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în spiritul colaborării și relațiilor prietenești între state,

al păcii și înțelegerii internaționale, ieri a început

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
■ IN STATELE UNITE ALE AMERICII

PLANUL PE PRIMII TREI ANI 
Al CINCINALULUI-ÎNDEPLINIT

JUDEȚUL HARGHITA

CĂLDUROASĂ 
PRIMIRE LA 
CASA ALBĂ

Ziua de marți, 4 decembrie, se 
înscrie, fără îndoială, ca un mo
ment remarcabil în evoluția ra
porturilor româno-americane. A- 
ceasta marchează începutul vizi
tei oficiale pe care președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, o întreprinde în Sta
tele Unite ale Americii, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația președintelui Richard 
Nixon și a soției sale, Patricia 
Nixon.

După vizita din 1969 în Româ
nia a șefului statului american 
— prima efectuată de un pre
ședinte al S.U.A. într-o țară so
cialistă — și după vizita condu
cătorului statului nostru, un an 
mai tîrziu, în Statele Unite, a- 
ceasta este, așadar, a treia întîl- 
nire la nivel prezidențial.

Capitala Statelor Unite, fru
mosul oraș Washington — a 
cărui piatră de temelie a fost 
pusă In mod simbolic exact cu 
trei secole după descoperirea 
Americii de către Cristofor Co- 
lumb — s-a pregătit să iacă o 
primire deosebită oaspeților, cu 
cele mai înalte onoruri de stat, 
întreaga zonă denumită „Triun
ghiul", unde sînt situate impo
zantul edificiu al Casei Albe, 
cea mai mare parte a ministere
lor și alte instituții fede
rale, este pavoazată cu dra
pele de stat ale României și 
S.U.A, In marele parc al Casei 
Albe — unde se desfășoară cere
monia oficială — au venit in 

r înzîmpinarea președintelui Consi- 
' ’ ilglui de Stat un mare număr de 

locuitori ai capitalei, care poartă 
stegulețe ale celor două țâri. 
Camerele de luat vederi, bateriile 
de microfoane, mulțimea magne- 
tofoanelor portative, prezența 
masivă a corespondenților și tri
mișilor speciali, operatorilor de 
imagine și sunet, fotoreporterilor, 
reprezentând principalele organe 
de’ presă și posturile de radio și 
televiziune din S.U.A., jurnale de 
actualități cinematografice, pu
blicații de mare tiraj de peste 
hotare, agenții internaționale de 
presă — toate reflectă grăitor 
interesul deosebit stîrnit în rîn- 
dul opiniei publice din S.U.A., 
ca și de pe alte meridiane, de 
această vizită.

Ora 10,25 (ora locală). Eli
copterul special, cu care au 
călătorit de la Camp David

(Continuare în pag. a IlI-a)

Răspuns cordial la manifestările de prietenie ale asistenței

Cuvintul președintelui 
Richard Nixon

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Distinși oaspeți,
Domnule președinte, cu circa 

trei ani in urmă am avut onoarea 
de a fi primul președinte ameri
can care a vizitat țara dumnea
voastră. Am avut o egală onoare 
de a vă primi aici la Washington 
pe dumneavoastră, primul pre
ședinte al României care a vizitat 
capitala națiunii noastre.

In acești trei ani care an trecut 
am fost martorii unor foarte mari 

îmbunătățiri în relațiile dintre ță
rile noastre, îmbunătățiri indicate 
de volumul schimburilor comer
ciale dintre țările noastre, de vo
lumul schimburilor din alte do
menii considerate de noi de o 
deosebită importanță în relațiile 
economice și politice. De aseme
nea, este important faptul că, in 
cei trei ani, am constatat o mare 
schimbare în lumea în care trăim, 
schimbare despre care dumnea
voastră și cu mine am discutat 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Domnule președinte,
Doamnă Nixon,
Doamnelor și domnilor.
Este o deosebită plăcere pentru 

mine, pentru soția mea și colabo
ratorii mei că ne aflăm din nou în 
Statele Unite, că ne reîntîlnim, 
domnule președinte, continuînd 
dialogul început în 1967 și care s-a 
dovedit fructuos pentru relațiile 
dintre popoarele noastre, pentru 
cauza colaborării și păcii in lume.

Intr-adevăr, după vizita pe care

Convorbiri oficiale intre
președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele

Marți, 4 decembrie, la Casa Albă 
au avut loc convorbiri oficiale în
tre președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Statelor Unite ale Americii. Ri
chard Nixon.

Au fost abordate probleme pri
vind relațiile româno-americane, 
precum și probleme internaționa
le de interes comun. 

Alte manifestări
IN PAGINA A III-A

ați efectuat-o în mod oficial, ca 
primul președinte al Statelor 
Unite care a vizitat România — 
împreună cu doamna Nixon — în 
1969, relațiile dintre țările noastre 
au cunoscut un progres continuu. 
Am realizat o dezvoltare simți
toare a colaborării economice și, 
totodată, s-au extins relațiile în 
domeniile științei, culturii, al 
schimbului de oameni în diferite 
domenii de activitate ; popoarele 
noastre au început să se cunoască 

(Continuare în pag. a IU-a)

Richard Nixon
Au asistat George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe al 
României, și Henry Kissinger, se
cretar al Departamentului de Stat 
al Statelor Unite.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, în spiritul raporturi
lor dintre România și Statele 
Unite.

Colectivele de oameni al muncii 
români și maghiari din industria 
județului Harghita au Îndeplinit 
in ziua de 4 decembrie sarcinile 
inițiale la producția globală prevă
zută in planul cincinal pentru anii 
1971—1973. Avansul obținut de a- 
proape o lună se concretizează in 
realizarea, pină la sfirșitul anului, 
a unei producții suplimentare in 
valoare de 360 milioane lei.

Raportind acest succes, biroul 
Comitetului județean de partid 
Harghita a adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se arată că pină 
la sfirșitul anului se vor realiza 
peste prevederile planului primilor 
3 ani ai cincinalului peste 5 300 tone 
de fontă specială de Vlahița, 2 500 
tone utilaj tehnologic pentru indus
tria alimentară, mobilă în valoare 
de 30 milioane lei, 115 mii mc che
restea de rușinoase, 2 000 mc che
restea de fag și alte produse.

MINISTERUL ECONOMIEI FORESTIERE 
Șl MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

o Colectivele între
prinderilor aparținind 
Ministerului Econo
miei Forestiere și In
dustriei Materialelor 
de Construcții rapor
tează îndeplinirea pla
nului producției in
dustriale și marfă po 
primii trei ani al cin
cinalului, cu o lună 
înainte de termen. 
Succesul obținut con
firmă hotărirea oame
nilor muncii din aces
te sectoare de a în

făptui angajamentul 
asumat in marea în
trecere privind reali
zarea cincinalului îna
inte de termen.

Potrivit calculelor 
direcției de specialita
te din minister, mun
citorii din economia 
forestieră și industria 
materialelor de con
strucții au asigurate 
condiții pentru reali
zarea pină la finele 
lunii a unei producții 
suplimentare în valoa

Ieri a intrat în funcțiune

Linia electrică aeriană
de 400 kV Brazi — Brașov

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", Constantin Căpraru). 
— Ieri a intrat in funcțiune li
nia electrică aeriană de 400 kV 
Brazi—Brașov. După cum ne in
formează inginerul Ion Ionescu, 
directorul întreprinderii de re
țele electrice Ploiești, care ex
ploatează această importantă lu
crare, capacitatea maximă de 
transport a liniei este de 1 200 
MVA. Ea pornește de la stația 
de transformare Brazi și, după 
ce traversează, pe o distanță de 
105 km, locuri muntoase și ac
cidentate, ajunge la transforma
torul din Brașov, de aceeași 
putere. Proiectul lucrării apar

Eveniment ieri, la Roman

De 25 de ori - lungimea 
ecuatorului

Magistrala de oțel 
la kilometrul 1 milion

începem această corespondență 
cu o informație publicată cu 
ani in urmă intr-un număr al 
ziarului „Scinteia" : „Marți, 
24 decembrie 1957, pe harta ță
rii a apărut un nou și impor
tant obiectiv industrial : lami
norul de țevi de la Roman, cel 
mai mare și mai modern a- 
gregat de acest fel din Eu
ropa..." In amintirea acestei 
premiere industriale, in parcul 
de la intrarea intreprinderii a 
fost organizată o expoziție 
unde pot fi văzute și acum pri
mele eșantioane din țevile rea
lizate aici, in urmă cu 16 ani.

Să dăm insă cuvintul crainicu
lui de la stația de radioficare a 
uzinei, care transmite buletinul 
de știri de la orele 15 : „Tova
răși siderurgiști ! Vă aducem 
la cunoștință că. potrivit calcu
lelor furnizate de către servi
ciul plan, azi. 4 decembrie 1973, 
in cadrul uzinei noastre ur
mează să se elaboreze kilo
metrul cu numărul 1 000 000 de 
teavă din otel fără sudură. Să 
ne bucurăm cu toții de acest 
prestigios jubileu al muncii 
entuziaste a întregului colectiv".

Ne grăbim să ajungem la locul 
evenimentului : laminorul de 16 
țoii. La fiecare 30 minute, din 
cuptorul rotativ sint lansate pe 
rolele laminorului „șerpi" roșii 
de otel.

Ora 16,05. Alături de siderur- 
giștii veterani al uzinei. Gheor- 
ghe Apostoaie. Constantin Lă- 
cătușu. Ion Moraru. Nicolae 
Tănase ș. a., care au participat 
șl la punerea in funcțiune a la
minorului, asistăm cum dintr-un 
metru de metal, Încălzit la 
1 250 grade, ia naștere kilome

In telegramă se arată de aseme
nea că productivitatea muncii in 
unitățile industriei republicane din 
județ este in acest an cu 27,1 la 
sută superioară celei realizate in 
1970, că au crescut simțitor calita
tea șl competitivitatea produselor 
realizate atit pe piața internă, cit 
și la export. Ca urmare, planul 
la livrări către export pe primii 3 
ani al cincinalului a fost realizat 
cu un avans de peste 5 luni.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general — scrie in 
încheiere telegrama — că, in pre
zent, sub conducerea organizației 
județene de partid, toate forțele u- 
mane și materiale sînt mobilizate 
in vederea transpunerii în viață, 
în mod exemplar, a hotăririi Ple
narei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român din 27—28 
noiembrie a.c., pentru pregătirea și 
realizarea In cele mai bune con
diții a planului pe anul 1974.

re de circa 2,7 miliar
de lei. Avansul ciști- 
gat in îndeplinirea 
sarcinilor de plan dă 
posibilitatea producerii 
peste prevederi a 
850 000 mc cherestea, 
3 000 tone hirtie, 8 000 
tone cartoane și mu
cavale, 2 250 tone ar
ticole sanitare din 
porțelan, 52 000 mc pa
nouri mari din beton 
armat, mobilă și alte 
produse.

ține Institutului de studii și pro
iectări energetice București, iar 
execuția este realizată de către 
harnicii muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la întreprinderile 
din CimpLna și Cluj ale Trustu
lui electro-montaj București. 
Noua linie aeriană de mare ten
siune însumează cele mai noi 
elemente de tehnică modernă, 
situindu-se la nivelul lucrărilor 
celor mai avansate de acest gen 
pe plan mondial. Trebuie arătat 
că in dorința de a se lucra cit 
mal economic, stilpii metalici — 
un procedeu nou — sint anco
rați, iar fundațiile sint din pre
fabricate.

trul de țeavă cu numărul un 
milion.

— Ce semnificație are pen
tru colectivul dumneavoastră 
acest jubileu al muncii ? — îl 
întrebăm pe inginer Popa Do- 
minde, șeful secției.

— Magistrala de otel a celor 
un milion kilometri de țeavă 
realizată pină acum de noi poa
te înconjura Pămintul pe la 
ecuator de 25 de ori. De alt
fel, in prezent, țevile fabricate 
la Roman pot fi intilnite in 27 
de țări ale lumii. Sint fapte cu 
care ne mindrim.

Tovarășul inginer Vasile Sav, 
directorul general al uzinei, a- 
daugă :

— Datorită bunei întrețineri 
și exploatării corecte, laminorul 
de 16 țoii a ajuns să lucreze în 
prezent cu 85 la sută peste ca
pacitatea proiectată, calculată 
in unități de lungime. Cele 
peste 7 000 ore efective de la
minare pe an. la cit am ajuns 
acum, il situează, din acest 
punct de vedere, printre prime
le laminoare similare din lume.

— Vă mai amintiți de pri
mele țevi elaborate aici in 
urmă cu 16 ani ?

— Da. Fabricam o singură 
t i podim ensi un e. Acum am a- 
juns să fabricăm aproape 400 
de tipodimensiuni. în același 
timp, elaborarea celui de-al un 
milionulea kilometru de teavă 
din oțel fără sudură coincide 
și cu un bogat bilanț al activi
tății noastre pe acest an — 
realizarea, peste plan, a 13 000 
tone țevi din otel.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii*
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Problemele ridicării calității pro
duselor — in lumina sarcinilor si 
exigențelor cuprinse in s'-risoarea n- 
dresatâ dc secretarul general el par
tidului nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. primilor secretari ai co
mitetelor județene de partid — su 
constituit, in ultima vreme, obiceiul 
a numeroase analize si dezbateri cu 
ac: vul de partid, cu toti muncitorii, 
inginerii si tehnicienii d:n întreprin
deri. O asemenea analiză exigentă, 
responsabilă, vizind problemele con
crete ale calității produselor, a fost 
inițiată recent de Comitetul jude
țean Botoșani al P.C.R., partri pind 
conducători dc unită*«•conomicc. 
s- rretar. ai comitetelor de partid, 
președinți ai consiliilor de control 
nvi ne.tocesc, șefi de compartimente 
C.T C.. șefi ai comisiilor pentru ca
litate.

Au reieșit un .șir dc probleme. 
Aș.*, bunăoară, efectuarea unui con
trol exigent de calitate a fost in buni 
măsură irinati de iaptul că re
munerarea personalului din compar
timentele C.T.C. dc la întreprinderea 
textilă ..Moldova" din Botoșani și 
Falnica dc confecții din Dorohoi sc 
lucea in funcție dc gradul de reali
zare a sarcinilor dc producție. Era 
evidentă, in aceste condiții, tendința 
unor controlori de a trece cu vederea 
o serie de abateri de la normele 
dc calkate prevăzute. urmărind 
doar realizarea, cu orioe preț- a vo
lumului de producție stabilit, chiar 
riv. prin aceasta se aduceau preju
dicii unor beneficiari. Alteori, produ
cerea anumitor mărfuri necorespun- 
zătoare din punct de vedere calitativ 
se datora ușurinței cu care conduce
rile unor unități admiteau introdu
cerea in procesul dc fabricație a unor 
loturi dc materii prime de slabă ca
litate. In unele cazuri, acest lucru se 
făcea cu „avizul" centralei industriale 
dc resort, care — așa cum s-a întâm
plat la întreprinderea textilă „Mol
dova" — a interzis beneficiarului să 
refuze materiile prime furnizate 
de unități din cadrul centralei. 
O sean ~ . -rasuri produce for
malismul și lipsa unui control riguros 
asupra felului in care s-au aplicat 
măsurile privind îmbunătățirea cali
tății produselor stabilite de către or
ganele de specialitate, cit și cele pro
puse dc oamenii muncii cu prilejul 
adunărilor generale.

— întrucât majoritatea neajunsuri
lor semnalate puteau fi înlăturate de

organclc dc partid si dc stat din ca
drul județului — ne-a spus tovarășul 
Dumitru Brcnbân. secrete ;• al comj'r- 
t 'Tul iu-l- t* nn de partid — au f.-st 
stabilite imediat acțiuni cuprinzătoa
re. l-sie vorba do analizarea in ple
nul corn 'tetelor oamenilor muncii a 
cauzelor ce au generat obținerea do 
produse nocoivspunzătoarc și apLca- 
r< a de masuri concrete la fiecare loc 
de muncă : revizuirea componenței 
personalului din compartimentele de 
control nl calității și ridicarea nive
lului u-hnico-profcsional al acestora : 
respectarea întocmai a prevederilor 
legii calității in întregul său ; înfiin-

tat pagube insumind sute de nni de 
le!, ca urmare a producerii unor 
mărfuri dc calitate nccores-punzâ- 
toare.

— CalUatoa produselor, referi n- 
du-ne la unitatea noastră — ne ve
lita maistrul princio.il Gheorghc Ba- 
giu. secretarul comitetului d< partid 
din întreprinderea textilă ..Moldova*' 
— e«te influențată, in primul rind, 
de răspunderea pe care o dovedesc 
maiștrii, șefii de secție, deci cei care, 
intr-un fol sau altul, conduc nemij
locit procesul dc producție. Or. se 
mai întilneșc incă situații cind aceș
tia, in ..goana" după cantitate, după

în întreprinderile din județul Botoșani

con

țarea in toate întreprinderile a labo
ratoarelor pentru d’terminarea cali
tății produselor si dotarea lor cu a- 
paratura necesară : urmărirea modu
lui de 
produselor iivrate < 
ridicarea nivelului 
ducției — așa cum 
secretarul general 
Plenara comună a 
trai al Partidului ______ _ .
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României — 
trebuie sâ fie o sarcină de prim or
din. dc fiecare zi, a tuturor colecti
velor industriale, a muncitorilor, spe
cialiștilor. a cadrelor de conducere 
din 
zatiilor dc partid - 
triotică a întregului
Tocmai de aceea, înfăptuirea 
cestui program de acțiune . ........
pletește cu măsurile inițiate in fie- 
gare unitate, deoarece in întreprin
deri. in procesul de fabricație, se 
hotărăște soarta calității producției.

Pe baza acestui program, comitetele 
de partid din întreprinderi, împreu
nă cu comitetele oamenilor muncii, 
au treerjt la consultarea tuturor mun
citorilor. inginerilor și tehnicienilor, 
la nivelul fiecărei secții, fiecărui loc 
de muncă și schimb dc lucru. Au fost 
colectate, cu acest prilej, zeci și sute 
de propuneri valoroase.

întreprinderea textilă „Moldova" și 
Fabrica dc confecții Botoșani sint 
două unități economice care, in pri
mele zece luni ale anului, au supor-

comportare, la beneficiari, a 
ș.a. Lupta pentru 

calitativ al pro- 
sublinia recent 

al partidului la 
Comitetului Ccn- 
Comunist Român

economie, a organelor și organi- 
o sarcină pa- 
nostru popor, 

a- 
se im-

raportâri valorice, au neglijat intr-o 
anumită măsură calitatea produselor.

Măsurile cu caracter tehnico-org.a- 
nizatoric și politic adoptate in în
treprindere vizează tocmai curma
rea unei asemenea mentalități cu 
consecințe nefavorabile asupra cali- 
tății produselor. în prezent se poale 
spune că nici o mașină, nici un uti
laj nu sint pornite fără a exista ga
ranția asupra parametrilor de func
ționare. care să asigure calitatea 
prescrisă. Prin decizia laboratorului 
do control al calității, imediat ce se 
constată unele neajunsuri, oricit de 
mărunte, se întrerupe producția, iar 
utilajele sint supuse unor atente 
operațiuni dc reglare. Pentru situa
țiile in care specificul producției nu 
permite stabilirea cu precizie a ce
lor co încalcă prescripțiile tehnologi
ce. au fost alcătuite echipe de con
trol inopinat. mijloc eficient de a 
vedea concret cum se achită fiecare 
de sarcinile ce-i revin. La fel se 
procedează și la fabrica de confec
ții, unde opinia colectivului față de 
coi care se abat de la normele de 
calitate este extrem de promptă și 
de categorică. Pretutindeni, in sec
toare, se pot intilni panouri cu pro
dusele rebutate. menționindu-se nu
mele „autorului" acestora. Mai mult,

după cum aflăm d'' la tehniciană 
Maria Anghclachc, șefa comparti
mentului C.T.C., in pauza de masă 
siu la sfirșitul schimbului, coi care 
au nesocotit disciplina tehnologicii 
sini supuși unui incisiv „rechizitoriu" 
din partea colectivului.

Un asemenea mod de a acționa a 
d'rirminat un reviriment In ceea ce 
privește calitatea. Nu aceeași aprecie
re p->atc fi făcută insă in coca ce prl- 
\ -•( eforturile depuse de colectivele 
color două unități economice pentru 
înnoirea și modernizarea producției. 
Sint bine cunoscute, In această direc
ție, sarcinile mari pe care conducerea 
partidului nostru lo-a trasat indus- 
tr.ei ușoare, privind introducerea in 
fabricație a unor țesături ușoare, cit 
mat diverse. Intr-o gamă coloristică 
bog.,1,’1. care să satisfacă exigențele 
lot mai diversificate ale populației. 
Menținerea in fabricație a unor 
țesăiuri do tipul flanel „Polar", fla
nel „Gina", „Ger-finef", cu o greuta
te de circa 200 g pe metrul pătrat și, 
deci, cu un consum mare de bumbac, 
ca și gama incă restrinsă a produse
lor diversificate prin finisare, nu 
reflectă adevăratul potențial al colec
tivului.

