideze pe 
acuzate, calculul s-a 
dovedit greșit, subli
niază revista. Cele trei 
autoare nu s-au lăsat 
cituxi.de puțin timora
te de această judeca
tă „in secret". Ele 
au respins ca total
mente nefondate acu
zațiile ce li s-au adus,

arătind energic că 
singurul aspecc „imo
ral" al cărții este 
dezvăluirea realități
lor dureroase ale unei 
țări strinse in chingi
le dictaturii.

După cum scrie 
TIME, procesul va 
dura probabil mal 
multe luni, acuzatele, 
care sint pasibile de 
ani grei de închisoare, 
răminind ferme pe 
poziția lor de a nu se 
recunoaște cu nimic 
vinovate.

Intr-o scurtă decla
rație făcută corespon
dentului revistei a- 
mericane amintite, 
Maria Isabel Barreno, 
una din acuzate, după 
ce s-a referit la recen
tele alegeri din Portu
galia pe care le-a ca
racterizat ca „o înșe
lăciune, o operație po
litică nedemnă", a ex
primat hotărirea ei și 
a celorlalte două Marii 
de a-și continua ac
țiunea de demascare 
a politicii nepopulare 
a oficialităților din 
Lisabona.

Ioana BARBU

• MISTERE PE JUPI
TER. Sonda spațială ameri
cană „Pioneer 10". care se afla 
duminică la 1 700 000 de km de 
Jupiter, a transmis pe Pămint 
imagini ale unei furtuni, care 
se întinde pe aproximativ 16 000 
de km pălratl in emisfera su
dică a planetei. Cauzele acestui 
fenomen nu sint cunoscute. De 
asemenea, savanții care urmă
resc evoluția sondei iși mani
festă uimirea față de fenome
nele magnetice care au loc in 
jurul planetei. Sc menționează 
astfel că in zilele de vineri și 
simbătă, aparatele de la bordul 
sondei spațiale au înregistrat 
in trei rinduri dispariția 
cimpului magnetic al planetei. 
Unij au emis o primă ipoteză, 
potrivit căreia fenomenul s-ar 
datora unei creșteri bruște a 
vitezei vinturilor solare.

Experimentul „Pioneer 10" se 
apropie de sfirșit. Luni seara, 
sonda s-a apropiat la circa 
130 000 de km de planet^-;

• VIRTUJILE UNUI 
ROBOT. Aparatul „Search", 
aflat deocamdată în stadiu de 
experimentare la Universitatea 
din Nottingham (Anglia), apar
ține așa-numitilor „roboti din 
generația a doua". „Search" dă 
acum examen asupra „calități
lor sale profesionale" : el alege 
cu precizie de pe o masă, pe 
care sint risipite la întimplare 
o grămadă de piese, numai a- 
numite detalii pe care le mon
tează cu priceperea unui meș
ter. Robotul execută această lu
crare intr-un timp mult mai 
scurt decit cel folosit, intr-un 
scop similar, in industrie. „Cre
ierul" lui „Search" este o ca
meră de televiziune. în cursul 
activității, el urmărește cu a- 
tenție. pe un ecran special, for
ma pieselor pe care le mon
tează. Imaginile prinse de 
„ochii" lui se transformă in 
impulsuri. După opinia unor 
specialiști, „Search" deschide 
noi perspective pentru automa
tizarea producției industriale.

• PENURIE DE... AFA.
La cererea autorităților din 
R.F.G., un laborator din Gel
senkirchen a testat apa mine
rală ce se desface pe piață in 
ambalaje confecționate din ma
terial plastic sau carton. S-a 
constatat astfel că 11 din cele 
12 mărci cercetate nu corespun
deau criteriilor de calitate ce
rute apei de băut Cauza tre
buie căutată în ambalajele mo
derne care, in condițiile unei 
depozitări defectuoase, favori
zează dezvoltarea explozivă a 
barililor. Pentru a se evita a- 
cest neajuns s-a recomandat 
păstrarea apei minerale cit mai 
puțin timp și in orice caz la 
loc răcoros. De altfel, după 
cum arată revista franceză 
„L’Express", nu numai apa mi
nerală, ci și apa potabilă in 
genere ridică probleme in 
R.F.G. Vest-germanii consumă 
17 miliarde mc de apă pe an. 
Se apreciază că, in acest ritm, 
rezervele naturale din landul 
Hessa, de exemplu, vor fi epui
zate incă in 1980. Pentru a se 
putea satisface cererea generală, 
va trebui să se apeleze la re
zervele din fluvii și lacuri ; dar 
acestea sint din ce in ce mai 
poluate din cauza reziduurilor 
industriale deversate in ele., A

o REȘOU SOLAR. 
Australianul Geoff Arthus iși 
prepară bucatele cu ajutorul... 
energiei solare. Printre alte a- 
parate casnice, acționate in a- 
cest fel, el a conceput un fel 
de reșou ! transportabil, dotat 
cu o oglindă parabolică din me
tal și cu alte oglinzi mici, de- 
plasabile, pentru a concentra 
căldura pe o plită pe care gă
tește alimentele. Aparatul său 
cintărește 14 kg și are un preț 
de cost rezonabil — arată re
vista „Science et Vie".

® ÎNTRE TRADIJIE SI 
MODERNISM. Japonia mo
dernă acordă atenție tradițiilor 
in ce privește portul, iar stră
vechiul festival Shichi-go-san 
ce șe desfășoară cu regularitate 
in întregul arhipelag este un 
prilej pentru locuitorii săi de a 
conserva aceste tradiții. El 
marchează „intrarea in societa
te" a copiilor, fetite și băieți, 
care îmbracă cu această ocazie 
kimono-ul și. respectiv, ha- 
cama-ua. în fotografie : In fața 
templului Maiji din Tokio, 
unde a avut loc anul acesta 
festivalul celor mici, deverdți... 
mari.
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