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Președintele Nicolae Ceaușescu:

SINTEM DEOSEBIT DE SATISFACDTI DE REZULTATELE
VIZITEI IN STATHE HE ALE AMERICII

Declarația comună 
semnată împreună cu 
președintele Nixon - 
moment istoric în dez
voltarea relațiilor dintre 
România și Statele Unite 
ale Americii - constituie 
o dovadă a marilor 
schimbări ce s-au produs 
în lume, a faptului că, în 
dezvoltarea vieții inter
naționale, țări cu orîn- 
duiri sociale diferite și 
de mărimi diferite pot 
și trebuie să conlucreze 
pentru o lume mai 
dreaptă, mai bună, pen
tru o lume a păcii

(a apreciat președintele 
Nicolae Ceaușescu)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au părăsit ieri 
Washingtonul, îndreptîndu-se spre Wilmington

Joi', 8 decembrie, a luat sfîrșit 
programul oficial al vizitei De care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu o între
prind in Statele Unite, la invitația 
președintelui Richard Nixon și a 
doamnei Patricia Nixon.

După încheierea programului o- 
ficial. tovarășul Nicolae-,Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu ur
mează să viziteze o serie de o- 
biective și centre economice din 
S.U.A., primul dintre ele fiind ora
șul Wilmington, din statul Caro
lina de Nord.

Ceremonia oficială a plecării a 
avut loc la Casa Albă. Președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu. precum și tova
rășii Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Con
stantin Mitea. Vasile Pungan. con
silieri ai președintelui Consiliului 
de Stat, celelalte persoane române 
care-1 însoțesc pe șeful statului 
român în vizita în Statele Unite 
ale Americii au fost salutați de 
Kenneth Rush, subsecretar al De

partamentului de Stat. Walter 
Stoessel. asistent al secretarului de 
stat pentru problemele europene, 
de alte oficialități americane.

Pe peluza de sus a Casei Albe 
a fost aliniată o gardă de onoare. 
In timpul ceremoniei de rămas 
bun au fost trase salve de artile
rie.

Oaspeții români s-au îndreptat 
apoi, cu elicopterele, spre baza 
militară aeriană „Andrews", de 
unde au plecat spre Wilmington, 
cu avionul prezidențial al Casei 
Albe, pus la dispoziția șefului sta
tului român de către președintele 
Statelor Unite.

Recepție oferită de președintei 
Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 

Elena Ceaușescu în onoarea 
președintelui Richard Nixon 

și a doamnei Patricia Mixon
Miercuri seara, președintele Con

siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, în saloanele 
Ambasadei române din Washing
ton, o recepție în onoarea preșe
dintelui Statelor Unite ale Ameri
cii, Richard Nixon, și a doamnei 
Patricia Nixon.

La recepție, care a decurs intr-o 
atmosferă de o deosebită cordiali
tate, au luat parte vicepreședinte
le desemnat al Statelor Unite, Ge
rald Ford, secretarul Departamen
tului de Stat, Henry Kissinger, mi
nistrul comerțului, Frederick Dent, 
ministrul agriculturii, Earl Butz, 
președintele Curții Supreme a Sta
telor Unite, Warren Burger, lide
rul fracțiunii republicane din Se
nat, Hugh Scott, alți membri de- 
mocrați și republicani ai forului 
legislativ, asistentul pentru proble
me europene al secretarului de 
stat, Walter Stoessel, directorul A- 
genției pentru informații a S.U.A., 
James Keogh, șeful protocolului 
Casei Albe, Marlon Smoak, pri
marul capitalei americane, Walter 
Washington, ambasadorul desem
nat al S.U.A. la București, Harry 
Barnes, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Statelor Unite în România, 
Robert Martens, numeroși alți re
prezentanți ai vieții politice, eco
nomice, sociale americane, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Washington, ziariști americani și 
corespondenți ai presei străine.