Făcind o retrospectivă asupra mo
dului în car© ’ ‘' ’ ’ ’ ‘ ■
prinderi din 
trecut efectiv 
viață a sarcinilor majore trasate de 
secretarul general al partidului nos
tru in domeniul ridicării nivelului 
calității producției se detașează, in 
ansamblu, stilul de muncă operativ, 
concret al organelor și organizațiilor 
dc partid în abordarea și soluționarea 
unor probleme de o asemenea com
plexitate. Rezultatele bune care se 
întrevăd in activitatea acestor între
prinderi sint o dovadă că progra
me de măsuri bine elaborate, oferind 
soluții bine precizate pentru înlătu
rarea neajunsurilor, permit des
fășurarea unor acțiuni eficiente și 

de muncă, 
în ridicarea 
a nivelului 
se cere in

colectivele de intre- 
județul Botoșani au 
la transpunerea in

directe, la fiecare loc 
Desigur, începutul bun 
pe o treaptă superioară 
calitativ al produselor 
continuare consolidat.

Deși In primele 10 luni din 
acest an colectivul întreprinde
rii de transporturi auto Cluj a 
transportat peste prevederile 
planului cu 4.7 la sută mal mul
te mărfuri și mult mai mulți 
călători, a fo«t economisită o 
cantitate de 375 tone benzină, 
încă de la începutul anului n 
fost luată inițiativa : ..Un litru 
dc benzină economisită la fie
care 100 do litri consumată". 
Pentru aplicarea ei cu succes, 
conducătorii auto au dat o mare 
atenție exploatării șl Întreține
rii autobuzelor șl autocamioane
lor. Mulți dintre ei. printre care 
Ioan Pop I. Eugen Cirje. loan 
Cristea, loan Astaloș, Nicolae 
Rusu. Vasile Pop și alții, și-au 
înscris numele pe panoul de o- 
noare al celor ce lucrează cu 
cele mai mici consumuri, 
exercitat un siriei control asu
pra modului cum se fac 
montarea fiecărei mașini 
parte, depistarea și remedierea 
operativă a defecțiunilor tehni
ce cu consecințe asupra consu
mului de carburanți. Conduce
rea întreprinderii a luat măsuri 
de eliminare a transporturilor in 
gol. utilizarea mai bună a re
morcilor. optimizarea transpor
turilor de călători și mărfuri 
etc. în prezent, la I.T.A. Cluj 
a sporit preocuparea în vederea 
diminuării și mai mult a con
sumurilor de benzină și carbu
ranți.

— Pină la sfirșitul anului — 
ne spune tovarășul inginer Va
sile Trifu. directorul întreprin
derii — vom mai aconomisi pes
te 400 tone de combustibil, din 
care 264 tone prin generalizarea 
transportului plin-plin, 120 tone 
prin restringerea unor trasee 
neeconomicoase, 50 tone prin 
casarea unor autobuze și auto
camioane foarte uzate fizic și 
moral, care consumă, in mod 
nejustificat și necconomicos, 
cantități prea mari de combus-

In județul Sibiu
a

F.U.S., un

S-a

ali- 
in

1 
ț

BRĂILA Agenda comercială 1973
Peisajul comercial 

al Brăilei s-a îmbogă
țit — inceoind de luni. 
3 decembrie — cu un 
nou si mare complex 
comercial, situat la 
parterul unui impo
zant bioc-tum dc pe 
strada Școlilor, care-și 
așteaptă și el loca
tarii.

...Folosim 
intilnirii. a ier. _ 
rășul Costicâ Stanciu, 
d:rectorul direcției co
merciale județene, 
pentru a-i solicita ci- 
t-va date privind sta
rea actuală a comerțu
lui brăilean : ..La dis
poziția brăilenilor stau 
peste 600 unități co
merciale. In acest an 
au fost reintegrate in 
rețea numeroase uni
tăți d-n fostele vaduri

prîlejul 
cu tova-

comerciale, au fost 
modernizate 13 unități, 
in alimentația publică 
s-a procedat la schim
barea profilului 
așa-zise ..bombe' 
birturi, 
linii calde 
servire), 
metode

'servire 
cum sint 
menzi: 
nii

unor
___  1 (in 
ospăț ării și 

cu au to-
Sc practică 
modeme de 
a populației 

_ casele de co- 
dcsfseerea pii- 

.... și laptelui la do
miciliu pe bază de co
menzi. desfacerea pli
nii și laptelui la domi
ciliu pe bază de co
menzi. magazine cu 
expunerea deschisă in 
sectorul nealimentar 
etc. etc.".

Eficiența unor ase
menea acțiuni ? Să 
reținem citeva date. 
In acest an. in mura

cipiu se vind mărfuri 
cu circa 100 milioane 
lei mai mult față de 
anul trecut. Cu ce și-a 
mai îndestulat casa 
brăileanul in 11 luni 
din anul in curs ? Cu 
aproape 2 800 frigide
re, peste 2 300 televi
zoare. 2 700 aparate ra
dio. 1 300 mașini de 
spălat, cu mobilă in 
valoare de peste 38 
milioane lei etc. Dar 
ce cantități de alimen
te consumă el zilnic ? 
82 tone piine. 12 tone 
zahăr. 8 tone ulei, 250 
hl lapte. 7 tone pre
parate din carne. 11 
tone conserve de legu
me, 7 tone făină etc.

în cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a 
C.T. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So- 

a României s-a arătat ca au fost stabilite măsuri in vederea 
obținerii unor producții sigure de cartofi si sfeclă de zahăr pentru 
fondul central D" anumite suprafețe. Suprafețele respective au si fo.st 
repartizate pe județe, de realizarea lor. in mod obligatoriu, raspunzind 
fiecare comitet județean de partid. în ce constau aceste măsuri ?

la caFteîi
Țln!ndu-se seama de importanța 

deosebită a cartofului pentru ali
mentația populației, de faptul că in
dustria alimentară il solicită ca ma- 
lerte primă pentru fabricarea ami
donului. spirtului și altor proause 
es*. :■ necesar ca producția să spo
rească simțitor, atit cantitativ, cit și 
calitativ. Pentru realizarea fondului 
central la acest important produs se 
vor cultiva, m regim special, 49 090 
ha cartofi, de la care să se obțină 
o recoltă de 30 090 kg la nectar. Tov. 
ing. Gh. Tușa, din Centrala de pro
ducție. valorificare și industrializare 
f. legumelor și fructelor, ne-a oferit 
unele amănunte in legătură cu mă
surile se iau in vederea creș
teri! producției de cartofi.

Suprafața de 40 000 hectare, ce va fi 
cultivată in 1974 in regim special cu 
cartofi de toamnă, va fi concentrată 
In ferme specializate și se va asi
gura, in întregime, baza materială ne
cesară pentru a se obține, in medio. 
30 090 kg la hectar. In intreprmdn-

- - -. - ■ ■ m cr.np. ra-
t.vele 'agricole vor fi organizate fer
me specializate in cultura cartofilor 
avînd fiecare o suprafață de 150— 
200 hectare. Ele vor fi încadrau* cu 
specialiști care vor conouce întrea
ga activitate și vor răspunde de 
ț-pa1'Zarea producției planificate. Re
cent, centrala a stabilit suprafețele 
ce se vor cultiva in fiecare județ in 
ferme specializate. precum și propor
ția care să fie irigată. De exemplu, 
in județul Suceava se vor cultiva 
B 000 ha, Covasna — 4 000 ha. Boto
șani — 2 000 ha ele.

Pentru realizarea suprafețelor pro
puse a se cultiva și obținerea pro
ducțiilor planificate se urmărește, in 
primul rind. să se asigure cantitățile 
necesare de material săditor. astfel ca 
la plantare să se poată obține desi
mea optimă. Deficitul la cartofii de 
sămință va fi acoperit prin achiziții 
de Ia unitățile agricole și de la coo
peratorii din zonele mari cultiva
toare.

Asigurarea bazei materiale nece
sare fermelor specializate in cultura

cartofului constituie un punct impor
tant din programul amintit. In ve
derea mecanizării integrale a lucră
rilor la această cultură. întreprinde
rilor agricole de stat și stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii li se 
vor asigura utilajele necesare. Intru- 
cit mașina de plantat dă erori la 
plantare de circa 20 la sută, au fost 
luate măsuri ca, pină la 1 martie 
1974, să se îmbunătățească parame
trii funcționali la aparatul distribui
tor la toate aceste mașini. Se pr- co- 
nizeazâ dotarea fermelor specializate 
in cultura cartofului cu mașini de 
stropit și prăfuit cu acțiune pneu
matică. Pentru obținerea unei recol
te de 39 000 kg cartofi la hectar 
este necesar să se administreze can
tități mari de îngrășăminte chimice.

Institutul de cercetări pentru cul
tura cartofului și sfeclei de zahăr 
elaborează tehnologia de cultivare 
pentru cartofi, iar in cursul lunii ia
nuarie se va organiza. in 5 centre, o 
instruire practică a specialiștilor care 
conduc fermele și a șefilor de secții 
S.M.A. care servesc fermele respec
tive in problema tehnologiei culti
vării cartofului.

Din anul viitor, in județele din 
sudul țării vor fi extinse foarte 
mult suprafețele cultivate cu cartofi 
in condiții de irigare. în această zonă 
se vor organiza centre experimenta
le care vor studia tehnologia de 
cultivare a cartofului in condiții de 
irigare si de mecanizare totală.

După adunările de constituire 
organizațiilor sătești al< 
alt eveniment de însemnătate pola
rizează acum atenția generală in lo
calitățile rurale din județul Sibiu — 
desfășurarea conferințelor comunale 
ale F.U.S. Primele conferințe, care 
au avut loc in aceste zile — in co
munele Cirța, Vurpăr. Dirlos, Mer- 
ghindeal. Tălmaeiu. Bazna șl altele 
— au prilejuit dezbateri fructuoase, 
axate pe probleme ..la zi“ ale activi
tății go.spodărcști-ediii tare, ca și ale 
dezvoltării economice a localităților 
respective. La Dirlos, de exemplu, 
unde au participat peste 150 de cetă
țeni. numeroși vorbitori, printre care 
Cecilia Hen tea. Christian Turk, Erich 
Weiss, Gheorghc Șuteu și alții, au 
propus, și conferința a aprobat, înce
perea unor lucrări de regularizare a 
râului Curciu, eliminarea unei pante 
periculoase pe drumul de la ieșirea 
din comună spre Mediaș. începerea 
in 1974 a lucrărilor altor obiective la 
realizarea cărora vor pune umărul 
toți locuitorii comunei. La Merghin- 
deal — unde dezbaterile conferinței 
au acordat prioritate unor probleme, 
privind sistematizarea comunei și 
dezvoltarea bazei furajere a coopera- 
tivei agricole de producție, precum și 
unor cerințe legate de îmbunătățirea 
aprovizionării și de servire sanitară — 
participants la dezbateri, printre care 
Friederich MUller. Ion Pătulea, An
drei Kăllner și alții, au propus nu
meroase măsuri de eficiență imedia
tă. cum ar fi aceea de a fi amena
jate și fertilizate unele pășuni, sau 
ca aceea privind îmbunătățirea apro
vizionării de către cooperația de con
sum.

Așadar, un start bun. mobilizator, 
8.1 celor 55 de conferințe comunale 
care vor avea loc pină la sfirșitul 
acestei luni in județul Sibiu.

a; pecie privind viitorul localității. 
La propunerea cetățenilor, con
ferința «a hotărit ca. prin muncă 
patriotică, să se construiască încă 
două poduri peste riurile Tarcău si 
Bistrița, in punctele ..Lunca Lăcătu
șului" si „Crlvaia". iar in cătunul 
Măclucaș să se facă alimentarea cu 
apă potabilă prin amenajarea căderii 
naturale a unui izvor. Alte obiecti
ve vizează creșterea contribuției lo
cuitorilor din comună Ia asigurarea 
fondului central dc produse agro- 
alimentare prin contractarea cu sta
tul a .230, cgpcte bovine și a 100 do 
porci, amenajarea unei grădinile, di
versificarea activităților cooperației 
meșteșugărești, definitivarea unul 
studiu privind valorificarea resurse
lor locale de piatră, prundiș și altele,

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii'

La Covâsînț-Arad

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii'

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii1

Valeria STOHU 
corespondentul 
„Scînteii"

Constantin DUMITRU

e sigure cons em
ula n in 
tone de

PESTE PLAN
GALAȚI (Corespondentul 

„Scinteii", Tudorel Oaneea). — 
La începutul lunii noiembrie, 
anunțam cititorilor un nou suc-

5 al oțelarilor de pe platfor
ma Combinatului siderurgic de 
la Galați : elaborarea șarjei 
rare marca realizarea tonei cu 
numărul 10 milioane. lată că 
un succint bilanț făcut „la zi“

La Tarcâu-Neamț
Participanții la conferința consi

liului comunal al Frontului Unității 
Socialiste din Tarcău. județul Neamț 
— exercitindu-și mandatul încredin
țat de către adunările sătești — au 
analizat cu responsabilitatea caracte
ristică bunilor gospodari multiplele

Despre spiritul de buni gospodari 
carc-i caracterizează ne locuitorii 
din Covăsinț s-a vorbit pe larg, si 
nu fără o îndreptățită mindrie, și la 
recenta conferință comunală a orga
nizației F.U.S. Mulți vorbitori au ți
nut să evidențieze, bunăoară, faptul 
că și in 1973 cetățenii comunei și-au 
îndreptat eforturile spre înfăptuirea 
unor obiective de interes comun.

Dialogul viu — străbătut de simț 
gospodăresc și spirit do răspun
dere față de interesele comune' i 
ale locuitorilor săi — a evidențiat, 
totodată, necesitatea ca organizația 
comunală F.U.S. să inițieze o suită 
și mai bogată do activități si acțiuni 
la care să fie antrenați toti cetățe
nii comunei. Lărgirea spațiului de in- 
vățămint, prin construirea unui ate
lier de croitorie și a incă două săli 
de clasă la școala generală, rezolva
rea problemei privind aprovizionarea 
cu apă a brutăriei din comună. în
cheierea lucrărilor de pietruire a 
tuturor străzilor, executarea unor lu
crări de imbunălățiri funciare si de 
îndiguire a văii din comună. îmbu
nătățirea activității căminului cultu
ral și a formațiilor artistice de ama
tori. precum si celelalte DroDuneri 
făcute sint tot atitea obiective care 
se cer operativ șl gospodărește 
înfăptuite.

Constantin SIM1ON
corespondentul „Scînteii'

de oțelarii gălățeni 
nează obținerea, peste 
acest an a peste 62 009 
oțel, din care s-au laminat și 
confecționat mii. de tone dc di
verse construcții industriale.' 
cazane și recipient! sub pre
siune. țevi sudate, obiecte cas
nice și altele. în fotografic : 
Dispeceratul secției oțeîărie.

UN APEL Al UZINEI „1 MAI“ PLOIEȘTIcătre centrala de specialitate
Luni. 3 decembrie. 

Ia comitetul de partid 
al întreprinderii de 
utilaj petrolier ..1 
Mai" din Ploiești. Doar 
deschid ușa și secre
tarul comitetului de 
partid, tovarășul Toma 
Oprea, aflat la masa 
de lucru cu șeful ser
viciului plan dezvol
tare si cu ing. Du
mitru Ștefănescu de 
la consiliul județean 
de control muncito
resc al activității so
cial-economice isi var
să focul :

— Sintc-m in 
cembrie si cu 
insistentele noastre la 
centrală nimeni nu 
s-a deplasat incă la 
fata locului pentru a 
pune la punct o se
rie de probleme 
mase nerezolvate.

— Mai concret, des
pre ce anume este 
vorba ?

— Produsele com
plexe pe care le vom 
fabrica in 1974 ca ur
mare a indicațiilor 
date dc secretarul ge
neral al partidului 
nostru cu ocazia vizi-

de- 
toate

ră-

tei efectuate recent in 
municipiul Ploiești — 
ne explică ing. Vasi- 
le Roșu. planificato
rul uzjnei — presupun 
un volum mai mare 
de manoperă. în a- 
ceste condiții, unii in
dicatori economici ai 
planului initial, cum 
ar fi. de pildă, pro
ductivitatea muncii. nu 
mai corespund noilor 
condiții. Dar aceasta 
nu este singura pro
blemă nerezolvată. 
Mai sint și alte ches
tiuni dc care am vrea 
să le lămurim cu to
varășii din centrală, 
dar cum. din moment 
ce nimeni nu a venit 
pină acum la noi in 
uzină ?

— Personal am dis
cutat la serviciul plan 
al centralei — a in
tervenit ing. Dumi
tru Ștefanescu — do 
unde am primit asi
gurări că cineva seva 
deplasa la Ploiești. 
După cum vedeți insă, 
nici pină astăzi nu a 
venit nimeni. Să nu 
intereseze oare pe ni
meni faptul că pină

in prezent aici s-a 
contractat numai 26.7 
la sută din necesarul 
de materiale ?.

— Probleme sint 
multe — ne-a spus 
tov. Toma Oprea, se
cretarul comitetului 
de partid al uzinei. 
Despre ele am discu
tat și cu directorul 
general al centralei 
industriale, care ne-a 
promis sprijinul nece
sar. După cum vedeți 
insă numai cu pro
misiuni lucrurile nu 
pot fi rezolvate. Avem 
nevoie ca. alături de 
noi. să simțim și spri
jinul centralei indus
triale. îi dorim pre- 
zenți pe tovarășii din 
centrală aici, să ana
lizăm împreună pro
blemele. să găsim a- 
lături de ei cele mai 
bune soluții, pentru ca 
incă de la începutul 
anului viitor sarci
nile de plan să fie 
îndeplinite exemplar.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

în anul viitor, arăta Gheorghc Ri- 
zescu. director in Centrala organiză
rii producției si industrializării sfe
clei de zahăr, urmează să se cultive 
63 000 hectare cu sfeclă de zahăr in 
condiții de irigare, suprafață de pe 
care să se obțină o producție medie 
de cel puțin 40 000 kg la hectar. Din 
această suprafață. De 20 000 ha. prin 
aplicarea unei tehnologii speciale, 
urmează să se obțină 50 000 kg la

ii ne:

hectar.
Cele 20 000 ha sfeclă de zahăr care 

se vor cultiva după tehnologii spe
ciale au fost repartizate pe județ#

și pe unități agricole, îndeosebi ace
lora care, an de an. obțin producții 
mari la această cultură. Pentru rea
lizarea obiectivului urmărit se va 
asigură întreaga bază materială ne
cesară. Astfel, pentru suprafețele 
respective vor fi date cantități mai 
mari de îngrășăminte chimice. De 
asemenea, se asigură sâmință cu 
germinație ridicată, tratată împotri
va bolilor și dăunătorilor, insecticide 
etc. Aplicarea tehnologiilor stabilite 
condiționează in cea mai mare mă
sură nivelul recoltei. Se va acorda 
o atenție deosebită celor 63 090 ha 
prevăzu ea se cultiva in condiții de 
irigare. în acest an. ca și in anii 
precedenți. nu au fost realizate su
prafețele prevăzute a se cultiva iri
gat, iar in multe unități nu s-au 
făcut udările in număr corespunză
tor și cu cantitățile de apă nece
sare." Prn'ru a nu .se repeta aseme
nea neajunsuri, direcțiile agricole 
trebuie să acorde prioritate ampla- 
sjrii sfeclei de zahăr pe terenurile 
amenajate pentru irigat.

Institutul de cercetări pentru cul- 
tui.i cartofului și sfeclei de zahăr 
a elaborat tehnologii speciale. Ele 
constau in semănatul du.pâ plante 
bune premergătoare si in teren arat 
din toamnă, bine îngrășat și nivelat, 
respectarea epocii optime de semă
nat. realizarea unei densități de 
89 090 plante la hectar, erbicidarea 
culturilor și executarea coreclă a ce
lorlalte lucrări de întreținere. In 
zonele din sudul țări', unde produc
ția de sfeclă de zahăr este dimi
nuată datorită unei boli numite 
..cercospora", urmează să fie apli
cate tratamente care s-au dovedit 
eficace. în acest mod, in timpurile 
experimentale recolta s-a dublat. 
Pe linsă măsurile tehnice amintite, 
unitățile agricole sint stimulate să 
obțină recolte mari la hectar. Coo
perativelor agricole care obțin re
colte mari la hectar li se vor acor
da premii de 10 000 lei, 5 000 lei și 
3 000 lei, premii care se atribuie pe 
baza unui punctaj.