Din partea română au participat 
Manea Mănescu, vicepreședinte al

DIN AGENDA VIZITEI
® întîlniri cu senatorul Edward Kennedy, cu ministrul fi
nanțelor, ministrul comerțului și subsecretarul de stat pentru 
problemele economice la Departamentul de Stat al S.U.A. 
@ întîlnire cu reprezentanții presei americane și străine 
• Oaspeți ai grupului de uzine al firmei „General Electric" 

din Wilmington
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Consiliului de Miniștri, președin
te al Comitetului de Stat al Planifi
cării, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Constantin Mi
tea, Vasile Pungan, consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat, 
alte persoane oficiale care îl înso
țesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în S.U.A., 
ambasadorul român la Washington, 
Corneliu Bogdan, reprezentantul 
permanent al țării noastre la Na
țiunile Unite, ambasadorul Ion 
Datcu.

în timpul recepției, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Richard Nixon s-au întreținut în 
mod cordial și prietenesc.

Președintele Statelor Unite a dat 
încă o dată expresie satisfacției 
deosebite pentru vizita președinte
lui Consiliului de Stat al României, 
pentru rezultatele pozitive cu care 
ea se soldează.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat, la rîndul său, că vizita 
este încununată de realizări fruc
tuoase și a mulțumit președintelui 
Nixon pentru ospitalitatea cu care 
solii poporului român au fost în
conjurați în timpul vizitei lor în 
Statele Unite.

Cei doi președinți, precum și to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Patricia Nixon, își iau apoi un căl
duros rămas bun. Președintele Ni
xon și soția sa adresează președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu urări prietenești 
de călătorie plăcută în continuarea 
vizitei pe care o întreprind în Sta
tele Unite ale Americii.

Au îndeplinit planul 
pe primii trei ani 

ai cincinalului
Industria județului Cluj

CLUJ. — (Corespon
dentul „Scinteii", A- 
Icxandru Mureșan), In 
ziua de 6 decembrie, 
cu 24 de zile mai de
vreme, oamenii muncii 
din industria județului 
Cluj au raportat în
deplinirea prevederilor 
planului producției 
globale industriale pe 
primii 3 ani ai cinci
nalului. Pină La sfirși- 
tul anului, in industria 
județului se va reali
za o producție supli
mentară in valoare 
de peste un miliard 
de lei, concretizată in 
peste 2160 tone elec- 
trocorindon, 3 100 tone 
electrozi siderurgici, 
diferite utilaje nece
sare echipării unită
ților industriei ușoare 
valorind 48 milioane
lei, produse chimico- 
farmaceutice evaluate

milioane lei, 
milioane 
imbrăcă- 
tricotaje, 
cantități 

ceramici,

la 140 
aproape 1.3 
articole de 
minte și 
importante 
de izolatori ....... ,
hirtie și celuloză, mo
bilă și produse din 
lemn. De asemenea, 
pină la sfir.șitul anu
lui vor fi livrate su
plimentar la export, 
peste prevederile ini
țiale ale planului,

Industria județului Buzău
BUZĂU (Corespon

dentul „Scinteii". Mi
hai Bâzu). — Vizita de 
lucru a secretarului 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întreprinsă 
de curind intr-o serie 
de unități economice 
ale județului, indica
țiile și recomandările 
adresate cu acest pri
lej oamenilor muncii 
buzoieni au mobilizat 
și mai puternic colec
tivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri 
pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor 
de plan ale actualului 
cincinal.

Valorificarea mai 
intensă a resurselor 
interne capabile să 
sporească eficiența e- 
conomică. utilizarea 
judicioasă a spatiilor 
construite prin reor
ganizarea locurilor de 
muncă și a fluxurilor 
tehnologice, economi
sirea materiilor, pri
me, materialelor și 
combustibililor, conju
gate cu creșterea pro
ductivității muncii in

întreprinderile Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini Grele

Avansul obținut in 
realizarea planului 
cincinal s-a materiali
zat intr-o serie de 
produse deosebit de 
solicitate, atit in țară, 
cit și la export, ca : 
tractoare, locomotive 
Diescl-hidraulice, uni
tăți de pompare, po
duri rulante ș.a. Din 
datele centralizate se 
apreciază că pină la

mărfuri in valoare de 
176 milioane lci-va- 
lută. O contribuție.de 
seamă la acest suc
ces au adus colecti- 
vole de oameni ai 
muncii de la Uzina 
mecanică de material 
rulant, fabrica de me
dicamente „Terapia", 
fabrica de cartoane 
„Mucart", Combinatul 
de piele și încălță
minte, întreprinderea 
de prelucrare a lem
nului, „Metalul roșu", 
Combinatul de celu
loză și hirtie Dej, 
„Carbochim“, între
prinderea de porțelan, 
fabrica de tricotaje 
„Someșul" ș.a.

In telegrama adresa
tă cu acest prilej C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
către Comitetul jude
țean Cluj al P.C.R., 
se spune, printre al
tele : „Conștienți că 
avansul dobindit in 
infăptuirea cincinalu
lui putea și poate fi 
mai mare, că realiză
rile înregistrate in 
perioada ce a urmat 
vizitei dumneavoas
tră de lucru in jude
țul nostru dovedesc 
acest lucru. însușin- 
du-ne prețioasele re
comandări și indicații

fiecare sector de acti
vitate au contribuit la 
realizarea cu succes a 
indicatorilor de plan. 
Astfel, la 6 decembrie 
a.c., oamenii muncii 
din unitățile econo
mice ale județului 
Buzău au realizat 
planul de producție 
pe primii trei ani ai 
cincinalului.

Un aport însemnat 
la înregistrarea aces
tui succes revine, in
tre altele, întreprinde
rii de prelucrare a 
maselor plastice, în
treprinderii de sirmă 
și produse din sirmă, 
întreprinderii de re
generare a uleiurilor 
minerale, întreprinde
rilor de industrie lo
cală. schelei de ex
tracție petrolieră etc.

Pină la sfirșitul a- 
nului. colectivele de 
muncă din unitățile e- 
conomice ale județului 
vor da peste plan o 
producție in valoare 
de peste 439 milioa
ne lei.

In telegrama adre
sată C.C. al P.C.R.,

finele anului se va 
obține o producție su
plimentară, față de 
prevederile cincina
lului pe această pe
rioadă, de aproape 5 
miliarde lei. îndepli
nirea înainte de ter
men a prevederilor pe 
primii trei ani ai cin
cinalului constituie o 
bază temeinică pentru

BINE UTILAT, BINE GOSPODĂRIT

Fiecare metru pătrat 
de spațiu industrial 

să dea maximum 
de producție!

în ansamblul eforturilor pentru 
infăptuirea cincinalului înainte de 
termen, in condițiile unei eficiențe 
economice superioare, se detașează 
ca o sarcină de mare importanță 
folosirea cu randament maxim a 
tuturor suprafețelor de producție 
construite. Preocuparea statornică 
a conducerii partidului pentru fruc
tificarea întregului potential in
dustrial, pentru creșterea gradului 
de utilizare a spațiilor existente 
a fost relevată cu tărie la Plenara 
comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, precum și la 
recenta consfătuire de la C.C. al 
P.C.R. cu primii secretari și secre
tarii pentru problemele organizato
rice ai comitetelor județene de 
partid și ai municipiului București, 
în cuvintările rostite cu aceste pri
lejuri, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a dat indicații prețioase pri
vind utilarea corespunzătoare a 
tuturor spațiilor construite cu ma
șini și instalații, creșterea substan
țială a gradului de folosire a capa
cităților de producție existente.

Sint multiple rațiunile economice 
care fundamentează o asemenea 
sarcină maioră. Investirea unor 
fonduri pentru dotarea cu ma
șini și utilaje a spațiilor exis
tente, dar incomplet utilate și 
folosite este de natură să asi
gure obținerea unor sporuri im
portante de producție fără a fi ne
cesară construirea unor hale indus
triale noi. Cu alte cuvinte, se 
asigură o mai bună folosire a 
mijloacelor financiare și mate- ‘ 
riale ale statului, creșterea efi

date de dumneavoas
tră. sintem hotăriți să 
folosim in mod judi
cios capacitățile și 
suprafețelo de pro
ducție, să utilizăm cu 
eficiență sporită forța 
do muncă, să îmbu
nătățim organizarea 
muncii, să promovăm 
cu consecvență un re
gim riguros de econo
mii, pentru a spori a- 
portul județului nos
tru la dezvoltarea e- 
conomică și socială a 
țării".