★

Măsurile luate in vederea sporirii 
producției de cartofi și sfeclă de za
hăr trebuie aplicate incă de pe 
acum. Este necesar ca. in unitățile 
cultivatoare, să se stabilească cele 
mai potrivite terenuri care, in feres
trele iernii, să fie fertilizate cu în
grășăminte naturale și superfosfat. 
să se desfășoare o amplă acțiune de 
popularizare a tehnologiilor de lucru 
pentru ca ele să poată fi aplicate 
corect.

aprilie 1972, 
N.istase Stanciu, din ora
șul Buftea, a fost încadrat 
prin, concurs in funcția de 
contabil-revizor principal 
la Institutul de cercetare, 
proiectare $i documentare 
s i 1 vi ■: ă-Bucureș t i. „După
șapte luni de la angajare 
— ne-a sesizat el — prin 
decizia nr. 173 din 28 no
iembrie 1972. conducerea 
institutului mi-a desfăcut 
contractul de muncă. La 
luarea acestei măsuri 
ajuns, J/, 
-deficiențelor ___
in îndeplinirea atribuțiilor 
de șerviciu și 
nesatisfăcătoare 
tiv și calitativ — a contro
lului financiar intern--. 
Adevăratul 
lăturării i 
viciu 
faptul.
mi-am făcut datoria, dez
văluind abuzurile si ilega
litățile constatate la unele 
unități din subordinea in
stitutului".

Am întreprins o scamă 
de investigații, incercind să 
aflăm cum s-a ajuns ca 
N. S. să fie declarat, peste 
noapte, necorespunzător si. 
in consecința, dat afară d’n 
serviciu.

Multitudinea de fapte, 
de date, consemnate in di
ferite acte, de care am luat 
cunoștință, duce la una și 
aceeași concluzie: N. S.. 
in virtutea obligațiilor 
sale de serviciu, a desco
perit nereguli in eviden
țele contabile ale unit'ți- 
lor din subordinea institu
tului, abateri grave de la 
disciplina financiară, cu 
consecințe păgubitoare
pentru avutul obștesc ; 
atunci cind a cerut luarea 
măsurilor 
re pentru 
galitate. in loc să fie spri
jinit. i s-au făcut fel de 
fol de șicane, care au cul
minat cu desfacerea 
tractului său de munca.

Să arătăm citeva din 
ilegalitățile sesizate de 
N. S. La stațiunea experi-

...__ _____ s-a
chipurile, datorită 

constatate
executarea 
— cantita-

îl
1 motiv al 
mele din 
constituie 

paradoxal.

corespunzătoa- 
intrarea in le-

eon

Ion HERȚEG

mentală silvică Ștefănești, 
județul Ilfov, de pildă, o 
colecție cu trofee de vină- 
toare și alte obiecte, in 
valoare de aproape 130 090 
lei. nu era înregistrată in 
contabilitate ; șeful acele
iași stațiuni. Sergiu Gră
madă, prin vinzarea ile
gală a unui număr de fa
zani, a prejudiciat avutul 
obștesc cu aproape 
lei. La stațiunea 
mentală Constanța,

3 000
experi- 

șeful

nanciar-contabile ale uni
tății), menționăm că in 
prezent, pentru unele din
tre faptele arătate mai 
sus. se află în cercetarea 
organelor de miliție.

Acestea sint. pe scurt, 
faptele, asupra cărora am 
cerut explicații mai intii 
conducerii institutului.

— Revizorul-contabil Năs- 
tase Stanciu a căutat să-și 
facă cit mai bine datoria

dicațiilor primite trebuie 
pusă înlăturarea din ser
viciu a celui care a vrut 
să scoată adevărul la lu
mină. să determine trage
rea la răspundere a unor 
șefi de unități, vinovați 
de păgubirea avutului ob
ștesc. El a fost scos, pur și 
simplu, din serviciu pen
tru că a avut curajul lău
dabil de a-i demasca des
chis pe cei care. intr-un 
fel sau altul, au favorizat

&»/ w esfe închis,
gîtuitării criticii

9 9 •

w p@t ieși „basma curata"...
ANCHETĂ PE URMELE UNEI SCRISORI

acesteia. Victor Papadopol, 
și-a insușit ilegal suma de 
4 326 lei drept indemnizație 
de șantier; a dispus parca
rea autoturismului unizățij 
la domiciliul șoferului, in 
comuna Cumpăna, prejudi- 
ciind unitatea cu importan
te sume de bani ; a apro
bat decontarea unor sume 
mai mari decit prevedea 
legea pentru cazarea unor 
salariați etc. Aceste ne
reguli, ca și multe altele, 
au fost verificate și con
firmate și de către organe
le Inspecției teritoriale fi
nanciare de stat Bucu- 
r- ..ti. în ce-1 privește 
Victor Papadopol j 
in paranteză fie spus, 
prilejul 
tuat de 
Nâstase 
zat (să-i 
cesul la documentele

pe 
(care, 

__ cu
controlului efee- 
revizorul-contabil 
Stanciu. a refu- 

permită ac- 
ti-

— ne-a spus ing. Ion Ca- 
trina. directorul științific 
al institutului. Desfacerea 
contractului său de mun
că s-a hotărit in urma dis
poziției serviciului de con
trol financiar intern al 
Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor 
de Construcții.

— Noi nu am ___
desfacerea contractului de 
muncă al lui N. S. — r.c-a 
declarat tov. Mircea Dra- 
gomir, șeful corpului de 
control financiar intern al 
ministerului — ci doar 
schimbarea lui din func
ția de revizor-contabil. Cei 
care i-au desfăcut contrac
tul de muncă n-au decit 
să suporte consecințele.

Este limpede pentru ori
cine că nu pe seama unei 
interpretări eronate a in-

indicat

sau au săvirșit in unități 
tot soiul de ilegalități. Or, 
se știe bine că o aseme
nea practică, dc a trece la 
represalii împotriva oelor 
care sesizează stări de lu
cruri negative, contravine 
flagrant legilor și intere
selor fundamentale ale so
cietății noastre, indicații
lor clare ale partidului, 
care condamnă cu severi
tate orioe tentativă de 
gâtuire & criticii, orice în
cercări de eocoloșire a lip
surilor.

O dovadă in plus că de
cizia de desfacere a con
tractului de muncă a lui 
N. S. a fost nelegală și ne
temeinică o constituie și 
faptul că Judecătoria sec
torului 2, căreia cel in 
cauză s-a adresat, a anu
lat-o. dispunind reintegra
rea sa in postul deținui și

obligarea unității la plata 
despăgubirilor legale co
respunzătoare.

— Deși era clar că cetă
țeanul are dreptate — ne 
spunda tovarășul Silvestru 
Virtosu. președintele sec
ției a treia civile a Tribu
nalului Capitalei — repre
zentanții unității au încer
cat chiar și in fața instan
ței să-l scoată vinovat. 
Bineînțeles, instanța și-a 
manifestat din plin rolul 
activ, a examinat cu aten
ție probele administrate și 
a dat o soluție dreaptă.

Dar cazul nu poate fi 
considerat încheiat odată 
cu reintegrarea in muncă 
a salariatului și despă
gubirea sa. Este necesar 
ca in unitatea respectivă 
organizația de partid, co
mitetul oamenilor muncii 
să creeze un astfel de cli
mat incit in viitor 
prevină asemenea 
arbitrare.

Persecutarea oelor care, 
animați de conștiința da
toriei, in virtutea atribu
țiilor lor de serviciu, a 
dreptului lor de a-și spu
ne liber cuvintul, 
lează 
combat abuzurile, 
lit tțile ' 
tuie o incăloare a norme
lor de echitate si legalita
te care stau la baza rela
țiilor de muncă in socie
tatea noastră. Persecuția 
pentru critică, mai ales a- 
tuncl cind prin aceasta sc 
urmărește cocoloșirca unor 
stări de lucruri 
are consecințe 
mlnuează forța 
combativ, împiedică 
rea măsurilor pentru în
lăturarea lipsurilor.

Sintem deci îndreptățiți 
a nu considera cazul în
cheiat, așteptind — cu 
promptitudine — măsurile 
forului tutelar față de cei 
vinovați de acest act abu
ziv. Persecutarea pentru 
critică, inoercarea de mușa
malizare a unor nereguli nu 
pot rămine nesancționatc.
Gheorqhe PÎRVAN 
Alexandru BOGHIU

să se 
măsuri

semna- 
diferite neajunsuri, 

menta- 
inapoiatc, consti-

negative, 
grave, di- 
spiritului 

lua-

princio.il
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Cuvîntul președintelui 
Richard Nixon

(I’rm arc din pac. I)

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

pentru prima dată In anul 1967. 
cind am vizitat capitala țării 
dumneavoastră. București, ca ce
tățean particular. încă atunci, noi 
am discutat despre necesitatea edi
ficării unei punți între Est și Vest. 
Și In cei trei ani au avut loc o 
serie de alte evenimente, ca vizita 
în R. P. Chineză, vizita in 
U.R.S.S. și dezvoltarea unor rela
ții noi intre Statele Unite și na
țiunile statelor socialiste ale lumii, 
cit și dezvoltarea unor noi relații 
între România și națiunile state
lor nesocialiste ale lumii.

Privind lumea de astăzi vom re
cunoaște cum s-au dezvoltat aceste 
relații, cum două țări atit de de
părtate din punct de vedere geo
grafic — una dintre ele mult mai 
mare decit alta in ce privește nu
mărul locuitorilor, însă amindouă 
avînd o istoric glorioasă — cum 
două țări cu filozofii diferite de 
guvernare au totuși obiective co
mune in domeniul politicii externe, 
acelea de a căuta să mențină relații 
bune cu toate statele, indiferent de 
ideile lor filozofice, de a duce o po

litică dc respectare a Independen
ței și suveranității fiecărei națiuni 
a lumii, mare sau mică, și o poli
tică care să recunoască, întotdea
una, faptul că numai în condițiile 
în care o națiune se bucură de in
dependență. independență care să 
nu fie încălcată sau amenințată de 
alte națiuni, va putea exista pace, 
o pace durabilă în lume. Acesta 
este obiectivul națiunii noastre, a- 
cesta este obiectivul națiunii dum
neavoastră, obiectiv despre care noi 
am discutat în mai multe ocazii în 
trecut și sînt sigur că vom mai 
discuta despro cl în timpul celor 
două zile ale vizitei oficiale a 
dumneavoastră, pe lingă alte pro
bleme bilaterale.

Dumneavoastră veți avea posibi
litatea să vizitați nu numai 
Washingtonul, cl și un număr dc 
alte orașe din țara noastră șl sin- 
tem siguri că veți fi întimpinați cu 
aceeași căldură și cordialitate cu 
care am fost noi primiți în Româ
nia cind am vizitat țara dumnea
voastră, primire care a făcut o 
enormă impresie atît doamnei 
Nixon, cit și mie. (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

mai bine, să conlucreze în intere
sul propășirii colaborării și păcii 
in lume. Do asemenea, vizita pe 
caro eu însumi am făcut-o, in 1970» 
în Statele Unite, convorbirile care 
lc-am avut cu dumneavoastră, cu 
altp personalități politice, econo
mice. cu oameni de afaceri din 
Statele Unite au impulsionat mult 
colaborarea dintre țările noastre.

Intr-adevăr, din 1967, și apoi de 
la prima dumneavoastră vizită ofi
cială in România, din 1969, au tre
cut un număr de ani. In lume s-au 
produs multe schimbări ce conti
nuă să se accentueze și care merg 
în direcția unei mai bune conlu
crări între națiuni, a afirmării 
dreptului fiecărei națiuni la inde
pendență. la dezvoltarea cconomi- 
co-soclală liberă, a respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și or
ganiza viața așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din afară.

Se poate spune că vizita pe caro 
ați efectuat-o in România a consti
tuit un început bun, că ca a mar
cat o dezvoltare pozitivă în rela
țiile cu țările socialiste, marcată 
prin vizita făcută în Republica 
Populară Chineză, în Uniunea So
vietică. prin cursul de dezvoltare 
a colaborării și cu alte țări socia
liste. ceea ce. fără nici o îndoială, 
constituie un moment important în

lumea dc astăzi, pentru asigurarea 
unei păci trainice.

în politica sa, România pornește 
do la faptul că, in soluționarea 
marilor probleme internaționale, 
toate statele au dc jucat un rol și 
trebuie să colaboreze pe principiul 
deplinei egalități. Fără nici o în
doială că țările mari au o răspun
dere șl un rol mai important, dar 
viața demonstrează că soluționarea 
marilor probleme nu se poate face 
decit cu participarea activă a tu
turor statelor, cu democratizarea 
vieții internaționale. Numai pe a- 
ceastă cale este posibilă făurirea 
unei lumi mai bune, mai drepte — 
și noi sintem convinși că popoa
rele vor merge tot mai ferm în 
această direcție.

Sînt bucuros să pot afirma că 
relațiile dintre România și Statele 
Unite se bazează tocmai pe aceste 
principii, că, în anii care au tre
cut, ele s-au confirmat in viață. 
Sint convins că vizita pe care o 
facem acum în Statele Unite, con
vorbirile cu dumneavoastră vor 
pune o bază și mai trainică cola
borării dintre țările noastre, con
lucrării in direcția unei lumi mal 
bune și mai drepte.

Cu aceste gînduri, doresc să vă 
adresez dumneavoastră, poporului 
american sentimentele de prietenie 
ale întregului popor român, să 
urez poporului american multă 
prosperitate și pace. (Aplauze). La Casa Alba, la sosire

(Urmare din p«g. I)

DEJUN ÎN ONOAREA
PREȘEDINTELUI

7

DE SECRETARUL
Secretarul de stat, Henry Kis

singer, a oferit, la sediul Departa
mentului de Stat al S.U.A.. un de
jun în onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Au luat parte Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării. George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe. Constantin Mitea și Va- 
sile Pungan. consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat,

Comeliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington, iar din 
partea americană — Frederick 
Dent, ministrul comerțului, William 
Fulbright, președintele Comitetului 
senatorial pentru relații externe, 
Kenneth Rush, subsecretar de 
stat, Walter Stoessel, asistent al 
secretarului de stat pentru pro
blemele europene, Helmuth Son- 
nenfeld. asistent pentru probleme
le europene al consilierului pre
zidențial pentru securitate națio
nală, Robert Martens, însărcinat

cu afaceri a.i. al S.U.A. la Bucu
rești.

Dejunul a decurs într-o am
bianță de cordialitate.

★
în holul Departamentului de Stat, 

președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost întâmpinat de secretarul de 
stat al S.U.A.. care i-a prezentat 
un amplu panou cu fotografii de 
la sosirea șefului statului român 
la Casa Albă. Pe panou era scris 
în limba română : „Bine ați venit, 
domnule președinte !“.

Moment solemn : cei doi președinți trec In revistă garda de onoare

Ceai oferit în onoarea 
tovarășei Elena Ceaușescu 
de doamna Patricia Nixon

în salonul albastru al Casei 
Albe a avut loc, marți, un ceai 
oferit in cinstea tovarășei Elena 
Ceaușescu de doamna Patricia 
Nixon.

< Au participat membrii suitei 
oficiale române, precum și soțiile

înaltelor oficialități americane pre
zente la ceremonia sosirii la 
Washington a șefului statului ro
mân.

In timpul ceaiului, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Patri
cia Nixon s-au întreținut cordial.

Dejun în cinstea tovarășei
Elena Ceaușescu oferit

în cinstea tovarășei Elena 
Ceaușescu, Elvira Burger, soția 
președintelui Curții Supreme a 
S.UA., a oferit, marți, un dejun.

Au luat parte soțiile ministrului 
de finanțe, ministrului comerțului 
și ministrului transporturilor din 
S.U.A., soțiile unor membri ai 
Curții Supreme, soțiile unor mem
bri ai Senatului și Camerei Re
prezentanților, alte exponente ale

de soția președintelui 
U.A., Elvira Burger 
vieții politice, sociale și culturale 
din Washington.

Tovarășa Elena Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu persoanele 
participante la dejun.

La plecare gazdele au salutat cu 
căldură pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimind mulțumiri 
pentru participarea la dejun și 
adresîndu-i cele mai bune urări 
de sănătate și fericire.

consacrată 
probhmelor 
dezvoltării 
relațiilor 

economice
Marți. 4 decembrie, tovarășul 

Manea Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a avut o întîlnire de 
lucru cu prof. Herbert Stein, pre
ședintele Consiliului consilierilor 
economici ai președintelui Richard 
Nixon.

Au fost abordate stadiul rela
țiilor economice dintre cele două 
țâri și posibilitățile lor de extin
dere, atît în ce privește schimbul 
de mărfuri, cît și cooperarea in
dustrială și tehnico-științifică.

Datorită decalajului de 
fus orar, relatarea ma
nifestărilor care au avut 
loc în continuare, în 
cursul primei zile a vizi
tei, se va publica în zia

rul de mîine

Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Patricia Nixon

Viu interes, flesturi pline de căldură ji simpatie Io adresa inaljilor oaspeji romăni

S. U. A.: Ample relatări și comentarii in presă
Toate ziarele americane, posturile de radio șl televiziune, agen

țiile de presă au publicat știri, articole și comentarii privitoare la 
vizita in Statele Unite a președintelui Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Ziarul „THE BALTIMORE SUN“ 
publică un editorial in care subli
niază. intre altele, că vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
Statele Unite „va reaminti ameri
canilor că lumea în care trăim nu 
este o lume a două, trei sau cinci 
mari puteri, ci a 150 de națiuni, 
mari și mici, fiecare* apărindu-și 
suveranitatea sa și ingrijindu-se de 
bunăstarea sa economică. Intre li
derii lumii moderne, președintele 
României este un promotor proemi
nent și creator al conceptului de 
stat național".

Referindu-se la relațiile comer
ciale bilaterale româno-americane. 
ziarul subliniază că ..climatul po
litico-economic al relațiilor dintre 
cele două țări justifică cu prisosin
ță instaurarea in relațiile comercia
le dintre ele a unui tratament co
mercial de deplină egalitate".

Anunțind vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Statele Unite, 
ziarul ..DAILY NEWS" publică am
ple paragrafe din interviul acor
dat. recent, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu agenției „ASSOCIATED

PRESS", privind direcțiile esențiale 
ale politicii economice externe a 
României, eforturile depuse de țara 
noastră pentru extinderea colaboră
rii internaționale și așezarea rela
țiilor dintre state pe baza princi
piilor dreptului internațional.

Cotidianul „WALL STREET 
JOURNAL" publică un articol con
sacrat vizitei conducătorului po
porului român in Statele Unite, 
programului acesteia, subliniind, in 
special, evoluția relațiilor economi
ce și comerciale dintre cele două 
state.

Ziarul „WASHINGTON POST" 
inserează un amplu articol privitor 
la eforturile poporului român pen
tru asigurarea bunăstării sale ma
teriale. la relațiile economice și co
merciale dintre România și Statele 
Unite și perspectivele de extindere 
a acestora, în avantajul ambelor 
țări și popoare.

★
în ajunul vizitei președintelui 

Consiliului de Stat al României, la 
Departamentul de Stat a avut loc 
o conferință de presă, cu care pri

lej John Armitage, adjunct al a- 
sistentului secretarului de stat pen
tru problemele europene, a făcut o 
trecere in revistă a relațiilor româ
no-americane.

Referindu-se la politica externă 
a României, vorbitorul a reliefat 
importanța deosebită pe care o a- 
cordă țara noastră principiilor lega
lității internaționale și celorlalte 
principii cuprinse in Carta O.N.U. 
cu privire la independența și suve
ranitatea națională, neamestecul in 
treburile interne, egalitatea în 
drepturi a națiunilor, ca și rolul 
deosebit pe care il acordă Româ
nia Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa.

Adjunctul asistentului secretaru
lui de stat a pus in evidență, in 
același timp promovarea consec
ventă de către România a metodei 
dialogului la nivelul cel mai înalt, 
citind, in acest sens, vizitele între
prinse in ultimul timp de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu intr-un șir de 
țări din Europa occidentală, Africa, 
America Latină, semnarea, cu acest 
prilej, a unor comunicate și decla
rații comune, în care sint reliefate 
principiile amintite.

C. ALEXANDROAIE

președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ateri
zează. Oaspeții iau Loc într-o li
muzină, care se îndreaptă spre 
Casa Albă. Se străbat aleile par
cului, străjuite de ofițeri în uni
formă de gală, care poartă în 
bandulieră steagurile României și 
S.U.A. Trompețil dau onorul. 
Numeroșii cetățeni aflați de-a 
lungul aleilor parcurse fac o cal
dă și spontană manifestare de 
simpatie oaspeților, îșl exprimă 
prin aplauzele lor sentimentele 
de prietenie față de poporul 
României, stima și considerația 
față de președintele Consiliului 
de Stat.