..Exprimindu-ne to
tala adeziune față de 
ințeleap*a politică in
ternă și externă pe 
care o promovează 
partidul și statul nos
tru, vă asigurăm, sti
mate tovarășe secretar 
general, că oamenii 
muncit din județul 
Cluj — români, . ma
ghiari și de alte na
ționalități — vor depu
ne întreaga lof energie 
și capacitate creatoare 
pentru înfăptuirea 
înainte de termen a 
actualului plan cinci
nal. parlicipind, îm
preună cu întregul 
popor, la dezvoltarea 
și înflorirea patriei 
noastre socialiste".

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comi
tetul județean Buzău 
al P.C.R., se spune, 
printre altele : Ani
mați de dorința de a 
transpune in viață 
prețioasele indicații 
daitc de dumneavoas
tră cu prilejul recen
tei vizite făcute in ju
dețul nostru, de a în
făptui sarcinile pe 
care le-ați trasat la 
Consfătuirea cu pri
mii secretari și secre
tarii pentru proble
mele organizatorice 
ai comitetelor jude
țene și ai municipiu
lui București și la 
recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., muncitorii, 
inginerii și tehnicienii 
din județul Buzău iși 
vor pune întreaga lor 
putere de muncă în 
scopul valorificării pe 
un plan superior a 
resurselor materiale 
de care dispun, pen
tru ridicarea eficien
ței economice in toa
te sectoarele de acti
vitate, pentru înde
plinirea cincinalului 
înainte de termen.

realizarea exemplară 
a planului pe 1974, 
care prevede, in con
tinuare. o creștere a 
producției cu aproape 
20 la sută față de rea
lizările anului 1973, 
prin punerea in valoa
re a întregului poten
țial material și uman 
de care dispun intre- 
orinderile constructoa
re de mașini grele.

cienței economice a Investițiilor. 
Concomitent, soluțiile adoptate pen
tru amplasarea de noi mașini și 
utilaje presupun, cel mai adesea, și 
perfecționarea pe baze științifice a 
întregii organizări a activității in 
spațiile respective, ceea ce se re
percutează favorabil asupra pro
ductivității muncii pe ansamblul 
întreprinderilor. Mai mult decit 
atit, noile utilaje sint deservite in 
general de un colectiv de muncă 
constituit, cu experiență in pro
ducție ; deci, este vorba de o ga
ranție in plus pentru un randament 
superior, pentru atingerea unor pa
rametri tehnico-economici optimi 
in exploatarea mașinilor și instala
țiilor montate.

Chiar și numai cîteva calcule sint 
suficient de concludente pentru a se 
înțelege importanța economică deo
sebită a acestei sarcini trasate de 
partid. Pentru construirea a 1000 mp 
de suprafață in unitățile industria
le.-fondurile necesare se ridică, fi
rește in funcție de soluția construc
tivă aleasă, la 1,5—2 milioane lei. 
Dacă ne referim la o intreprinâere 
constructoare de mașini, prin dota
rea cu utilaje a unei suprafețe 
construite de 1000 mp, se poate ob
ține, la nivelul unui an, o produc
ție suplimentară de 15—20 milioane 
lei. Tot in această ramură, pentru 
un spor de producție de 1 miliard 
lei, prin folosirea unor spații exis
tente, sint necesare fonduri de cir
ca două ori mai mici decit in ca
zul construirii și dotării unor noi 
întreprinderi.

(Continuare în pag. a V-a)
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.Doresc să dau expresie dorinței poporului român 
ca, in eforturile pentru construirea păcii 
și securității mondiale, pentru instaurarea 
jnor relații noi in lume, România si Statele Unite__ _ _ >_ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ ?_ _ _ _ _ _ _  
lie Americii să conlucreze cit mai fructuos"
a declarat președintele Nicolae Ceausescu la Clubul Național al Presei din Washington
.Doamnelor și domnilor,
-Doresc, înainte de toate, să-mi 
Xpnm satisfacția de a mă întîlni 
a- dumneavoastră, reprezentanți ai 
^fesei americane. Folosesc acest 
Eilej spre a vă expune — în linii 
giri, desigur — cîteva din preocu- 
ârile actuale ale țârii mele.
5n perioada postbelică — după 
um cred câ vă este cunoscut — 
itmurile dezvoltării economice a 
►©mâniei s-au situat printre cele 
nai înalte din lume. Anul acesta, 
.e pildă, ritmul de creștere a pro- 
ucției industriale este de aproape 
5 la sută față de anul precedent, 
ar în anul viitor — așa cum am 
revăzut în planul de stat adoptat 
ecent — el va fi și mai mare, de 
6.7 la sută. Menționez că România 
ilocâ. in scopul dezvoltării sale 
‘cbnomico-sociale. 30—33 la sută 
lin venitul național. Am creat și 
lezvoltat în acești ani numeroase 
amuri industriale noi, corespunză- 
or revoluției tehnico-științifice, am 
■ealizat o gamă largă de produse 
îoi, de instalații și aparatură com
plexă necesare dotării și moderni- 
iării economiei.

Mari progrese am înregistrat în 
îceastă perioadă și in ce privește 
dezvoltarea agriculturii. în anii 
,971 și 1972, România a obținut cele 
nai mari producții agrare din în- 
Teaga sa istorie.
- Pentru noi dezvoltarea în ritm 
Înalt nu este un scop în sine, ci un 
lujloc de a asigura făurirea unei 
pietăți socialiste multilateral dez- 
ml'aie,care să satisfacă îrr condiții 
•<5t mai bune cerințele umane de 
s iță și c yilizație. Spre a exempli
fica. menționez faptul că în actua
lul cincinal. 1971—1975. veniturile 
din salarii ale populației vor crește 
cu pe<te 50 la sută in comparație 
CU anul 1970.
TDeși a înregistrat succese remar- 

gȘbile în dezvoltarea sa economică. 
România continuă să fie încă o 
gră în curs de dezvoltare. în com
parație cu statele puternic induș- 
rrta'.izate. De aceea, ne consacrăm 
țoăre eforturile in vederea menți- 
fltr.i unui ritm înalt de dezvoltare, 
spre a reduce. într-o perioadă cit 
mp. scurta, decalajul care ne des

parte încă de țările dezvoltate din 
punct de vedere economic.

Pentru a asigura această dezvol
tare punem, cum este firesc, accen
tul principal pe mobilizarea și va
lorificarea cit mai deplină a poten
țialului material și uman al țării, 
în același timp sîntem conștienți 
că in condițiile de astăzi o aseme
nea dezvoltare nu este posibilă fără 
a promova o largă colaborare și 
cooperare cu alte state. Conside
răm că dezvoltarea colaborării 
multilaterale între toate țările 
lumii constituie. în actualele con
diții internaționale, o necesitate 
pentru progresul fiecărei țări și, 
totodată, o condiție primordială a 
procesului de destindere și pace 
în lume.

Ca țară socialistă, România — 
cum este și firesc — dezvoltă am
ple relații de colaborare cu toate 
țările socialiste. Extindem, de ase
menea, colaborarea atît cu țările 
în curs de dezvoltare, cît și cu ță
rile dezvoltate din punct de vede
re industrial. Menționez că Româ
nia întreține în prezent relații e- 
conomice cu peste 110 țări.

Ne pronunțăm pentru o colabo
rare internațională activă, neîn
grădită, care să permită fiecărei 
țâri să beneficieze de roadele ci
vilizației moderne, de progresele 
pe care omenirea le realizează ne
încetat în domeniul perfecționării 
producției de bunuri materiale și 
spirituale.

Doresc să subliniez că relațiile 
de colaborare și cooperare. _ dintre 
România și Statele Unite Evoluea
ză favorabil, că, în ’ special în ul
tima perioadă, după vizita pre
ședintelui Nixon la București și vi
zita neoficială pe care am făcut-o, 
la rîndul meu, în Statele Unite, 
aceste raporturi au cunoscut o 
amplificare și diversificare mai 
accentuată. în cadrul convorbiri
lor pe care le-am avut cu pre
ședintele Nixon s-a căzut de acord 
asupra unei declarații cu privire la 
dezvoltarea relațiilor economice. 
De asemenea, au fost semnate noi 
acorduri intre România și Statele 
Unite ale Americii : un acord de 
cooperare in domeniul aviației ci
vile. un acord pentru pescuitul 

oceanic, o convenție pentru evita
rea dublei impuneri, precum și un 
acord intre Camera de Comerț a 
Statelor Unite ale Americii și Ca
mera de Comerț și Industrie din 
țara noastră pentru crearea unui 
Consiliu economic româno-ameri- 
can pentru promovarea cooperării 
dintre cele două țări.