Limuzina se oprește la intrarea 
din sud a Casei Albe, bogat or
namentată. Aici, cu citeva mo
mente înainte, au sosit președin
tele Richard Nixon și doamna 
Patricia Nixon. La coborirea oas
peților din limuzină, președinte
le S.U.A. îl salută cu căldură pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
urindu-i bun venit. Președintele 
Consiliului de Stat al României 
își exprimă satisfacția de a-1 în- 
tilni din nou pe președintele a- 
merican. La rîndul ei, doamna 
Patricia Nixon salută cu cordiali
tate pe tovarăși Elena Ceaușescu.

în continuarea ceremoniei, 
președintele Richard Nixon îl 
conduce pe președintele Nicolae 
Ceaușescu spre podiumul de 
onoare, care este drapat în cati
fea roșie. Aci se află înalte ofi
cialități federale și locale, care 
au venit să îl sa’ute pe condu
cătorul statului român : Henry 
Kissinger, secretar de stat, ge
neral Paul Abrams, șeful state
lor majore reunite, Walter 
Stoessel, asistent al secretarului 
de stat pentru probleme euro
pene, Walter Washington, pri
marul eapitalei americane, John 
Nevius, președintele consiliului 
municipal al districtului Colum
bia, alte persoane oficiale. Lin
gă podium se află, de asemerea, 
persoanele oficiale române care 
îl însoțesc pe președintele Con
siliului de Stat în vizita sa : Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. Con
stantin Mitea și Vasile Pungan, 
consilieri ai președintelui Consi
liului de Stat, Roman Moldovan, 
președinte al Camerei de Comerț 
și Industrie.

Sint de față Cornel Bogdan, 
ambasadorul român la Washing
ton, și Robert Martens, însărci
nat cu afaceri au. al S.UA. la 
București.

Garda de onoare, alcătuită din 
detașamente ale diferitelor ge
nuri de arme, prezintă onorul. 
Răsună acordurile solemne ale 
Imnurilor de Stat ale Republicii 
Socialiste România și Statelor 
Unite, în timp ce se trag 21 de 
salve de artilerie, iar un grup 
de militari, aliniați în spatele 
gărzii, înclină, în semn de salut, 
steagul federal și drapelele ce
lor 50 de state, precum și ale 
teritoriilor asociate ale S.UA.

Comandantul gărzii prezintă 
conducătorului statului român 
raportul : „Excelență, garda de 
onoare este gata formată11.

Președintele Consiliului de 
Stat și președintele S.U.A. trec 
apoi în revistă garda de onoare, 
în dreptul drapelelor purtate de 
membrii gărzii, cei doi preșe
dinți se opresc și salută.

Președintele român este con
dus din nou spre podium de pre
ședintele american, de unde se 
primește defilarea fanfarei mili
tare.

Președintele Nixon se apropie 
de microfoane, unde rostește un 
cuvînt de bun venit

Răspunde președintele Nicolae 
Ceaușescu. (Alocuțiunile rostite 
de cei doi președinți se publică 
in pagina l-a a ziarului).

Alocuțiunile celor doi preșe
dinți sînt subliniate cu puternice 
aplauze. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ri
chard Nixon își string cu căldu
ră mîinile.

Aplauzele izbucnesc din nou cu 
însuflețire cînd șeful statului ro
mân și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt conduși de președintele 
S.UA. și doamna Nixon spre sca
ra exterioară a balconului. De 
aici, oaspeți și gazde răspund cu 
cordialitate manifestărilor de 
prietenie și aplauzelor.

Sînt momente care ilustrează 
sentimentele prietenești dintre 
popoarele român și american, 
convingerea reciproc împărtăși
tă că dialogul la nivelul factori
lor de cea mai înaltă răspundere 
ai celor două state va fi de na
tură să stimuleze dezvoltarea re
lațiilor pe plan bilateral, să 
contribuie la promovarea păcii, 
destinderii și colaborării interna
ționale.

în salonul albastru al Casei 
Albe, după ce are loc prezenta
rea persoanelor oficiale române, 
președinții Richard Nixon și 
Nicolae Ceaușescu se întrețin cî- 
teva minute, îndreptîndu-se apoi 
spre cabinetul de lucru al pre
ședintelui S.U.A., unde își încep 
convorbirile oficiale.
Reportajul vizitei a fost realizat de 
Romulus CĂPLESCU

Fotografii : Anghel Pasat
Si Ion Dumitru

S.UA
S.UA
S.UA
S.UA
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Răspunsurile cărților t Chimist, profesor, cercetător

t> edificiu litersr- 
s unei opere se 
reale ale auto- 

ixperientelc ca ins
trăind in Cetate, intr-o limbă si m 
universul unei enoci. cu experiențele 
nu mai puțin reale ale celor in mij
locul cărora trăiește. întrebările vie
ții — ale propriei noastre vieți, ca 
si ale vieții celorlalți — ne asaltea
ză necontenit. Ce este opera noastră 
— scriitori, artiști — dacă nu o țn- 

continuă de a formula aces- 
bâri și dc a răspunde la ele. 

criltorilor. 
iței lor in 

intr-o 
săru-

cercare 
te intr___ _ ___ _  ___,_ ...
Există pilde auguste ale sr 
trăirile capitale aie existent — 
opera lor. Rebrcanu văzind 
dimineață transilvana un țăran 
tind un bulgăre de lut sau Camil 
Petrescu sub explozia șrapnele’cr. 
esu Dostoievsky printre ocnașii din 
..Casa marților", descoperind sufe
rința celor umiliți și obidiți sint fiin
țe pe cit do reale, pe atit de legen
dare. Experiențele lor ar fi fost de 
mult uitate dacă oi nu n»-ar fi lă
sat ceea cc nu vreau să numesc trans
poziția acestor trăiri in cuvinte, ci 
corelatul verbal al acestor experien
țe. Fără de cărți, acele trăiri ale lor 
ar fi fost poate deșarte, s-ar fi pier
dut. dar tot atit de adevărat e că 

i”ă de experiențele vieții Ion. Ulti
ma noapte dc dragoste, intiia noapte 
de război. Amintiri din Casa morți- 
lor ar fi fost altfel sau poate n-ar 
ii fost deloc.

Cu adevărat — orice scriitor o știe 
— ai nevoie de altceva decit de cu
vinte pentru a-ți nutri cuvintul. pen
tru a-i da ființă... Ai nevoie de toa- 

sugestiile unei vieți trăile plenar. 
Din jale se întrupează Electra, 
din jalea Electrei, dar și din acee3 
a lui Sofocle și a unui întreg popor. 
Desigur, tot atit de justificat putem 
afirma : din cuvinte se întrupează 
Electra. Din cuvintele unui om. dar 
fi din acelea ale unui întreg popor.

S-ar putea pune întrebarea : dacă 
creația artistică nu se poate, in nici 
un chip, lipsi, de aportul trăirilor 
personale aie creatorului, ca și de 
cele ale societății in mijlocul căreia 
trăiește trebuie oare ca autorul să-și 
dirijeze conștient lucrarea artistică 
spre asimilarea experiențelor sale 
de viață ? Cu alte cuvinte, dacă tot 
este o legătură fatală intre viață și 
operă, trebuie să dirijăm comunica- 
rea dintre ele ? Desigur, lucrurile nu 
sint simple pe acest tărim al unei 
infinite variații de soluții posibile. 
Dar. mărturisesc, socot că este în
totdeauna superioară o atitudine 
conștientă a celui cc știe si vrea in 
creația artistică, unei atitudini dc 
pasivă acceptare a unui dat fatal.

De la autobiografia directă, prin 
confesiune și autoanaliză, pină la 
marile romane care pornesc de la 
anumite date trăite, există multiple 
forme ale legăturii dintre viață si 
literatură. In oricare dintre ele insă, 
scriitorul încearcă să răspundă, la 
nivelul operei. întrebărilor care s-au 
pus vieții sale și a contemporanilor 
săi. Și întrebările acestea sint nu-

meroasp și grave intr-un secol al 
necesarelor examene dc conștiință, 
ca $i al atitor mutații in condiția 
urna nâ.

Omul zilelor noastre c confruntat, 
în existența lui nemijlocită, ca și in 
reflecția sa. cu multiple probleme 
ale timpului. Însăși situația sa in 
univers s-a schimbat Incursiunile 
științei, explorările cosmice deter
mină o lărgire a conștiinței umane. 
Un univers uman intr-o 
expansiune pretinde o nouă oonștiii 
|ă am putea zice cosmică. ' 
urma marilor prefaceri
ționarc determinate de 
orindulrii socialiste au apărut noi 
relații intre oameni. Progresele 
tehnice realizate pe planul mijloa
celor de comunicație au dus la in
tensificarea și diversificarea rapor
turilor tntcrumanc. Arheologi, isto
rici au scos la iveală perioade, socie
tăți. culturi dispărute. Unui seriilor 
nimic din tot ceoa ce interesează o- 
mul contemporan nu-i poate fi străin. 
La întrebările mari ele veacului, la 
întrebările vieții noastre trebuie să 
răspundă cărțile noastre, literatura 
ca și aria autentică a vremii noastre.

Or.cc înstrăinare a creatorului de 
experiențele esențiale ale omului 
contemporan dăunează creației sale. 
O carte care nu are nici o legătură 
cu problemele pe care le pune insăși 
existența omului din zilele noastre 
este o încercare sterilă, inch;să in ea 
însăși. Or. o conș i.nțâ artistică vie 
nu îngăduie închiderea in cercul 
sirimt al unei individualități. Creația 
inscamnă o continuă depășire dc sine 
a artistului. Ser. itorul — ca și orice 
ari ist — este o ființă care creează 
pentru ceilalți. Existența sa insăși 
este un dialog in care un interlocu
tor nevăzut, cititorul presupus, pune 
întrebări, la care conștiința autorului, 
in ce are ea mai bun, răspunde. în 
marile epoci ale literaturii noastre, 
scriitorii au știu' să dea răspunsurile 
necesare timpului lor. Tot astfel epo
ca in care trăim, aceea a dezvoltării 
multilaterale, integrale a personali
tății umane, ca fenomen generalizat 
la intreaga scară a societății noastre, 
impune cu necesitate participarea 
scriitorului Ia dezbaterea întrebări
lor care frâmintă conștiințele, care 
izvorăsc din existența celor din surul 
său.

Dezbatere eminamente umanistă 
prin faptul că presupune o lărgire și 
o adincire continuă a conștiinței u- 
mane. Vocația scriitorului este aceea 
a unui om care prin cuvintnl său, 
prin participarea la marile experien
țe umane are o misiune umaniza
toare. Căci autor al unor cărți care 
se adresează celor muiți, el nu este 
un însingurat, un izolat dc corpul 
larg al omenirii și. cu atit mai puțin, 
de col al poporului său.

Astfel, exprimind sentimente pe 
care le trăiește cui său poetic, sen
timente care sint ale- sale, ca și ale 
altora, poetul adevărat le face mai 
conștiente. D? asemenea, prozatorul 
autentic ii face pe cititorii lucrărilor

continuă

In 
re voi u- 
victoria

cinema
• Torino negru : PATRIA — 9: 
11.30: 14: 16.30: 19: 21.15, LUCEA
FĂRUL — 9: 11.15; 13.30: 16: 13,30: 
20 45. FESTIVAL — 3; 11.15: 13.30; 
16; 18.30: 21.
o Misiunea secretă a maiorului 
Cook : SALA PALATULUI — 17.15 
(seria de bilete — 4784). 20.15 (se
ria de bilete — 4785). SCALA — 
9; 11.15: 13.30: 16: 18.30: 21. FA
VORIT — 9.15: 11.30: 13.45: 16:
13.15: 20 30. BUCUREȘTI — 8.45:
11: 13.30: 15: 18.30: 21.
a Uimitoarele aventuri ale lui Ro
binson Crusoe : LUMINA — 9: 
11.15: 13.30: 16: 18.30: 20.45.
• Mult zgomot pentru nimic : 
CAPITOL — 9,30: 11.45: 14 : 16.15: 
18.30: 20.45.
• Doi pe un balansoar : CEN
TRAL — 9.15: 11-30; 13.45: 16: 18,15: 
20 30. COTROCENI — 15.30: ÎS:

• Pămlntul părinților noștri : 
LIRA — 13.30: 18: 20.15.
e Mafia albă : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 1-5.30: 13; 20,15. 
a Omul de dincolo : PACEA — 
15.30; 17.45: 20.
e Urmărire la Amsterdam : 
CRINGAȘI — 15.30; 13: 20.15.
o Andrei Rubliov : VIITORUL — 
15.30: 19.
a Vagabondul : FLAMURA
12,30: 16: 19.15.
• Fiul mecanicului dc locomoti
vă : MUNCA — 16: 18: 20.
• Rond dc noapte : PROGRESUL 
— 16: 13: 20.
• Despre o anume fericire : 
HOVA — 15.30: 13: 20.15.
o Fantoma lui Barbă N 
UNIREA — 15.30: 18: 20.15.

teatre

vieții ritOGRAMUL I
in slujba progresului patriei

iFAPTUL
maisale mai conștienți de ceea ce sint, 

ii învață ceva despre vi inșiși. despre 
deșt nul lor istoric. Deosebirea din
tre scriitorul care este pur și simplu 
un excentric și poetul, prozatorul sau 
criticul autentic, este aceea dintre un 
om ale cărui sentimente sau idei sint 
unice, dar cu neputință de împărtă
șit. deci, prin urmare, inutile, si cel 
care descoperă noi varuițiuni ale sen
sibilității șl inteligenței pe care se
menii sfii ic pot însuși. Desigur, nici 
o carte nu aduce soluțiile ultime ale 
problemelor veacului, dar toți autori: 
trebuie să se străduiască să ajungă 
la asemenea soluții. Chiar numai cx- 
primind nuanțe ale sensibilității co
mune. poetul poate lărgi sfera spiri
tuală a poporului său și îmbogăți, 
totodată, limba pe care o vorbește. 
..Din graiul lor cu-ndemnuri pentru 
vito Eu am ivit cuvinte potrivite" 
— declara Tudor Arghcz.i, nu fără o 
îndreptățită mindric. Toți marii noș
tri scriitori au fost conștienți că în
sumează o experiență mai mult dccit 
individuală pe care o transmit, făcind 
uz dc o experiență colectivă insorisâ 
in limba poporului.

Artistul este, prin participarea «a 
la marile experiențe ale umanității, 
ca și prin mijloacele dc comunicare 
și de expresie dc care se slujește, 
omul-puntc. Mijlocitor intre trecut si 
prezent, intre prezent și viitor, intre 
trăirile individuale și experiența so
cială. intre umanitatea din el si uma
nitatea însăși.

Așadar, răspunzind In cărțile noas
tre la imperioasele întrebări ale vie
ții. anumăm o conștiință a ecoului so
cial pe care trebuie sâ-1 aibă litera
tura. arta noastră. Numai cu o ase
menea conștiință, cărțile noastre vor 
purta in sine valorile unei culturi — 
in același timp întemeiată pe tradi
țiile valoroase ale trecutului și pe 
marile eforturi constructive ale pre
zentului. Numai astfel, literatura 
noastră devine, așa cum ne cere 
partidul, un mod superior al educa
ției. Căci, cum arăta secretarul gene
ral al partidului, datoria scriitorilor 
și artiștilor este aceea dc a contribui 
activ la făurirea omului nou. la for
marea conștiinței socialiste, la dez
voltarea umanismului socialist, a a- 
celor virtuți morale pe care dorim 
să le cultivăm la fiecare cetățean șl 
pe care poporul român le aro in în
săși structura sa.

Aspunde

9.00 Teleșcoalfl • Chimie : Schim
bări dc stare dc agregare 
(Televiziune școlară comple
tiva» a Geografic (anul IV 
liceu) : Dunărea (Televiziune 
școlară integrată) o Curs dc. 
niatematlcă modernă : Ele
mente dc geometrie neoucli- 
dlanft. Prezintă acad. Gh. 
Vrănccanu a Introducere In 
Informatică : Locul Informa
ticii In civilizația contempo
rană.

10.00 Telex.
10.05 Municipalitatea 

bucureșteanului.
10.25 Film pentru copii șl tinerel : 

„Alexandr Ncvski".
12.10 Telejurnal.
17.30 Curs dc limba rusă. Lecția 

69.
18,00 Telex.
18.05 Tragerea Pronoexprcs.
13,15 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară șt profesio
nală. „Liniorli".

18.35 Muzică populară. Clntece ol
tenești

18,45 Terra '73. Știința șl proble
mele lumii contemporane.

19.20 1001 de seri. Fabule de La 
Fontaine : „Acvila și buf
nița".

19.30 Telejurnal « Cincinalul îna
inte dc termen. 1973 — an 
hotfirîtor.

20,00 Cintecul săptflmlnil j »,Tarft 
tu, iubirea noastră".

20,05 Teleobiectiv.
20.20 Publicitate.
20.25 Telccinemateca. Ciclul .,Ge

rard Phlllpe". ..Mînăstirea din 
Parma" — partea a Il-a.

21.40 Arii celebre în 
soliștilor Operei

22,00 24 de ore.

PROGRAMUL U

Nicolae BALOTA

intcrpretarca 
din lași.

o Idee : Ion20.00 O vlațS pentru 
loncscu de la Brad.

80,30 Recital de balet : Norbert 
Thiel. Emisiune realizată dc 
televiziunea din R. D. Ger
mană.

21,00 Omul de lingă tine — . Se
cretarul de. partid". Emisiune 
de Emanuel Valeriu.

21.20 Telex.
21.25 Selecțîuni din ..Albumul du

minical".
21.50 Din lirica universală : „Poe

mele luminii".
22.05 Armonii intime. Ultimele pa

tru lieduri de R. Strauss.

Galeria personalităților care. In 
prima jumătate a secolului nostru, 
au Ilustrat de la catedra universitară 
și prin lucrărilor lor științifice po
tențialul intelectual românesc cu
prinde la loc de cinste pe profesorul 
Gheorghe Spacu. Magistru a nume
roase generații de chimiști. cercel fi - 
lor pasional, organizator de școală, 
a avut o contribuție deosebită la 
dezvoltarea chimiei în România.

Născut la lași la 5 decembrie 1883. 
urmează cursurile facultății 
științe a universității din acea1 
localitate, avind ca 
tre alții, pe Petru 
Obroja și Dragomlr 
continuă studiile la 
ocazia să-l cu
noască De Ni co- 
lue Teclu, apoi la 
Berlin, 
in tară In 
l«i începe 
vitatea 
tară 
intii 
de

de
profesori, prin- 
Poni, Atanasie 

Ilurmuzescu. Iși 
Viena. unde are

înapoiat 
1907, 
acti- 

univerși- 
la Iași, mal 
la catedra 
mineralogie, 
la cca de 

lie anorgani
că. în acest ca
dru începe Gh. 
Spacu lucrurile 
sale in domeniul compușilor coordl- 
nalivi. preocupare constantă In acti
vitatea sa de aproape o jumătate de 
secol. în perioada dintre cele două 
războaie, prof. Gh. Spacu a desfășu
rat o susținută activitate, pe multiple 
planuri, in cadrul Universității din 
Cluj, undo depune numeroase efor- 
turi pentru formarea unei școli ro
mânești de chimic, pentru pregătirea 
in bune condiții a specialiștilor in a- 
cest domeniu. între 1940 și 1955. anul 
stingerii sale din viață, și-a conti
nuat cu aceeași vigoare activitatea 
în cadrul Universității din București, 
creînd și aici o nouă școală de chi
mie anorganică și analitică.

Neîntrecutele calități de profesor 
ale lui Gh. Spacu au făcut ca nu
meroșii săi studenți să-și amin
tească. după ani de zile, lecțiile sale 
do o profundă erudiție și claritate. 
Impresionați deopotrivă de logica și 
cursivitatea expunerii, de personali
tatea puternică a profesorului și de 
ținuta sa magistrală, el au dobindit 
in aceste lecții de neuitat nu nu
mai un ansamblu coerent, bogat și 
bine alcătuit de cunoștințe, nu numai 
un mod logic de gindire și o metodă

cerceta fenomenele chimice, 
deprinderi de punctualitate, 

conciziune, organizare a 
care io-au folosit nos- 

mull in activitate. Prof. 
Spacu a fost, totodată, un 
educator. Calitățile sale innăs- 
capacitatea sa de muncă l-au 
să impună elevilor sl co

90 de ani de la nașterea

profesorului

Gheorghe Spacu

așteptat 365 de zile
mas așteaptă doar citeva pînă la
Cine a

ÎNTÎLNIREA’ CU

ALMANAHUL

de a 
ci și 
claritate, 
expunerii, 
pus de 
Gh. " 
mare 
cute, 
făcut ............ ... . .
laboralorilor săi, in primul rind prin 
exemplul său, cerința dc a munci 
ordonat șl cu perseverență, de a 
examina rezultatele cu exigență .și 
spirit critic, de a-.și desfășura acti
vitatea cu conștiinciozitate și mo
destie.

Opera științifică a profesorului 
Gh. Spacu este impresionantă ca vo

lum. valoare și fi
nalitate. A publi
cat, singur și in 
colaborare, 274 
lucrări in perio
dice din țară și 
străinătate, a pre
parat circa 1 000 
de compuși noi. a 
introdus in prac
tica de laborator 
noi reactivi și

metode de anali
ză. a elaborat
procedee de valo

rificare a produșilor. Rezultatele 
obținute, care s-au bucurat de o 
largă recunoaștere a valorii lor în 
țară șl peste hotare, nu deschis dru
muri noi in chimia combinațiilor 
complexe și in cea analitică, au per
mis dezvoltarea unor ramuri ale chi
miei anorganice. Preocupat, și de 
aplicarea rezultatelor obținute in 
urma cercetărilor, a instituit nume
roase metode folosite in practica de 
laborator.

Ca o recunoaștere a meritelor sale 
științifice, a fost ales în 1927 mem
bru corespondent al Academiei Ro
mâne și in 1940 membru activ al 
acesteia : in 1948 a fost ales membru 
al Academiei Republicii Populare 
Române. A fost, dc asemenea, ales 
membru al Academici Italiene, al 
Academici Mondiale dc Științe și 
Arte din Geneva șl al Societăților 
da chimie din Washington, Paris, 
Viena și Berlin.

Dacă pină in 1948 
dc organizator s-au 
cadrul laboratorului ,. 
rioade scurte, in calitatea dc decan 
al Facultății de științe și rector al 
Universității din Cluj, după 1948. 
academicianul Gh. Spacu a luat 
parte activă la organizarea secției de 
științe chimice a Academiei R.P.R., 
desfășurind, totodată, in cadrul aces
teia. o vie act ivi taie de cercetare. 
Rod al dorinței de a-și aduce contri
buția sa la ridicarea științei in 
noile condiții create in țara noastră 
și de a sprijini dezvoltarea indus
triei chimice in România sint cerce
tările privind obținerea acidului sul
furic din ghips, a arsenului din mi
nereuri indigene, a activării negru
lui de fum și altele, pentru care i 
s-a decernat in 1954, pentru a doua 
oară. Premiul de Stat. Prima dată 
acest premiu a încununat împlinirea, 
in 1952, a 45 de1 ani de activitate.

Exemplul activității sale, rezulta
tele sale științifice, multiplele forme 
prin care a contribuit la educarea a 
numeroase generații de specialiști 
constituie o pildă pentru cei care-i 
urmează, un îndemn pentru a ajunge 
la realizări de valoare in domeniul 
ilustrat de prof. Gh. Spacu.

DIVERS
Nota 10
la purtare

Școlarii clasei a IlI-a. din 
muna Sarichioi (Tulcea), se 
flau la joacă, in recreația mare. 
Deodată, veselia a fost curma
tă de un glas disperat, care ce
rca ajutor. Copiii au alergat in- 
lr-un suflet spre canalul săpat 
de curînd, adine de trei metri, 
unde se zbătea in apă. gata să 
se-nece, Evdochia Sasna. în- 
cercind să scoată două găleți 
cu apă, alunecase in canal. 
Chemai urgent, învățătorul An- 
fim Picerița a plonjat în apa 
rece ca gheața. Apoi, cu ajutorul 
copiilor, el a reușit s-o scoată 
pe E.S. la mal și să-i dea pri
mul ajutor. Internată la spital, 
femeia și-a revenit și din spai
mă. și din răceală. Pentru is
prava lor, cei dintr-a III-a me
rită nota 10 la purtare. Și el, și 
învățătorul I

Sacrificiu
din oficiu

co- 
a-

calitățile sale 
manifestat in 
și, pentru pe-

Felicitat de prieteni pentru 
angajarea sa pe post de inginer, 
ba chiar și in aceea de a răs
punde de complexul de îngrășa- 
re a tineretului taurin din Cer- 
neți (Mehedinți), Livius Nădă- 
ban le-a răspuns : „E un post 
de răspundere, e-adevărat, dar 
e la... (ară. O să mă sacrific." 
După ce s-a „sacrificat", accep- 
tind postul, L.N. a început să... 
sacrifice animalele, in dreapta 
și-n stingă, pină a ajuns la vreo 
31 000 de lei. Apoi și-a „concen
trat" atenția asupra a vreo 5 lo
ne de nutrețuri... concentrate, 
transformindu-le in bani lichizi. 
Cind s-a. constatat paguba, s-a 
văzut că L.N. nu era inginer, că 
actele prezentate erau false, că 
cei care l-au angajat nu-și „sa
crificaseră" din timp nici cit să 
deschidă ochii. Rămași gură 
cască, ar trebui să-și deschidă 
și ei punga. Dacă tot e vorba de 
sacrificiu.

„Silitor44
nevoie mare

a Program dc desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.45: 16. 
a Program de scurt metraje : 
DOINA — 9: 12: 14.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : POPULAR — 15.30; 18: 
2 .15. DOINA — 17.30: 20.
a Omul din La Mancha : EX
CELSIOR — 9.30; 12: 15.20: 18:
20.7'1. GLORIA — 9: 11.45: 15,30; 18: 
20.30.
a în munți crește un brad verde : 
ARTA — 13.30: 18: 20.15. DACIA 
— 9: 11.15: 13.30: 16; 18.15: 20.30.
• Ultimele șase minute : VICTO
RIA — 8.45: 11; 13.15: 15.45: 13.15: 
20.45. AURORA — 9; 11.13: 13.30: 
15.45: 18; 20.15.
a Vifornița : GRTVTTA — 9: 11.13: 
13.30: 1-: 18.15: 20.30.
o Generalul doarme in picioare : 
MELODIA — 9: 11.15: 13.30; 16:
1 2S.45 BUZEȘTl — fi; 11.15;
13.30: 18.15: 20.30. MODERN —
9; 11.15; 13.30: 18; 13.15 : 20.30.
0 Ancheta poștașilor : BT.’CEGI — 
15.45: 18 : 20.15.
a Bună 'ara. doamnă Campbell : 
CIULEȘTI — 15,30: 18; 20.30. FLA
CĂRA — 9.13: 11.30: 13.45: 16;
13 15: 20.30, VOLGA — 9: 11.15:
13.30: 15,45: 18.15: 20.30.
A Mondlog : DRUMUL SĂRIT —

• Grăbiți apusul soarelui : TIM
PURI NOI — 10—19 In continuare.
• „100 dr lei" : FLOREASCA —

• Opera Română : Don Quijote — 
19.30.
a Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19.30.
a Teatrul National . I. L. Cara- 
g'.-i’.e" (sala Comedia) : Prizonierul 
din Manhattan — 20.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
c Teatrul .Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Casa dc mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Noile 
suferințe ale tiaărului ,.W“ — 20.
• Teatrul **
— 19.30.
• Teatrul
Magheru) : ____ ______
(sala Studio) : Bărbați fără 
veste — 20.
• Teatrul GiuleștI : Scufița
— 10 ; --------- • ------
19.30.
e Teatrul ..Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9.
e Studioul I.A.T.C. ..I. L. Cara- 
g.aie" : Mockinpott (in lb. germa
nă) — 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal ,.C. Tă- 
r.-.se" (sala Savoy) : Trâsnitul meu 
drag — 19,30, (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
discarâ — 19.30.
o Teatrul de revistă șJ comedie 
..Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română11 : Meleaguri fermecate — 
19.30.
a Circul ..București" : Gala acro
baților — 19.39.

Mic : Stilpii societății

. _______  . ______  roșie
Răzbunarea sufleurului —

Prof. dr. docent V. E. SAH1N1 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România

»:

55 555

Din noua arhitectura a orașului Piatra Neamf

Despre Gheorghe Sabău, lăcă
tuș la Revizia de “ j:“
Oradea, colegii de muncă 
neau :

— Om silitor, ce mai 1 
diazâ ,.ca la carie".

— Bravo lui ! S-a-nscris 
seral...

— Nu vezi ? Pină și in pauza 
de masă, cind e-n tura de noap
te. dispare și studiază.

Intr-adevăr. Gh. S. dispărea 
adeseori noaptea, dar, de la o 
vreme, s-a văzut că disparițiile 
lui coincideau cu „dispariția" 
unor mărfuri din vagoane, după 
ce le „studia" atent și silitor. 
Atit de „silitor", incit a sustras 
mărfuri in valoare de 83 000 
lei. Studiindu-i-se dosarul, i se 
pregătește o ..lecție" s-o țină 
minte cit o trăi 1

vagoane din 
" spu-

Stu-

„Copacul 
mor ții4 4

Dumifru Stoian din Comă- 
nești-Bacău avea de scos un ; 
copac de pe marginea unei ripe, j 
Cum. necum, i-a venit ideea că 
treaba asta ar putea s-o facă . 
rapid și, mai ales, „mecanizat '. | 
chemindu-l in ajutor pe Gh. Sto- I 
leru. mecanic la Întreprinderea i 
de foraj Tg. Ocna, care s-a in- | 
lățișat cu un ditamai buldozer. . 
După ce gazda, D.S.. l-a „cin - 
sfii" pe oaspete cu mai multe 
pahare, G.S. a pornit la treabă. 
„Infierbintat" insă de băutură. I 
n-a observat că taluzul cedează, i 
Prăbușindu-se in prăpastie, G.S. 
și-a pierdut viața, iar buldozerul | 
s-a făcut praf. Copacul cu. pri- . 

Icina a fost numit „copacul mor- 
ții". Dar nu copacu-i de vină... |

Nici
„Salvarea44 
nu l-a salvat

„PROBLEME ECONOMICE44
• Revistă de economie politică și politică economică cu tradiție de 

peste 25 de am in lupta pentru nou și ejic.ent in teoria și practica 
economică. Publicație de cultură economică r„ iltilaleralâ, iris'ritmenl 
indispensabil i-i acuvitatea de cercetare științifică și in practica pro
ductivă. ... . . j , rir.a Oferă o informare economică bogată Și diversificata cadrelor ae 
conducere, economiștilor din întreprinderi și ministere, cercetătorilor 
c) cadrelor didactice., doctoranzilor, studenților, tuturor celor dornici 
de lărgirea orizontului lor in domeniul gindirii și al practicii econo-

La București, in zi
lele de 1 și 2 decem
brie s-au desfășurat 
lucrările unui colocviu 
national studențesc cu 
tema ..Studenții si 
spiritul revoluționar 
in procesul 
societății 
multilateral 
tale". Au j 
peste 150 de 
din toate centrele uni
versitare ale tării, ca
dre didactice si perso
nalități ale vieții noas
tre universitare.

Colocviul a fost or
ganizat de 
Executiv al 
lui

făuririi 
socialiste 

dezvol- 
narticipat 

; studenți

munistă a tineretului1'. 
„P.C.R. și mișcarea de
mocratică studenteas-

Participantii la co
locviul din acest an 
au dezbătut referate
le : ..Spiritul rcvolu-

nal-știinlifică. 
rea politică a 
Iilor, premise 
mani ies ta rea 
a spiritului 
nar in ai ‘ 
sociatiilor 
comuniști"

fornia- 
sluden- 
penfru 

plenară 
rcvoluțio- 

ictivitalea a- 
studentilor 

prezen-

Manifestarea spiritu
lui revoluționar in pla
nul practicii sociale" 
— prezentat de Consi
liul A.S.C. din 
ti ul universitar

Referatele .și dezba
terile — a menționat

nim că spiritul revo
luționar. conceput ca o 
atitudine concretă, 
prezentă 
viața si 
studenților < 
presupune 
ta te la nou.

permanent in 
act ivitatea 
comuniști, 
receptivi- 
intransi-

UN INTERESANT COLOCVIU NATIONAL

• Forum de confruntare a ideilor economiștilor — oameni dc ști
ință și practicieni, prin organizarea fi publicarea de dezbateri asupra 
celor mai importante probleme ale gindirii și acțiunii in domeniul eco
nomiei naționale și mondiale. ....• Mijloc operativ oe cunoaștere a schimbărilor in economia mon
dială și a implicațiilor lor practice privind progresul omenirii și lărgi
rea cooperării economice și tehnico-științifice internaționale.

• Călăuză competentă pentru cunoașterea •'i aplicarea celor ma.
moderne metode de conducere a întreprinderilor, de organizare a pro
ducției și a muncii, de punere in valoare a inteligenței, crea.ivitați 
economice și a gindirii prospective. , j• Publicai d- sprijin a cursanților diferitelor forrrz- dr
mint de stat, de partid si de perfecționare profetonala. a>:gurd 
consultații b.ne documentate, răspunsuri precise la întreDanle ctitori
lor Oferă candidatilor la invâtâmintul economic superior expuneri 
succinte asupra unor teme din programele examenulm de admitere.

ABONATI-VA LA REVISTA ..PROBLEME ECONOMICE"
PE ANUL 1974

Costul unui abonament este de 120 lei anual

Comitetul 
___ ... Consiliu-

.... Uniunii Asociații
lor Studenților Co
muniști din România 
si. așa cum nc-a re
latat tovarășul Stelian 
Moțiu. secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R.. 
el se înscrie in con
textul unor manifes
tări studențești deve
nite tradiționale, me
nite să ofere tinerelu
lui studios prilejul 
dezbaterii unei Proble
matici do actualitate a 
vieții politice. ideo
logice. sociale Si cui- 
tural-sliințifice din 
tara noastră. Dintre 
temele dezbaterilor 
anterioare se pot a- 
minti : ..Socialismul si 
democrația1. ..Anga
jare si responsabilita
te socială". ..U.T.C. — 
școală de educație co-

„Studenții și spiritul
9

revoluționar”
9

activitatea a- 
.studentilor 

Educarea 
mullilatc-

ționar in i 
sociațiiior 
comuniști, 
comunistă, 
rală a studenților, in
tegrarea lor activă, 
creatoare și responsa
bilă in procesul dez
voltării economico-so- 
ciale a patriei, sarci
nă fundamentală a a- 
sociațiilor — prezen
tat de Comitetul E- 
xecutiv al U.A.S.C.R.. 
„Pregătirea profesio-

tat de Consiliul A.S.C. 
din Centrul universi
tar Iași. „Receptivita
tea fată de nou. com
bativitatea, înalta prin
cipialitate, responsa
bilitatea socială — 
dominante ale spiritu
lui revoluționar" — 
prezentat de Consiliul 
A.S.C. din Centrul u- 
niversitar. București, 
..Semnificațiile actua
le ale conceptului de 
spirit revoluționar.

interlocutorul nostru 
— au subliniat in mod 
deosebit faptul că an
gajarea in eforturile 
Întregului dodof. sub 
conducerea Partidului 
Comunist Român, pen
tru construirea socie
tății socialiste multi
lateral dezvoltate r<- 
orezintă expresia ac
tuală si concretă a spi
ritului revoluționar al 
studentimii noastre. 
Participanlii la dis
cuții au apreciat una-

Rentă față de lipsuri și 
neajunsuri, iată dc tot 
cc e vechi și depășit, 
angajarea lucidă, con
știentă. efectivă in 
slujba cauzei sociale 
generale — cauza fău
ririi societății 
mai înaintate, 
za raportului

celei 
Anali- 

.......... dintre
spiritul revoluționar și 
disciplină, dintre spi
ritul revoluționar 
munca și 
colectivă

și 
conducerea 
a 

juit reliefarea
prile- 
expe-

rientei pozitive din 
activitatea asociațiilor, 
combaterea unor as
pecte negative din 
viața si munca stu
denților. formularea 
unor propuneri me
nite să îmbunătățeas
că activitatea politi- 
co-educativă a aso
ciațiilor studenților, să 
contribuie la mobili
zarea mai activă a 
studenților la viata 
social-poll tică si eco
nomică a tării. Pen
tru ca problemele dez
bătute si .schimbul de 
opinii .și experiență e- 
foctuat in cadrul a- 
ccstui colocviu să fie 
cunoscute dc întreaga 
studențime a tării, re
feratele si dezbateri
le vor fi publicate in
tr-un volum.

Prin colocviul natio
nal studențesc desfășu
rat recent. U.A.S.C.R. 
a adăugat inițiative
lor sale, menite 
ducă la sporirea 
fluenței educative 

studenților.

să 
in- 
in 

masa studenților, o 
manifestare de presti
giu ale cărei conclu
zii prețioase este de 
așteptat să fie mate
rializate cit mai ope
rativ in viata fiecă
rei organizații, a slu- 
dentimii noastre.

Florlca 
DINULESCU

Lui Gheorghe Eni, croitor la 
Centrala industrială de confec
ții București, i s-a făcut „rău" 
in timpul lucrului. Colegii au 
chemat „Salvarea" și l-au 
transportat la spital. Aici, doc
torul a constatat cu surprindere 
(și încă ce surprindere !) că 
sub pantalonii do lucru, Gh.E. 
mai purta o pereche, apoi încă 
una și încă una ! în loial, trei 
perechi de pantaloni nou-nouți, 
pe care croitorul intenționa să-i 
scoată pe poarta fabricii. Dar 
neprevăzuta îmbolnăvire l-a dat 
de gol. De la spital, croitorul a 
plecat " ’ “
drum.

fără ..Salvare" pe alt
Singur și i-a... croit 1

în voiaj,
cu
fără curaj

După ce și-au făcut ..curaj" 
cu un „supliment" de chef cu 
palincă ..tare ca focul". Nicolae 
Mărincean și Constantin Fierea, 
din comuna C'iceu-Giurgești 
(Bistrița-NăsâUd) s-au gindit că 
nu le-ar strica un voiaj in miez 
de noapte. Cum de Ia „curaj” la 
voiaj nu era decit un pas, cei 
doi l-au făcut pină la S.M.A. 
Aici, după ce au spart lacătul 
de la poartă, s-au suit pe un 
tractor și au pornit-o. in noap
te. pină au fost găsiți răstur
nați intr-un șanț și de uncl<', 
fără dram de ..curaj", au plecat 
intr-un altfel de... voiaj.

Rubrică redactată ds
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scinteir"



SClNTEIA — miercuri 5 decembrie 1973
PAGINA 5

COMUNICAT COMUN
privind vizita delegației

P. C. Israelian
în a doua jumătăți 

bne a. c., o delega lunii noiem- 
a Partidului 

«-a aflai la 
leg-a Ha a fost formată 
Samuel Mikunis. sr- 

P.C.I.. și Eliahu 
lele Comitetului

Biirurcșii. I 
din tovarăși 
c^tar g-nc 
Druekman. 
Executiv al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a imilnit cu delcg.aț'-i 
Partidului Comunist Israelian. La 
convorbiri, au participai tovarășii 
Ghoorghe Pană, membru al Comitv- 
lului Executiv, al Prezidiului Per- 

P.C.R .manenî. secretar al C.C. al _____
și Stefan Andrei, secretar el C.C. al 
PC.R.

în cursul schimbului dc . 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
•ovărasca'icâ. reprezentanții ambe
lor partide s-ru informat reciproc 
asupra activității si principalelor 
preocupări actuale ale P.C.R. și 
P.C.I. si au abordat unele probleme 
ale situației internaționale, ale miș
cării comuniste și muncitorești in- 
' ?naționale, ale luptei popoarelor 
Împotriva imperialismului, colonia
lismului și ncocolonialismuiui.

Cele două părți au apreciat cursul 
pozitiv al relațiilor tovărășești sta
tornicite intre cele două partide, 
•’xprimindu-se dorința dc a le dez
volta, in interesul reciproc, al unită- 

irii comuniste și muncito- 
rnaționalc.
t evidențiate mutațiile șl 
ile care au loc in viața po- 

in tema ț tonală. in directin 
destinderii, afirmării idealurilor de 
independentă națională a popoare
lor. promovării susținute a princi
piului participării tuturor statelor la 
soluționarea problemelor funda
mentale contemporane. creșterii 
considerabile a rolului și influenței 
opiniei publice, ale maselor popu
lare, in lupta pentru victoria idealu
rilor de libertate, independență na
țională. democrație, progres social, 
pace și securitate internațională. Un 
rol determinam in apariția si acce
lerarea acestor schimbări il au ță
rile socialiste. partidele comuniste 
și muncitorești, clasa muncitoare in
ternațională. statele care acționează 
pentru o dezvoltare de-sine-stâtătoa- 
re. mișcările de eliberare națio
nală. întregul front antiimperialist. 

Reprezentanții P.C.R. și P.C.I. 
sprijină actualul curs spre destin
dere. colaborare si ințclegere intre 
popoare și se pronunță pentru li
chidarea focarelor de încordare și 
conflict, pentru rezolvarea pe cal-' 
politică a diferendelor dintre state, 
pentru zădărnicirea politicii impe
rialiste de forță, dictat și agre
siune. S-a evidențiat că un impera
tiv al vieții internaționale contem
porane il constituie promovarea con- 

și respectarea riguroasă in 
interstatale a principiilor e- 

galității in drepturi, independențe' și 
suveranității naționale, neamestecului 
in treburile interne, nerecurgerii la 
forțâ și amenințarea cu forța, drep- 
tuiui imprescriptibil al fiecărei na
țiuni de a se dezvolta in conformi
tate cu voința și asp.rațiile proprii, 
de a-și afirma liber personalitatea 
si -.ntereseie legitime pe arena in
ternațională.