Toate acestea favorizează dez
voltarea raporturilor româno-ame
ricane în interesul celor două țări 
și popoare. Sperăm că la aceasta 
va contribui și Congresul ameri
can, răspunzînd pozitiv angaja
mentului recent reînnoit al pre
ședintelui Nixon, de a acorda 
României clauza națiunii celei mai 
favorizate.

în cadrul relațiilor noastre e- 
conomice acționăm pentru dez
voltarea cooperării în producție, 
în știință și tehnică, acordind, în 
acest scop, atenție deosebită creă
rii, atît în România, cît și în alte 
țări, de societăți mixte cu capital 
românesc și străin. De altfel, în 
ultimul timp a fost încheiată pri
ma convenție pentru crearea unei 
societăți mixte româno-americane, 
între o firmă din România și so
cietatea americană „Control Data 
Corporation". De asemenea, doresc 
să arăt, că au fost, realizate înțe- 
legeri-cadru privind cooperarea 
între întreprinderi românești și 
firmele americane „General Elec
tric", „Singer". „I.T.T." și cu alte 
companii americane.

Considerăm că astfel de socieăți 
răspund pe,„deplin intereselor e- 
coriomice directe ale ambelor părți 
și. totodată, servesc șî o cauză 
mai înaltă, aceea a promovării 
largi a colaborării și apropierii 
dintre popoare.

Un moment istoric în dezvolta
rea relațiilor dintre România și 
Statele Unite ale Americii îl con
stituie Declarația comună pe care, 
împreună cu domnul președinte 
Nixon, am semnat-o astăzi. De
clarația consemnează principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc care stau — și vor sta și în 
viitor — la baza relațiilor româ

no-americane șl exprimă în mo
dul cel mai clar hotărârea statelor 
noastre de a acționa atît pentru 
amplificarea raporturilor bilatera
le — pe tărîm politic, economic, 
tehnico-științific și cultural — cît 
și pentru întărirea conlucrării pe 
planul vieții internaționale pentru 
instaurarea unor relații noi, baza
te pe încredere șl respect al drep
tului fiecărei națiuni de a se dez
volta de-sine-stătător. într-un cli
mat de pace și securitate.

Doamnelor și domnilor,
Viața demonstrează evident că 

în lumea contemporană, caracteri
zată printr-o tot mai strânsă in
terdependență între țări, soluțio
narea marilor probleme ale ome
nirii nu se poate asigura decît 
printr-o participare activă. pe 
baza deplinei egalități a tuturor 
statelor, indiferent de orânduirea 
lor socială, de mărimea teritoriu
lui și a populației, de forța eco
nomică șl militară. Desigur, nu 
ne gindim să subapreciem, să mi
nimalizăm rolul însemnat pe care 
îl au în această privință țările 
mari, dar complexitatea vieții in
ternaționale evidențiază că pro
blemele de care depind pacea și 
progresul lumii de astăzi nu mai 
pot fi rezolvate doar de un grup 
restrâns de state. Toate națiunile 
sînt chemate să participe activ 
la soluționarea lor. In această 
privință doresc să subliniez 
rolul și contribuția însemnată 
pe care le au țările mici, și 
mijlocii — îil rândul cărora 
face parte și România — care, 
prin numărul lor mare, prin 
hotărârea cu care acționează pen
tru dezvoltarea lor independentă, 
pentru relații internaționale baza
te pe egalitate și echitate, se afir
mă astăzi tot mai mult ca factori 
activi în soluționarea constructi
vă a problemelor internaționale, 
în promovarea unor raporturi noi 
în lume, bazate pe încredere și 
respect. în eforturile pentru des
tindere, cooperare și pace între 
națiuni.

Evoluția evenimentelor arată că 

lumea este în continuă transfor
mare. In viața internațională s-au 
obținut o serie de rezultate pozi
tive în afirmarea unui curs nou, 
îndreptat spre destindere și pace. 
Desigur, acest curs este încă de
parte de a fi consolidat. El cere 
eforturi susținute din partea tu
turor statelor. Plecînd de la a- 
ceastă realitate, România și-a pro
pus ca un obiectiv de bază al po
liticii sale externe, sprijinirea a- 
cestui curs pozitiv, conlucrarea lar
gă cu toate popoarele pentru afir
marea idealurilor de pace și secu
ritate ale omenirii contemporane.