S-a aprec.at. în comun, că schim
bările rapide care apar impun abor
darea cu mult spirit de răspundere 
a problemelor raporturilor dintre 
state și excluderea războiului ca 
mijloc de soluționare a diferendelor.

în acest cadru, părțile au exprimat 
profunda lor neliniște in legătură cu 
perpetuarea situației de tensiune și 
conflict d.n Orientul Apropiat, d ' 
natură să pună in pericol pacea și 
securitatea internațională. S-a subli
niat că recenta reizbucnire a ostili- 
rați’.or militare in Orientul Apropiat, 
care au provocat grave pierderi ma- 
tc-riale și umane popoarelor d.n a- 
ecastă regiune, a creat o situație pri- 
mejtEoasă cu implicații serioase 
pentru desfășurarea vieții interna
ționale. pentru cursul spre destinde
re și pace care se afirmă in lume.

T.-. circumstanțele actuale, părții- 
a'TkCiazâ că este necesar să se facă 
toiul pentru consolidarea încetării 
focului, să se ajungă cit mai rapid la 
dezangajarea militară, la asigurarea 
condițiilor necesare pentru buna 
c -fâșurare a negocierilor intre sta
tei? interesate,

Considerind că orice tergiversări 
păstrează in sine pericolul apariției 
unor noi agravări ale conflictului, re
luării confruntărilor militare, cu con
secințe deosebit de dăunătoare aiiț 
P'-r/ru poooarele din regiune, cit și 
p-ntru cauza generală a păc.i. cele 
două părți au subliniat că trebu.e 
U cut totul pentru găsirea une. solu- 

rapide și definitive a situației 
actuale d.n Orientul Apropiat.

Reprezentanții celor două partide 
cons.ăeră ut..ă organizarea, in râ~- 
ti mp ui cel mai scurt, a conferinței

■ ecventă
■el 3ț iile

în

vederi.

internaționale de pace prevăzută 
reT-^uțliic Consiliului de Securitate, 
car? să se desfășoare ?vb egida 
O N U. cu participarea, alături de 
pă-țiie direct implicat? in confFct, a 
altor state — mari, mi/iocn si mici — 
î" ’ JE;. ,* * “
doresc și p<>t c 
structiv la ins 
ricntul Mijlocii

Părțile au apreciat că in vederea 
soluționării situației din Orientul 
Mijlociu este necesar să se acțione
ze ferm oentru aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967. care presupune retragerea 
truDelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate in urma războiului din 
1967. instaurarea in Orientul Mijlo
ciu a unei păci trainice, drepte, ast
fel incit să se garanteze suveranita
tea $i integritatea teritorială a tutu
ror statelor din această zonă. Ele au 
relevat că securitatea fiecărui sta’ 
nu sv asigură prin menținerea sub 
ocupație a unor teritorii străine, ci 
prinlr-o politică dc bur.â vecinătate, 
dc înțelegere și cooperare.

Totodată, cele două părți au re
afirmat că. in scopul asigurării unei 
păci durabile în Orientul Mijlociu, 
se impune rezolvarea problemei Da- 
lestinene in conformitate cu aspira
țiile legitime ale acestui popor.

Au fost reînnoite atașamentul șl 
sprijinul deplin al celor două parti
de fată d'> cauza dreaptă a tarilor 
care acționează pentru o dezvoltare 
independentă, care luptă pentru a- 
părarea si consolidarea suveranității 
naționale, pentru extinderea refor
melor social-cconomice in folosul 
maselor populare, pentru preluarea 
definitiva si deplină a patrimoniu
lui national in propriile miini. Tot
odată. a fost exprimată solidaritatea 
militantă cu popoarele care se află 
încă sub jugul colonial, care luptă 
pentru eliberarea națională si so
cială. împotriva politicii de discri
minare rasială $i apartheid.

Reprezentanții P.C.R. si P.C.I.. de
plin solidari cu lupta justă a po
porului vietnamez, au salutat cu sa
tisfacție acordurile dc la Paris pri
vind instaurarea păcii in Vietnam. Ei 
au reafirmat sprijinul frățesc fată 
do eforturile poporului vietn.amoz pe 
calea consolidării păcii, a dezvoltării 

economice și sociale de-sine-sțată- 
toare. Părțile sprijină Guvernul Re
gal de Unitate Națională din Cam- 
bodgia in lupta pentru eliberarea ’ o- 
talâ a țării. Ele s-au pronunțat, 
totodată, pentru crearea tuturor con
dițiilor astfel ca popoarele vietna
mez. laoțian și cambodgian să-și 
poată rezolva libere problemele dez
voltării social-economice, fără ames
tec străin.

Subliniind pașii importanți care au 
fost făcuti in vederea creării unui 
sistem de securitate in Europa, am
bele părți au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele obținute in stadiul 
actual al conferinței general-curopc- 
ne. evidențiind, totodată, necesitatea 
ca opinia publică, masele populare să 
acționeze susținut și in viitor pentru 
incheierea cu succes a acestei confe
rințe. Această reuniune importantă 
trebuie să ducă la consfințirea nor
melor și principiilor ce trebuie să 
fundamenteze raporturile dintre sta
tele continentului. 1?. crearea unui 
sistem de angajamente concrete ale 
țărilor europene, la intensificarea 
schimburilor, a cooperării, pe planuri 
multiple, intre acestea fără discrimi
nări sau bariere artificiale, la dezan
gajarea militară și dezarmare. înfăp
tuirea unui climat durabil de încre
dere și conlucrare pașnică intre sta
tele Europei va da fiecărei națiuni 
garanția că se va putea dezvolta ne- 
stinjenit, la adăpost de orice agresiu
ne sau imixtiune in treburile in
terne.

Cele două părți s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru realizarea dezar
mării generale și. in primul rind, a 
dezarmării nucleare.

Reprezentant i P.C.R. și P.C.I. au 
manifestat hotărirea lor de a con
tribui activ la dezvoltarea raporturi
lor de solidaritate și colaborare to
vărășească cu toate partidele comu
niste și muncitorești, la restabilirea 
și întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale pc 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar, 
a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora autonom politica sa internă 
și externă, in conformitate cu condi
țiile in care acționează.

Cele două partide au exprimat 
convingerea că unitatea militantă a 
forțelor revoluționare, democratice și 
progresiste de pretutindeni, a ‘între
gului front antiimperialist reprezin
tă cea mai bună chezășie a victoriei 
in lupta pentru progresul economic și 
social al popoarelor, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, pentru so
cialism.

mari, mijloc.............
deoseb; din Afr .i și Europa, care 

contribui in mod con- 
stauravea păcii in O-

■are

m

Tovarășului AARNE SAARINEN
Președintele Partidului Comunist Finlandez

Dragă tovarășe Saarinen.
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa. în numele meu și al comuniștilor români, 
calde felicitări si sincere urări de sănătate, fericire personală și putere 
de muncă, de noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată inte
reselor vitale ale clasei muncitoare și, ale poporului finlandez, cauzei 
păcii, democrației și socialismului.

Sint convins că raporturile bune de colaborare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Finlandez se vor dez
volta continuu, în interesul re iproc al celor două țări si popoare prie
tene. al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al între
gului front antiimperialist.

Cronica zilei
Președintele Marii 

țlonale, Ștefan Voitec, 
partea președintelui Senatului Turciei, 
Tekin Ariburun, un mesaj do mul
țumire pentru felicitările adresate 
cu prilejul realegerii sale In 
coastă funcție.

Adunflrl Na- 
a primit din

a-

*

ZIUA NAȚIONALĂ A TAI LANDEI

Maiestății Sale BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele Tailandei

BANGKOK

NiCOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Reprezentantul ureșeilintelui 
taiMi ile Stat a ptai 

in RepuWica Tunisiana
La 4 decembrie. Cornelul Mânescu, 

reprezentant al președintelui Consi
liului de Stat. Nicolae Ceaușescu, a 
plecat in Republica Tunisiană. I/i ae-

roportul Otopcni a fost condus de Ni
colae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari supe
riori din M.A.E.

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale

în ziua de 2 
avut loc alegeri . 
deputati in Marea Adunare 
nalâ devenite vacante.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electora
le de circumscripție și ale comisii
lor de votare și a constatat că ale
gerile s-au desfășurat in conformi
tate cu dispozițiile Legii nr. 28 1966 
cu privire la alegerea deputaților in 
Marea Adunare Națională si in con
siliile populare.

Au fost aleși candidați! propuși 
de Frontul Unității Socialiste : prof, 
dr. docent Octavian Fodor, rectorul 
Institutului de medicină și farmacie 
din Cluj, in circumscripția electo-

decembrie 1973 au 
pentru locurile de 

Națio-

Marți după-amiază
Capitală delegația
P.C.R., condusă de 
membru al C.C. al ......
cretar al Comitetului județean Neam', 
al P.C.R.. care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., a făcut o vizită in schimb

s-a Înapoiat in 
de activiști ai 
Ștefan Boboș. 

P.C.R., prim-se-

CLUJ (Corespondentul „Scinteii",
Alexandru Mureșan). — La clubul 

'„Metalul" al regionalei C.F.R. Cluj 
a avut loc. marți după-amiază. o 
adunare omagială închinată împli- 
nirii a 75 de ani de la nașterea lui 
Jozsă Bela. neînfricat luptător pen
tru cauza clasei muncitoare, pentru 
prietenia si frăția dintre oamenii 
muncii români și cei aoarținind na
ționalităților conlocuitoare. A luat 
parte un marc număr de muncitori, 
intelectuali, tineri. In cuvin'.ul său. 
tovarășul Remus Bucșa, prim-secre
tar al Comitetului municipal Cluj al 
P.C.R.. primarul municipiului, a în
fățișat figura luminoasă a lui J6?.sâ 
Bela. Au mai luat cuvinlul scriito
rul Nagy Istvăn și pensionarul 
Gheorghe Timofi. membru de partid 
din ilegalitate, care au rodat fapte 
din viața și lupta lui Jozsă Bela. în 
holul c’ubului a fost organizată o 
expoziție cu documente si fotografii 
infă’ișind momenio din viața și 
lupta lui Jozsă Bela.

La Casa de cultură din Odorheiu- 
Secuiesc a avut loc marți o aduna
re prilejuită de Împlinirea a 75 de 
ani de îa nașterea militantului co
munist Jozsă Bdla.

Despre viața și activitatea mili
tantului comunist au vorbit Victor 
Ardeleanu, secretar al comitetului 
municipal de partid, prof. Albert Da
vid, directorul liceului dr. Petru 
Groza din localitate, țăranul munci
tor Bede Mozes șl Ris Ecaterina, 
muncitoare la întreprinderea de ață 
din localitate.

(Agerpres)

'• SPORT • SPORT> SPORT * SPORT « SPORT » SPORT
FOTBAL. Azi, epiimile de 
finală aie „Cupei României"

Astăzi, cu începere de la ora 13.30, 
■optimile de finală 

ale „Cupei României" la fotbal. In 
Capitală, pe stadioane diferite, vor 
; lo~ două pai d - : Jiul Petro- 
. inj _ Petrolul Ploiești (stadion Di
namo) și Chimia Rm. Vilcea — F. C. 
Argeș Pitești (stadionul Republicii). 
Celelalte jocuri : °
țesc - U.T.A.
S. C. Bacău — S 
C.S.M. Reșița — 
șoara (ia Deva).

ÎN CÎTEVA RINDURl

»

rală nr. 3 Institutul 
del ui Cluj, cu 99,51 
t.urile exprimate ; 
Sebastian Ulmeanu. 
(ia electorală nr. 5 
tul Constanta, cu 
Gheorghe Stoica. 
Comitetului municipal __ —
președintele Comiietului executiv 
Consiliului popular municipal 
nicu-Vilcea, in circumscripția elec
torală nr. 5 Grădiștea, județul Vil- 
cea. cu 99,84 la sută.

Lucrările referitoare la aceste a- 
le.ceri au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale, pentru 
fi transmise Comisiei de validare 
Marii Adunări Naționale.

agronomic, ju- 
la sută din vo- 

contra amiralul 
In circumscrip- 
Mangalia, jude- 

99.93 la sută : 
prim-secretar al 

al P.C.R.. 
;1 

Rim-

a

Lade experiență in R.D. Germană, 
aeroportul Olopeni. delegația a fost 
salutată de Ion Circel, membru al 
C.C. al P.C.R.. șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei R.D. Germane la București.

*
Marți după-amiază s-a.înapoiat in 

Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R.. condusă de tovarășul Gheor
ghe Blaj, membru al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Maramureș al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C. din Cuba, a 
efectuat o vizita in schimb de expe
riență in Republica Cuba.

La sosire, pe aeroportul 
delegația a fost Intimpinată 
rășul Iosif Szasz. membru 
... C.C. al P.C.R.. prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost prezent ambasadorul Reou- 
blicii Cuba la București. Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain.

al C.C.

Otopeni, 
de tova- 
supleant

PARIS MATCH,

Sportul Studen
ția Tr. Severin). 

Steaua Ca Galați), 
- Politehnica Timi- 

.... - Șantierele navale
Oltenița — Delta Tulcea (ia Fetești), 
Minerul Baia Mare — A.S.A. Tg. 
Mureș 0a Tg. Mur^ș). Universitatea 
Ciuj — Oltul Sf. Gheorghe (la. Me
diaș).
EASCHET. Trei meciuri in
ternaționale, în sala Fio 

reasca

GIMNASTICA. — La invita
ția federației de specialitate din 
R. P. Chineză, de ci leva zile se 
aUâ la Pekin reprezentativele 
de gimnastică ale Român- i 
pentru a participa la concursuri 
și demonstrații împreună cu 
sport;’. i’ chinezi. Prima demon
strație la care ii participat gim- 
naști și gimnaste din cele două 
țâri a avut loc la Pekin, in pre
zența a peste 14 000 de spectatori, 
în cadrul festivității de deschi
dere. sportivi; români au fost 
salutați d« Li Cin-ciuan. 
partea Comitetului pentru cul
tură fizică și sport al R. P. Chi
neze. Oaspeții români urmează 
să mat susțină demonstrații la 
Șanhai și Cianșu.

Baumstark, a întrerupt cu iugoslava 
Pihailici. In clasament conduce Ve- 
rdezi (Ungaria) cu 2,5 puncte, ur
mată de Vokr'iova cu 2 puncte și o 
partidă întreruptă.

din

Marți dimineața a părăsit Capi
tala. indreptindu-se spre Moscova, o 
delegație a Uniunii Tineretului Co- 
muni-t. condusă de tovarășul Ion 
Traian Ștofănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului, care, la invitația 
Comiietului Central 
nordului Comunist 
o vizită in Uniunea

*

La Ministerul Comerțului Exterior 
s-au desfășurat, in cursul zilei de 
marți, lucrările simpozionului cu 
tema „Aspecte ale comerțului și 
cooperării internaționale in domeniul 
nuclear",

Lucrările simpozionului
deschise de Emilian Rodoan. vicepre
ședinte la Comitetul de stat pentru 
energia nucleară.

*

In sala Casei de Cultură a secto
rului 2, din str. Mihai Eminescu, va 
avea loc astăzi, la ora 18, sub aus
piciile Automobil Clubului Român, 
un simpozion pe tema circulației in 
condițiile ce decurg din Decretul 
Consiliului de Stat cu privire la mă
surile de dezvoltare a bazei energe
tice și de folosire mai judicioasă h 
carburanților și energiei.

(Agerpres)

Cu ocazia Zilei naționale a Tailandei. ziua de naștere a Maiestății 
Voastre, doresc să vă adresez, in numele Consiliului do Stat al Republicii 
Socialiste România și al meu personal, felicitări și urări de sănătate și 
fericire Maiestății Voastre, de prosperitate și progres poporului tailandez.

Totodată. îmi exprim încrederea că relațiile dintre țările noastre se 
în viitor, spre binele popoarelor român și tailandez, al păcii 
in lume.

vor dezvolta 
șl înțelegerii

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

al Uniunii Tl- 
Lcninlsl, face 

Sovietică.

Capitala Tailandei, Bangkok, supranumita și „Veneția Orientului', 
port pe fluviul Menam, patru cincimi din întregul export al țârii plecind 
de aici. întins pe o lungime de 30 de km, orașul are o populație de 
peste doua milioane locuitori, in fotografie j una din principalele 

magistrale din Bangkok

Plenara Consiliului Culturii
si Educației Socialiste

Saia sporturilor de la Floreașca 
găzduiește astăzi meciul internațio
nal dintre echipele masculine de bas
chet Steaua București — Sparta Bcr- 
irange din cadrul „Cupei cupelor", 
în primul Joc. care a avut loc sâp- 
tămina trecută la Luxemburg, bas
chetbalist!. români au terminal în
vingători cu scorul de 108—77. Intil- 
nirea începe la ora 18,30.

Joi. in aceeași sală, de la ora 18. 
se desfășoară alte doua partide in
ternaționale. ambele ciontind pentru 
. Cupa campionilor europeni*'. Poli
tehnica TT-! ‘ Tri
minin) 
Anvers (masculin).

TENIS. — A Început turneul in
ternațional masculin de tenis de la 
Sao Paulo. în primul tur. Ion Tiriac 
(România) — Ricardo Bern (Brazi- 
jjaj g—1. 6—2. Manuel Santana 
(Spania) — Eulicio Silva (Brazilia) 
7—6. 6—1.

II \NDBAL. — o In ziua a doua a 
turneului internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi, echipa secundă 
a României a învins cu 18—15 (3—9) 
selecționata R.S.S. Gruzine. Alte re
zultate : Le ass — Iugoslavia 22—16 
(13—8) ; R. F. Germania — U.R.S.S. 
(tineret) 27—13 (12—7). • In locali
tatea belgiană Laeken s-a desfășurat 
meciul dintre selecționatele masculi
ne ale Belgiei și Danemarcei, con- 
tind pentru preliminariile campiona
tului mondial. Handbaliștii danezi, 
învingători cu 32—11 (15—6), s-au ca
lificat in faza finală a competiției, 
o Selecționatele feminine de handbal 
aie Iugoslaviei și Japoniei au susți
nut la Zagreb un meci de verificare 
In vederea apropiatelor campionate 
mondiale, care încep simbătă in pa
tru orașe din Iugoslavia. Partida s-a 
terminat cu scorul de 21—11 (12—7) 
in favoarea sportivelor iugoslave.

— Union Garant Viena (Ie
și Dinamo — Racing Ford

ȘAH. — La Vmjacka Banja, in 
runda a 3-a a celei de-a 5-a ediții 
a ..Cupei campioanelor europene" : 
Krumova — Lisi 1—0 ; Stadler — Ti
mar 1—0 : Rannlkj — Kușnir remi
ză : Veroczi — Angelleri 1—0. Re
prezentanta României, Gertrude

FOTBAL. - In turneul final si 
zonei Amerlcit de Sud. Centrale și 
Mării Caraibilor, conlmd pentru pre
liminariii-- campionatului mondial de 
fotbal, Mexic — Honduras 1—1 
(0-0).

La 4 decembrie a. c. a avut ioc 
plenara Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. La plenară, in 
afară de membrii consiliului, au 
participat președinții comitetelor 
de cultură si educație socialistă ju
dețene, directori de edituri, rcdac- 
tori-sefi ai unor publicații cultural- 
artistice centrale, directori ai case
lor de filme și alte cadre care lu
crează in domeniul activității cultu
ral-artistice.

Plenara a dezbătut darea de sea
mă privind activitatea desfășurată 
de Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste in cursul anului 1973. re- 
liefind atit realizările remarcabile 
obținute in creația literar-artistică. 
in imbogățirea vieții culturale și 
lărgirea orizontului de cunoaștere al 
poporului, cit și unele deficiențe și 
neajunsuri care s-au manifestat In 
munca unor organe și instituții cul
tural-artistice. in promovarea și di
fuzarea valorilor de artă din țara 
noastră.

Plenara, a 
sarcinile, ce

dezbătut, de asemenea, 
revin Consiliului Cultu-

rii și Educației Socialiste, tuturor 
organelor cultural-artistice din țara 
noastră, in activitatea pentru reali
zarea obiectivelor pe 1974 in dome
niile producției editoriale, cinemato
grafice. de arte plastice, teatrale și 
muzicale. cultural-educative de 
masă, precum și in domeniul dez
voltării relațiilor de colaborare cul
turală ale țării noastre pe plan in
ternațional.

Subliniind necesitatea sporirii exi
gentei in întreaga muncă de promo
vare a creației noi. inspirată din 
realitățile și aspirațiile poporului 
român, ridicării nivelului calitativ 
al vieții cultural-artistice din (ara 
noastră, vorbitorii au făcut, o serie 
de sugestii și propuneri menite să 
îmbunătățească continuu activitatea 
in toate domeniile analizate, in toa
te instituțiile de cultură și artă.

în incheierea plenarei a luat cu- 
vintul tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste.

robabil pentru 6, 7 și 8 dc- 
i t©ră : Vremea sc va in- 
Ccrul va fl variabil, mai 

mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, mal ales sub formă dg ninsoare

șl lapoviță. Vintul va sufla potrivit, 
cu unele intensificări pină la tare. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
10 și zero grade, local mai coborite. 
iar maximele vor oscila între minus 4 
și plus 6 grade. Pe alocuri se va pro
duce ceață. în București : Vreme în 
încălzire ușoară. Cerul va fl schimbă
tor. Vor cădea precipitații temporare. 
Vint potrivii. Temperatura In creștere 
ușoară.

v<

„Carburantul zilei de miirse

HIDROGENUL11
Revista ...Paris Match" publică, sub semnătura cunoscutului publi

cist Raymond Cartier, un amplu articol consacrat perspectivelor pe 
care Ic deschide folosireo hidrogenului in producerea energiei. Redăm 
mai jos extrase din articol :

Intr-un moment cind problema 
energiei se află pe buzele tuturor, 
aproape că nimeni nu s-a întrebat 
despre natura acelei energii care 
propulsează pe om și astronavele 
către adincurile Cosmosului.

Racheta „Skylab" a fost desprinsă 
de pămint de un carburant pe bază 
de kerosen, adică de petrol. Dar 
treptele au fost propulsate de 335 000 
litri de hidrogen lichid, care le-au 
condus pină la laboratorul spațial. 
E relativ puțin in comparație cu 
cantitățile folosite in cazul ultime
lor două expediții pe Lună : 
1 088 000 litri de hidrogen lichid 
pentru al doilea etaj al rachetei. 
260 000 litri pentru al treilea. Este 
insă suficient pentru a înțelege un 
lucru : carburantul dc niiinc. aceia 
care va înlocui 
gazos, își face . .
Nava spațială, reutilizabilă, jumă
tate — rachetă, jumătate — avion, 
care va urma ,.Skylab"-ului, va u- 
tiliza, in mod exclus.v. hidrogen-

Revenind pe pămint. vrem să 
arătăm că „Asociația americană 
pentru progresul științelor" vede in 
hidrogen carburantul care, fără 
vreo dificultate majoră, va putea sa 
înlocuiască benzina la automobilele 
noastre. Cu prețul unor modificări 
minore, rotația, puterea, eficacita
tea motorului cu hidrogen — se 
spune intr-uita din publicațiile aso
ciației — sini aceleași cu ale unui 
motor cu benzină. Regia Renault, 
in cooperare cu Institutul petrolu
lui și aerului lichid, pregătește un 
automobil cu hidrogen, al cărui 
prototip este așteptat intr-un ter
men scurt. ..Astfel de vehicule — 
spun inginerii — vor fi practice in 
mai puțin de zece ani..." Ele ar fi 
fost poate gata acum, dacă s-ar fi 
avut in vedere că petrolul nu este 
inepuizabil și s-ar fi trecut cu ma> 
multă hotărire la utilizarea unor 
surse de energie cu o putere faț; 
de care petrolul nu este decit o 
bagatelă.

De altfel, de pe acum hidrogenul 
este un factor important al indus
triei. El este folosit pe scară lar
gă in producția îngrășămintelor 
azotoase și la rafinarea petrojulu; 
Dar in afară de rachete, rolul hi
drogenului ca producător de ener
gie este încă infim.

...pi totuși — afirmă asociația a- 
mintită — hidrogenul constituie, vir- 
tualmente. ..un combustibil ideal". 
Un gram de benzină dă 10 090 d-

calorii ; un gram de hidrogen — 
30 000. Petrolul și toți combustibilii 
fosili emană gaze nocive : hidroge
nul, arzind, nu produce decit apă. 
Fiind extrem de ușor, puțin vlscos, 
circulația lui in gazo-conducte este 
mai ușoară decit aceea a gazului 
natural și mult mai economică de
cit transportul de energie electrică. 
Este cunoscut cazul dirijabilului 
..Hindenburg", care a luat foc ; dar 
nu se cunoaște nici un accident de 
pe urma hidrogenului folosit in

RĂSFOIND
petrolul lichid și 
probeic in spațiu.

PRESA STRĂINĂ

industrie. Adaptarea hidrogenului 
la nevoile cotidiene nu ridică nici 
o problemă de nesoluționat. Sin
gura sa mare contraindicație o con
stituie faptul că hidrogenul utili
zat actualmente provine in mare 
parte din gazul natural. Și aceasta 
numai fiindcă'era ieftin și comod 
sj-1 obții din gaze. Nu poate fi insă 
ignorat că hidrogenul este un de
ment fundamental al materiei. El es
te combustibilul Soarelui. Nu sc gă
sește in stare liberă, dar constituie 
90 la .sută din universul nostru. Ei 
este, in particular, unul din cele 
două elemente constitutive ale 
apei — H>O : doi atomi de hidrogen 
și un atom de oxigen. In greutate 
un kilogram de apă se compune 
din 888 grame de oxigen și din 111 
grame de hidrogen. Un kilometru 
cub — fracțiune Infinitezimală a 
volumului oceanelor — conține 113 
milioane tone de hidrogen — echi
valentul energetic al întregii pro
ducții a! țărilor Golfului Persic pe 
timp de un an. Celor care ar putea 
să le fie teamă că o preluare de 
acest ordin de mărime ar păgub 
mările li se poate răspunde că 
Soarele pompează anual 450 miliar
de tone de apă pe care le restituie 
sub formă de ploaie. Omul s-ar 
putea introduce in acest circuit ai 
naturii fără nici un inconvenient.

Procedeul curent pentru extrage
rea hidrogenului din apă este h.- 
droliza. Consumul de electricitate 
cerut de această operațiune il face

scump ; dar această problemă s-a 
pus și in legătură cu energia nu
cleară. Nu înseamnă că producția 
va fi scumpă și in viitor. Echipe 
de cercetători de la laboratorul din 
Ispra. de lingă Milano, unde lu
crează specialiști din țările Euro
pei occidentale, au obținut uncie . 
rezultate in ieftinirea electrolizei. 
Sini in curs de dezvoltare și alte 
procedee, printre care descompu
nerea apei cu ajutorul căldurii. 
Temperatura necesară, 2 500 grade, 
facea ca la început și acest proce
dau să fie considerat prohibitiv. 
Dar doi savanți de la Ispra au reu
șit să coboare temperatura nece
sară la 730 dc grade. Unul cin ei, 
directorul laboratorului, apreciază 
că era hidrogenului iefti.n. era hi
drogenului producător și distribui
tor ue energie va începe către 
1982. Nimeni nu va crede că acest 
termen nu ar fi fost mai apropiat 
dacă lucrările ar fi început mai 
devreme, ar fi fost stimulate 
prin mai multe fonduri și s-ar fi 
lucrat cu mai multă convingere. 
Faimoasa criză de energie nu este 
generată de insuficiența resurselor : 
ca decurge, dintr-o oarecare indo
lență in domeniul prevederii. Ceea 
ce trebuie înscris, neîndoios, la pa
sivul sistemului capitalist in care 
imperativul prețului, necorectaț in 
mod corespunzător de acțiunea gu
vernelor. joacă un rol paralizant 
asupra cercetării, experimentării și 
deschiderii de noi căi...

Centrala energetică tipică a vii
torului va fi instalată pe _ 1__ 11
artificială. Ea se va compune din- 
tr-un aparat nuclear fumizind e- 
nergia necesară pentru descompu
nerea apei și din instalații adecva
te pentru a culege, trata și asigura 
circulația hidrogenului. Se așteaptă 
această cucerire definitivă a ener
giei interne a materiei in urmă
torii 4—5 ani. Un mare avantaj al 
producerii de hidrogen, pornind de 
'.a apă, rezidă in cantitatea de 
oxigen care se obține ca subpro
dus. Este știut că lupta contra po
luării apelor, stimularea vieții ve
getale și animale se bazează pe fo- 

O
cu 
In

* LOCUINȚE DIN
SULF. O așa-numită „casă 
ecologică" de o factură absolut 
inedită au realizat doi arhitecți 
Canadieni. Ei au folosit drept 
material dc construcție, in pro
porție de 30 la sută, pucioasă 
Încălzită la punctul său de fu
ziune — 119°. nisip — 70 la
sută, plus aditivi in cantitate 
redusă. Blocurile obținute prin 
turnarea acestui amestec sint 
goale pe dinăuntru, ceea ce 
facilitează instalarea firelor 
electrice și a țevilor de canali
zare, au o grosime de 2—3 cm, 
sint mai rezistente decit cele 
confecționate din ciment, su
portă presiuni pină la 200 
kg emp și nu au nevoie nici de 
apă. nici de ciment drept liant. 
..Casa ecologică" este prevăzu
tă cu celule solare pentru pro
ducerea energiei calorice, disti
larea și încălzirea apei, cu o 
bucătărie, de asemenea, solară, 
cu un sistem colector al apei 

. de ploaie; un- acumulator și o 
morișcă pentru 
electricității. un 
pentru obținerea .... ....... .
mosferă in timp de secetă.

® UN MAGNETO
FON CU 38 DE PISTE. 
Aparatul respectiv a fost reali
zat de un specialist de la uzina 
constructoare de mașini de pre
cizie din Novosibirsk. U.R.S.S. 
Pe banda magnetică a unei 
singure casete a magnetofonu
lui „Cometa-211" pot fi înregis
trate peste 300 de piese muzi
cale. Pentru găsirea bucății 
preferate sint suficiente doar 
15—20 de secunde, căci această 
operațiune a fost încredințată 
unui dispozitiv automat.

© ÎNCĂ UN MONU
MENT ÎN PRIMEJDIE.
Asupra Domului din orașul 
vest-german Koln — capodope
ră arhitecturală — rod a sute 
de ani de muncă migăloasă a 
unor artiști plini de măiestrie, 
planează o gravă amenințare — 
apreciază specialiștii ia mate
rie din R.F.G. Acidul sulfuric 
rezultat din gazele 
ment ale mașinilor, fumul pro
venit din hornurile caselor 
ale uzinelor chimice din locali
tate — adăugate la umiditatea 
atmosferei — macină tot mai 
mult frumoasele statui și bro
derii care fac frumusețea mo
numentului. 12 dintre firidele 
catedralei sint deja văduvite de 
statuile care le împodobeau, iar 
dacă procesul de măcinare a 
clădirii continuă în același 
ritm, arcadele care o susțin ar 
putea slăbi intr-at.it incit sâ 
ducă la prăbușirea clădirii. In 
futofiTafie :

producerea 
condensator 

apei din at-

de eșapa-

și

o insulă

losirea intensivă a oxigenului, 
rafinărie de petrol amenință 
poluarea o întreagă regiune, 
•chimb, o sursă de energie hidro- 
nucleară ii furnizează mijloacele 
de purificare.

Criza d? energie actuală poate ș: 
trebuie să suscite progrese tehno
logice și industriale uriașe. Ele
mentele există de pe acum și suc
cesul final este sigur. O mare re
voluție energetică este in marș.

• CU M1INILE Șl PI
CIOARELE LEGATE, un 
om poate oare inota in felul a- 
cesta ? E vorba, in fapt, de un 
sport care se practică de mai 
multă vreme și are, ca și alte 
discipline sportive, campionii 
săi. De pildă, anul trecut re
cordul mondial de inot cu mii- 
nile și picioarele legate a fost 
repurta' d? un japonez care a 
rezistat astfel " ' -- -
ore. Duminica _____ ____ . „
cestuia a fost luat de argenti- 
neanul ’ ■ ' ___ _
frtre a intrat in ană, in portul 
Parana, vineri la ora 18,16 mi
nute și s-a menținut la supra
față 'imp d- 51 ore. 12 minute 
și 30 de secunde prin agitarea 
ambelor picioare in stilul ..del
fin".

timp de 51 de 
trecută, locul a-

Lui? Alberto Aguero,



viața internațională
Uliii I l1Tr ~TI1l III mi IUBI I.......... IIIInterviul acordat de tovarășul

uNicolae Ceaușescu
agenției „Associated Press'1

ORIENTUL APROPIAT
• Declarația purtătorului de cuvint al guvernului egiptean

• întrevederi israeliano-americane

Congresul P.C. din Bangladesh

După cum s-a anunțai, la 30 noiembrie, președintele Consiliului 
de Sfat al Republicii Socialiste România, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe corespondentul permanent la București al agenției „As
sociated Press", NICHOLAS LUDINGTON, câruia i-a acordat urmă
torul interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, sînteți amabil să spe
cificați obiectivele principale 
ale călătoriei dumneavoaslră 
in Statele Unite ale Americii?

RĂSPUNS: Vizita pe care urmea
ză s-o întreprind în curind în State
le Unite reprezintă un răspuns la 
vixita din 1969 a președintelui 
N x-'n în România. Ea constituie, 
în același timp, o expresie a rela
țiilor de colaborare și pinetenie 
care se dezvoltă în continuu în ul
timii ani. mai ales dupâ vizita pre
ședintelui Nixon în România și 
după vizita mea neoficială, din 
1970, In Statele Unite.

Cu prilejul apropiatei vizite, de
și.cur. aș dori să explorez, împreu
nă cu președintele Nixon, cu alț.i 
membri ai guvernului Statelor 
Unite, posibilitățile extinderii in 
continuare a colaborării dintre ță
rile noastre. îndeosebi în domeniul 
economic. Un obiectiv important în 
această direcție îl constituie acor
darea de către Statele Unite a 
clauzei națiunii celei mai favori
zate. Cu acest prilej vor fi abor
date. fără îndoială, și o serie de 
probleme ale situației internațio
nale. ale asigurării dezvoltării 
cursului nou de destindere, ale în
făptuirii unei păci trainice, care să 
asigure deplina egalitate și respec
tul reciproc între toate națiunile 
lumii.

Sper că vizita va marc3 un mo
ment important în evoluția viitoa
re a relațiilor dintre popoarele 
noastre.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, considerați satisfăcă
toare realizările obținute pină 
în prezent în atragerea com
paniilor occidentale, îndeosebi 
a celor americane, la partici
parea în societățile economice 
mixte ? Sperați ca vizita dum
neavoastră să aducă rezultate 
concrete in acest sens ?

RĂSPUNS : In ce privește con
s'. tui rea unor societăți mixte am 
realizat unele începuturi cu com
paniile din Statele Unite. Cîteva 
proiecte se află intr-un stadiu des
tul de avansat ; ele ar putea fi 
concretizate chiar în cursul vizitei 
mele în Statele Unite. Ne aflăm 
ce-abia la început, dar, pe măsură 
ce funcționarea societăților mixte 
deja constituite se va dovedi bună, 
vom putea să extindem această 
colaborare. Sintem interesați în a 
realiza asemenea societăți mixte cu 
companii din Statele Unite ale 
Americii.

ÎNTREBARE : Programul
dumneavoastră în S.U.A. inclu
de și întâlniri cu oameni de 
afaceri ?

RĂSPUNS : Da. Programul pre
vede, intr-adevăr, vizite la unele

întreprinderi industriale, cît și în- 
tilniri cu reprezentanți ai unor 
companii, care, sper, vor contribui 
la evidențierea de noi posibilități 
pentru lărgirea cooperării econo
mice dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. cît de avansat este, 
după părerea dumneavoastră, 
procesul de destindere și ce 
perspective sînt pentru reali
zarea de noi progrese în a- 
ceastâ direcție ? Care este, 
după părerea dumneavoastră, 
rolul României în acest sens ?

RĂSPUNS : în viața internațio
nală s-au obținut o serie de rezul
tate pe calea unei politici noi, in 
imprimarea cursului spre destin
dere. Apreciez însă că sîntem nu
mai la început. Nu se poate consi
dera că acest curs spre destindere 
a devenit suficient de puternic, sînt 
încă multe obstacole care îi stau 
în cale. De aceea este necesar ca 
toate popoarele, toate guvernele, 
șefii de state să acționeze cu mai 
multă consecvență și fermitate 
pentru consolidarea acestui curs, 
pentru afirmarea în lume a prin
cipiilor de egalitate, de respect al 
independenței și suveranității tu
turor popoarelor, de neamestec în 
treburile interne, de soluționare a 
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor, renunțîndu-se la forță 
sau la amenințarea cu forța.

România pornește in mod con
stant de la faptul că la solu
ționarea marilor probleme in
ternaționale, la asigurarea păcii 
trebuie să participe, pe baza de
plinei egalități, toate statele, indi
ferent de mărimea sau orînduirea 
lor socială. Pornind de aici, dez
voltăm larg relațiile de colaborare 
cu toate statele lumii, acționăm 
pentru soluționarea problemelor li
tigioase pe calea tratativelor, pen
tru întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, pentru înfăptui
rea securității europene. Conside
răm că această activitate îndrep
tată spre colaborare și pace, des
fășurată împreună cu alte popoa
re, are importanța ei și constituie 
o contribuție modestă — dar o 
contribuție — la afirmarea cursu
lui destinderii, la înfăptuirea unei 
politici de pace și colaborare.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. în ce privește libera 
circulație a informațiilor între 
Est și Vest, în prezent toate 
cărțile, ziarele și revistele pu
blicate în țările socialiste ră
săritene pot fi obținute în 
Vest. Care sint criteriile difu
zării de publicații occidentale 
în România ?

RĂSPUNS : Noi sîntem partizanii 
unui schimb liber de idei, de infor
mații între toate țările. Considerăm 
că, in condițiile actuale ale revolu

ției tehnico-științifice, aceste con
tacte și schimburi de informații au 
o deosebită importanța pentru pro
gresul oricărei țâri. Sîntem însă 
hotărit împotriva oricărei încercări 
de folosire a acestui schimb de in
formații pentru propagarea con
cepțiilor fasciste, a rasismului sau 
a așa-ziselor opere de artă sau li
teratură care vin în contradicție cu 
principiile umanismului, cu educa
rea popoarelor. în special a tine
retului. în spiritul prieteniei și co
laborării.

Deci, considerăm că schimbul de 
informații din toate domeniile tre
buie să servească progresului, co
laborării, cauzei păcii și prieteniei.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, revenind la problema 
destinderii, ați putea prevedea 
cîți ani ar fi necesari pentru, 
ca obiectivul declarat de 
România privind desființarea 
blocului N.A.T.O. și a Pactului 
de la Varșovia să devină o 
realitate ?

RĂSPUNS : înfăptuirea unei 
destinderi reale și asigurarea unei 
păci trainice sint condiționate, 
după părerea noastră, de măsuri 
de dezangajare și dezarmare mili
tară, deci și de desființarea blocu
rilor militare.

Remarc, de asemenea,'cu multă 
satisfacție că desființarea blocuri
lor militare nu este numai obiecti
vul României, ci și al altor țări — 
socialiste și nesocialiste. De aceea 
am și convingerea că el va putea fi 
înfăptuit. în politică și în istorie 
este greu să stabilești termene pre
cise, dar viața a arătat că, uneori, 
evenimentele se precipită în așa fel 
îneît ceea ce la un moment dat 
părea utopie devine realitate mai 
repede decît puteau mulți să crea
dă. Nu vreau să dau exemple, dar 
cred că vom avea asemenea sur
prize — și cred că plăcute — și în 
ce privește desființarea blocurilor 
militare și înfăptuirea unei politici 
principial noi, care să excludă for
ța și amenințarea cu forța.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România este încreză
toare in pașii care s-au reali
zat prin vizita președintelui 
Nixon în Uniunea Sovietică, 
prin vizita sa în China și prin 
toate realizările care au avut 
loc în direcția destinderii ?

RĂSPUNS : Am declarat de mai 
multe ori câ vizita președintelui 
Nixon în Uniunea Sovietică, în 
Republica Populară Chineză con
stituie evenimente importante pen
tru viața internațională, pentru 
cursul destinderii. Ne-am exprimat 
speranța câ dezvoltarea relațiilor 
dintre țările respective va contri
bui la accentuarea politicii noi, 
care să garanteze tuturor națiuni
lor dreptul la dezvoltare, corespun
zător voinței lor, fără nici un a- 
mestec din afară, la realizarea unei 
păci în condiții de deplină egalita
te și respect între toate națiunile 
lumii.

CAIRO 4 (Agerpres). — In ca
drul unei conferințe de presă. Ah
med Annis, purtătorul dc cuvint ofi
cial al guvernului egiptean, a afir
mat că ..guvernul Republicii Arabe 
Egipt ar fi gata să reia convorbirile 
de la kilometrul 101. pe șoseaua Cai
ro — Suez, dacă partea Israeliană se 
angajează sâ aplice toate clauzele re
centului acord de consolidare a în
cetării focului" — a anunțat postul 
de radio Cairo.

Convorbirile dintre reprezentanții 
militari ai Egiptului șl Israelului. 
Inițiate In conformitate cu prevede
rile acordului de consolidare a în
cetării focului. încheiat intre cele 
două părți, au fost întrerupte la ce
rerea Egiptului, care a acuzat Israe
lul că refuză să aulice prevederea 
referitoare la dezangajarea trupelor 
pe pozițiile deținute la 22 octombrie, 
data intrării in vigoare a încetării 
focului.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agcrpros). 
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a conferit, luni, cu am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
Națiunile Unite. Ahmed Abdel Ne- 
guid — transmite agenția Reuter.

TEL AVTV 4 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului. Golda 
Meir, a conferit, luni, timp dc două 
ore, cu Kenneth Rush, subsecretar 
de stat american, care se află la Tel 
Avlv. Potrivit unul purtător de cu
vint oficial, au fost abordate proble
me privind situația din Orientul A- 
propiat și vizita pe care o va face In 
Israel, la 15 decembrie. Henry Kis
singer. secretarul de stat al S.U.A. 
Intr-o declarație făcută după Între
vedere. Kenneth Rush șl-a exprimat 
satisfacția In legătură cu convorbi
rile ourtate cu premierul lsraelian.

ȘEDINȚA CONSILIULUI ECONOMIC AL LIGII ARABE
CATRO 4 (Agerpres). — Luni s-au 

deschis la Cairo lucrările celei de-a 
19-a sesiuni a Consiliului Economic 
al Ligii Arabe, la care participă re
prezentanți din 10 țări membre.

In cuvintul de deschidere, secreta
rul general al Ligii Arabe. Mahmud 
Riad, a subliniat că misiunea actua
lei sesiuni este de a adopta măsu
rile corespunzătoare pentru aplicarea 
rezoluțiilor din domeniul economic a- 
doptate la conferința la nivel înalt 
de la Alger.

Vicepremierul și ministrul egiD- 
tean al finanțelor și economiei, Ab

del Aziz Hegazl. s-a pronunțat pen
tru elaborarea unor planuri ne ter
men lung care să includă, printre al
tele. o strategie economică unificată, 
vizind dezvoltarea industriei si eco
nomiei in țările arabe.

Marti, lucrările Consiliului Eco
nomic al Ligii Arabe s-au desfășu
rat in două comitete însărcinate cu 
întocmirea unor documente ce vor 
fi examinate in ședința plenară de 
miercuri.

La sesiunea Consiliului Economic 
nu participă Libia, informează a- 
gentia Reuter.

întrevederi româno-austriece
VIENA 4 (Corespondentă de la 

C. Vlad). — Tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Comisiei permanente 
pentru politică externă a Marii A- 
dunări Naționale a Republicii So
cialiste România, care face o vizită 
oficială in Austria la invitația Co
misiei de ■politică externă a parla
mentului austriac. a fost primit, 
marți, de cancelarul federal. Bruno 
Kreisky. In cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială. a avut loc un schimb de ve

deri privind dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Austria, precum 
și in legătură cu unele probleme In
ternationale.

In aceeași zi. Mihai Dalea s-a In- 
tilni» cu ministrul afacerilor exter
ne, Rudolf Kirchschlăger, și cu W. 
Wodak. secretar general al Ministe
rului austriac al Afacerilor Externe. 
La întrevedere a participat D. Ani- 
noiu, ambasadorul României la 
Viena.

GENEVA

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa 

o Evidențierea necesității unor măsuri concrete 
menite să facă efectivă nerecurgerea la forță

GENEVA 4 (Agerpres). — Partici
pant ii la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa și-au 
concentrat tot mai mult atenția asu
pra măsurilor care trebuie între
prinse pentru edificarea unui sistem 
ce securitate pe continent, ca parte 
integrantă a eforturilor de statorni
cire a unor relații noi intre state, 
in întreaga lume.

Pe primul plan s-au situat dezba
terile din organul special de lucru, 
tn cadru] cărora s-au examinat for
mulările românești privind preciza
rea si concretizarea, in instrumente 
juridice bilaterale și multilaterale, a 
obligației de a nu se recurge la for
ță sau amenințarea cu forța in re
lațiile dintre statele participante si 
ca această cerință a vieții interna
ționale contemporane să facă obiec
tul unui tratat general european de 
nerecurgere la forță. Discuțiile s-au 
purtat sub forma unui dialog in 
care delegațiile, prezentind pozițiile 
lor. au solicitat unele detalii asupra 
concepției românești in această pri
vință.

Răspunzind acestor solicitări, șeful 
delegației române, ambasadorul Va
lentin Lipalti. a evidențiat necesita
tea ca. alături de angajamentele pe 
car* statele urmează să și le asume 
in cadrul acestei conferințe privind 
soluționarea pe cale pașnică a dife
rendelor si dezvoltarea cooperării 
dintre ele. să se adopte si , mișun 
concrete dc punere in aplicare și 
respectare riguroasă a angajamente
lor asumate. Aceste măsuri trebuie 
să se refere la întreaga gamă a re
lațiilor dintre statele participante. 
Inclusiv w?lc de ordin politic, juri
dic. militar, economic și cultural.

Reprezentantul Suediei a exprimat

acordul de principiu al tării sale 
fată de propunerile românești, sub
liniind necesitatea ca. in elaborarea 
Iot. să se tină seama de sistemul de 
securitate stabilit de Carta O.N.U. 
El s-a declarat de acord cu remarca 
șefului delegației române câ trata
tul preconizat in documentul de lu
cru al României privind măsuri care 
sâ facă efectivă r.erecurgerea la for
ță și la amenințarea cu forța con- 
stituie un acord regional de natură 
să întărească rolul Națiunilor Unite 
in menținerea și consolidarea păcii 
și securității internaționale.

De asemenea. reprezentantul Bul
gariei, sprijinind propunerile româ
nești. a subliniat identitatea de po
ziții ale României .și Bulgariei in 
privința încheierii de instrumente 
bilaterale și multilaterale de nere- 
curgere la forță, conform dreptu
lui internațional contemporan.

Reprezentantul francez, eviden
țiind necesitatea adoptării unei de
clarații privind principiile care tre
buie să guverneze relațiile intre sta
te. a exprimat rezerve față de opor
tunitatea adoptării la conferință a 
unor propuneri a căror realizare ar 
urma să aibă loc după conferință.

Reprezentantul U.R.S.S. a reluat 
propunerile sovietice privind lărgi
rea și aprofundarea consultărilor 
politice bi și multilaterale intre 
statele participante, ca practică a 
relațiilor internaționale.

în ceea ce privește aspectele mi
litare ale securității. subcomisia 
care se ocupă de aceste probleme a 
continuat examinarea propunerilor 
privind definirea manevrelor mili
tare de anvergură ce ar urma să fie 
notificate de către statele partici
pante la conferință.

Președintele Republicii 
Burundi l-a primit pe 
reprezentantul P. C. R. 

și al guvernului român
BUJUMBURA 4 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Burundi, Mi
chel Micombero. l-a primit pe tova
rășul Gheorghe Dobre, prim-adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, care participă ca reprezen
tant al P.C.R. și al guvernului ro
mân la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 7-a aniversare a înlăturării mo
narhiei și a proclamării Republicii 
Burundi. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire cordială.

Oaspetele a transmis din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Roma
nia. Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
cordial de salut președintelui Repu
blicii Burundi și urări de prosperi
tate și fericire poporului burundez.

La rindul său. președintele Michel 
Micombero a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
cele mai bune urări de sănătate, fe
ricire personală, de prosperitate și 
succese pentru poporul român.

MOSCOVA

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
PRIMIT OE K. F. KATUȘEV

MOSCOVA 4 - Corespondentul
Agerpres, N. Crețu, transmite i Am
basadorul României in U.R.S.S., 
Gheorghe Badrus. a fost primit, la 
4 decembrie, de K. F. Katușev. se
cretar al C.C. al P.C.U.S. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cal
dă. tovărășească.

agențiile de presa
Schimbiirila economice 

româno—mongole în 1974. 
La Ulan Bator a avut loc semnarea 
protocolului de schimburi de mărfuri 
și plăti oe anul 1974 intre Republica 
Socialistă România 6i Republica 
Populară Mongolă.

Protocol comercial ro- 
mâno-finlandoz. Hel5inW 
s-au încheiat tratativele comerciale 
pentru semnarea protocolului pri
vind schimburile de mărfuri intre 
România si Finlanda oe anul 1974. 
Protocolul prevede sporirea si di
versificarea in continuare a schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări. Exportul românesc in Finlanda 
va cuprinde, intre altele. produse 
ale industriei constructoare de ma
șini. metalurgice si ușoare. Finlan
da va exporta In România celulo-

Expozlțle românească 
Ia Pekin

La Pekin a avut loc, marți, 
vernisajul expoziției ,, Pictura 
românească contemporană", or
ganizată sub egida Asociației 
populare chineze pentru relații
le culturale cu străinătatea. La 
festivitatea de deschidere au 
participat Și Șao-hua. membru 
supleant al C.C. al P. C. Chinez, 
secretar al Comisiei culturale 
de pe lingă Consiliul de Stat al 
R. P. Chineze, Yu Cian, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Lin Lin, vicepreședinte al 
Asociației populare chineze 
pentru relațiile culturale, cu 
străinătatea, reprezentanți ai 
instituțiilor de cultură și artă, 
un numeros public. A fost pre
zent Ion Dorobanții. însărcinat 
cu afaceri a.i. al României la 
Pekin.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, Lin Lin șl Ion Doro- 
banțu au relevat amplificarea 
relațiilor de prietenie și a 
schimburilor culturale dintre 
România și China in ultimii 
ani.

DACCA 4 (Agerpres). — La Dacca 
șl-a început. marii, lucrările cel 

de-al doilea Congres al Partidului 
Comunist din Bangladesh. Forumul 
comuniștilor din Bangladesh, care se 
Întrunește pentru prima oară In con
diții de legalitate, urmează să exa
mineze situația economică si poli
tică din tară si să analizeze rolul 
comuniștilor in lupta ce se desfășoa

ră pe scară națională pentru progre
sul social-economic. In ședința de 
deschidere, participants au fost salu
tați de Mujibur Rahman, primul mi
nistru al țării, care a dat o înaltă a- 
preciere contribuției aduse dc co
muniști la activitatea de consolidare 
a republicii.

Raportul politic la congres a fosț 
prezentat de Abdus Salam, secretarul 
general al C.C, al partidului.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN BANGLADESH

Stimați tovarăși, Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
adresează participanților la cel de-al H-lea Congres al Partidului Co
munist din Bangladesh un călduros și prietenesc salut, împreună cu ură
rile noastre de succes în lupta ce o desfășurat! pentru unirea forțelor 
patriotice și democratice, naționale, pentru accelerarea transformărilor 
pe calea progresului economic și social, pentru promovarea intereselor 
fundamentale ale poporului dv. și consolidarea independenței naționale, 
pentru cauza păcii, înțelegerii și colaborării între popoare.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, țări și popoare vor cunoaște, în viitor, o dez
voltare ascendentă, în domeniile politic, economic, cultural și tehnico- 
științific, in folosul reciproc, al unității mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al idealurilor libertății, independentei naționale, de
mocrației, progresului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Încheierea vizitei în R. P. Polonă a tovarășului Ștefan Andrei
secretar al C. C. al P. C R.

La Încheierea vizitei în R. P. Po
lonă, tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., a avut la 
4 decembrie o nouă întrevedere cu 
F. Szlachic, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme de interes comun referi
toare la dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre P.C.R. și P.M.U.P.. 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă. A 
avut loc. de asemenea, un schimb 
util de păreri asupra principalelor 
probleme internaționale.

La intilnire au participat R. Fre- 
lek, membru al Secretariatului C.C. 
al P.M.U.P., șeful Secției externe 
a C.C. al P.M.U.P.

La plecarea din Varșovia, tova

rășul Ștefan Andrei a fost salutat pe 
aeroport de R. Frelek, de alți re
prezentanți ai Secției externe a 
C.C. al P.M.U.P. Au fost prezenți 
Aurel Duca, ambasadorul țării noas
tre in Polonia, membri ai amba
sadei.

★
în cursul aceleiași zile, tovarășul 

Ștefan Andrei a sosit la București. 
La aeroportul Otopeni a fost salutat 
de tovarășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.. Du
mitru Turcuș și Constantin Vasiliu. 
adjuncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost de față W. Wojtasik, am
basadorul R. P. Polone la București.

transmit:
ză. celofibră, hirtie. carton, cabluri, 
mașini si echipamente. .

Prima expoziție economi
că românească la Manila. 
Expoziția prezintă specialiștilor șl 
publicului filipinez produse de ex
port ale țării noastre. în numele 
președintelui Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, ministrul comerțului. Troa- 
dio Quiazon, a exprimat satisfacția 
in legătură cu această primă expo
ziție românească ce deschide largi 
posibilități de dezvoltare a schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări.

La încheierea vizitei la 
V^ȘOViC! 3 Enrico Berlinguer, 
secretar general al P.C. Italian, șl 
a convorbirilor cu Edward Gierek, 
prim-secre.tar al C.C. al P.M.U.P., a 
fost publicat un comunicat in care 
se relevă importanța schimbărilor 
intervenite in ultimii ani pe arena 
internațională. Cele două partide 
pornesc de la premisa că fiecare 
partid iși elaborează in mod inde
pendent calea transformărilor demo
cratice și socialiste și a construirii 
socialismului, in conformitate cu 
condițiile istorice și tradițiile pro
prii fiecărei țări.

Vernisajul expoziției na
ționale a României, 13 C3r0 
participă 20 de întreprinderi de co
merț exterior, a avut loc în capitala 
Republicii Zambia. Deschiderea ofi
cială a fost făcută de A. C. Linyama, 
secretar general in Ministerul Co
merțului și Industriei.

Corul „Madrigal" în 
U.R.S.S. Inaugurindu-și turneul in 
U.R.S.S., corul „Madrigal" al Con
servatorului „Ciprian Porumbescu", 
sub conducerea artistului emerit Ma
rin Constantin, a prezentat două 
concerte la Palatul culturii din Kiev.

Lfi Dslhî s_au marii-
convorbirile oficiale dintre premierul 
Indiei, Indira Gandhi, și Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele C.C. 
al Frontului National din Cehoslova
cia.

Problemele muncitorilor
spanioliC3re lucrează in R.F.G.
s-au aflat In centrul convorbirilor pe 
care ministrul afacerilor externe al 
Spaniei. Laureano Lopez Rodo. le-a 
purtat cu omologul său vest-german
Walter Scheel, in cursul vizitei pe
care a efectuat-o la Bonn. în zilele 
de 3 și 4 decembrie. Cu acest pri
lej a fost semnat un acord privi
tor la asigurările sociale pentru

muncitorii spanioli angajați în În
treprinderi vest-germane.

„Industria chimică și 
mediul nalural" esle tenia 
unui seminar al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, desfășurat in 
capitala poloneză cu participarea 
unui număr de 200 experți și spe
cialiști din peste 20 de țări.

Record al frigului. In 
calitatea Mouthe a fost înregistrată, 
luni, temperatura de —27,7 grade C, 
ceea ce reprezintă un record absolut 
pentru teritoriul Franței in ultimii 
40 de ani.

},Bernard S'3 nflă sub control 
muncitoresc11

Muncitorii feroviari din Tokio ou declarat o greva de 24 de ore pentru 
condiții mai bune de trai. In fotografie : două aspecte diametral opuse 

ale gării Shinjuku : in timpul grevei, înainte de grevă

„Alo, aici «Baynard 
Press». întreprinderea 
se află sub control 
muncitoresc 1".

Astfel răspunde 
centralista Sheila Vid- 
ler de la întreprinde
rea „Baynard Press", 
de pe strada Nort
hampton Road din 
Londra, clientilor care 
se interesează de si
tuația comenzilor lor, 
după ce întreprinde
rea a fost pusă sub 
controlul muncitori
lor. Amabilă. telefo
nista dă legătura cu 
birourile tipografiei, 
unde clienții primesc 
asigurarea că lucră
rile vor fi executate 
la timp ; in întreprin
dere. întreaga activi
tate productivă con
tinuă normal.

Conflictul de mun
că de la „Baynard 
Press" a izbucnit in 
urmă cu mai bine de 
o lună de zile, cind 
firma International 
Publishing Company
— fără să-i anunțe in 
prealabil pe munci
tori și pe clienți — a 
hotărit să închidă trei 
din unitățile sale, pu- 
nind pe drumuri 330 
salariati. Muncitorii 
de la „Baynard Press" 
au hotărit atunci, ca 
răspuns, să ocupe în
treprinderea și să 
continue astfel pro
ducția.

Cuvintele „sub con
trol muncitoresc" se 
aud insă nu numai de 
la „Baynard"... Ele i- 
lustrează dezvoltarea 
unei forme noi a luptei 
oamenilor muncii bri
tanici pentru apărarea 
dreptului la muncă, 
pentru condiții mal 
bune de viată. în ul
timele luni, peste zece 
intreprinderi au fost 
ocupate de muncitori, 
în special pentru a-i 
împiedica pe patroni 
să le închidă sub cu
vint câ ar fi ..nepro
fitabile". „De cele 
mai multe ori Insă — 
scrie săptăminalul 
„LABOUR WEEKLY"
— s-a văzut că „ne

profitabil" este sis
temul patronal de 
conducere a între
prinderilor. pentru 
care nu contează de- 
cit profitul maxim, nu 
și oamenii". Puse sub 
conducerea muncito
rească. asemenea în
treprinderi „neprofi- 
tablle" s-au dovedit 
viabile, obtinind bune 
rezultate in producție. 
Ca urmare, de multe 
ori patronii se văd 
nevoiți să renunțe la 
intențiile de închidere 
a fabricilor.

Un rol important în 
succesele obținute de

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

colectivele din între
prinderile „sub con
trol muncitoresc" 11 
joacă solidaritatea su
telor de mii dc mun
citori djn întreaga 
tară, ajutoarele tri
mise de aceștia. La în
treprinderea „Briant 
Colours" din Londra, 
patronii i-au amenin
țat pe cei 130 sala- 
riați care se barica
daseră înăuntru că 
vor chema poliția să-1 
înlăture, deoarece ,.o- 
cupau ilegal o pro
prietate străină". In 
ziua cind trebuia să 
se intimple acest lu
cru. la porțile între
prinderii se aflau 
sute și mii de mun
citori, mulți veniti de 
la mari depărtări. Pe 
una din lozincile pur
tate de aceștia era 
scris: „Muncitorii sînt 
frați oriunde «>-ar 
?ăsi ; uniți, vom în
vinge, dezbinați, vom 
(i învinși".

Un caz interesant 
relatat de presă s-a 
□etrecut Ia întreprin
derea „Leadogate En
gineering Company" 
din Durham. Patronii 
hotăriseră s-o închidă 
deoarece in primii doi 
ani de existentă fa

brica înregistrase pier
deri de 100 000 și, 
respectiv. 82 000 lire 
Muncitorii au ocupat 
întreprinderea pentru 
a-și apăra dreptul la 
muncă. Patronul, con
vins că fabrica este 
nerentabilă, le-a pro
pus muncitorilor ur
mătoarea soluție : le 
va „închiria" între
prinderea pe timp de 
trei luni pentru ca a- 
ceștia să dovedească 
practic că, menti- 
nind-o in funcțiune, 
se poate obține vreun 
ciștig. Rezultatul : sub 
conducerea muncito
rească, întreprinderea 
a adus in al treilea 
an de existentă bene
ficii de 13 000 lire.

...Revista „ECONO
MIST" a publicat, in 
ultimul său număr, 
pe marginea fenome
nului ocupării între
prinderilor de către 
muncitori, un amplu 
articol, in care, prin
tre altele, sublinia că 
lupta acestora, deși 
de multe ori este în
cununată de succes, 
totuși nu schimbă cu 
nimic situația : pa
tronul renunță uneori 
să mal închidă între
prinderea. dar el ră- 
mine mai departe pa
tron. iar muncitorii 
eontinuă să lucreze 
pentru el. „Dar — 
scrie in replică ziarul 
„MORNING STAR" 
— această luptă nu 
este in zadar. In pri
mul rind. ea împiedi
că pe patroni să-i 
zvirle pe drumuri pe 
muncitori după bunul 
lor plac. Pentru mun
citori, dreptul la mun
că este sacru si este 
justificat ca ei să și-1 
apere pe orice cale. 
In al doilea rind, 
scria ziarul, munci
torii dovedesc astfel 
patronilor, și nu nu
mai lor. atit forța so
lidarității muncito
rești. cit și capacita
tea lor de a conduce 
treburile întreprinde
rilor".

N. PLOPEANU
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