După cum cunoașteți. în cursul 
acestui an au început lucrările 
Conferinței general-europene, con
sacrate realizării securității pe con
tinent. Reprezentanții României au 
participat activ la pregătirea și 
desfășurarea primei faze a confe
rinței și iau parte, în prezent, la 
lucrările celei de-a doua etape, care 
se desfășoară la Geneva. Alături de 
celelalte state, România acționează 
ca această importantă reuniune să 
ducă la statornicirea unor relații 
noi în Europa, a unui climat de în
credere și conlucrare pașnică între 
state, care să dea garanția fiecărei 

‘națiuni că se va putea dezvolta în 
mod liber, la adăpost de orice agre
siune sau imixtiune din afară. Noi 
concepem securitatea europeană ca 
un proces menit, să ducă în final la 
lichidarea diviziunii actuale a Eu
ropei, la desființarea blocurilor și 
a pactelor militare opuse, Ia retra
gerea trupelor străine de pe teri
toriile‘altor State, la reducerea tru
pelor naționale și la alte măsuri 
concrete de dezangajare militară.

In acest spirit, România a salutat 
începerea negocierilor de la Viena 
cu privire la reducerea trupelor în 
Europa centrală și participă, ca 
țară europeană, la aceste negocieri. 
Considerăm că, dat fiind impor
tanța problemelor abordate pentru 
securitatea și pacea tuturor po
poarelor de pe continent, la nego
cierile de la Viena trebuie să-și 
spună cuvîntul toate statele intere
sate.

România acordă o atenție deose

bită dezvoltării relațiilor de bună 
vecinătate între țările din Balcani, 
transformării acestei regiuni într-o 
zonă a păcii, prieteniei și conlu
crării rodnice între popoare, lip
sită de arme nucleare.

Acționăm și căutăm să ne adu
cem contribuția constructivă la li
chidarea oricăror stări de tensiune 
și încordare, a focarelor de conflic
te și războaie din orice parte a 
lumii.

Am urmărit cu profundă îngrijo
rare, în toamna acestui an, eveni
mentele determinate de reizbucni- 
rea ostilităților militare în Orientul 
Mijlociu. In situația existentă în 
prezent în Orientul Mijlociu con
siderăm că este necesar să se facă 
totul pentru consolidarea încetării 
focului, realizată în urma rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
octombrie anul curent. Apreciem 
că trebuie făcut totul pentru a se 
ajunge la o soluție rapidă și defi
nitivă în Orientul Mijlociu. Orice 
tergiversări conțin în sine perico
lul unor noi agravări ale conflic
tului, reizbucnirii ostilităților mi
litare, cu consecințe deosebit de 
grave, atît pentru popoarele din 
Orientul Mijlociu, cît și pentru 
cauza generală a păcii și colabo
rării internaționale. De aceea, con
siderăm că este necesar să se trea
că neîntîrziat la aplicarea Rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, instaurarea în Ori
entul Mijlociu a unei păci trainice, 
drepte, care să garanteze suvera- 

‘.■fjifățqa și, in.țegrfțaȚea terițoria-.
•Ura tuturor statelor din aceas
tă zonă. Totodată.' România con
sideră că pentru asigurarea u- 
nei păci trainice în Orientul Mijlo
ciu se impune să se aibă în vedere 
și să se asigure rezolvarea proble
mei poporului palestinean în con
formitate cu aspirațiile legitime 
ale acestuia. Considerăm utilă; în 
acest scop, organizarea în termenul 
cel mai scurt a conferinței prevă
zute în rezoluțiile Consiliului de 
Securitate, care să se desfășoare 
sub egida Organizației Națiunilor 
Unite și la care să poată participa, 
alături de părțile direct implicate 

în conflict, și alte state — mari, 
mijlocii și mic! — de pe diferite 
continente și, îndeosebi, din Africa 
și Europa, care doresc și pot adu
ce o contribuție constructivă la in
staurarea păcii în Orientul Mijlo
ciu.

Asigurarea unui curs nou în via
ța internațională impune acțiuni 
mai hotărîte din partea popoarelor, 
a opiniei publice mondiale, pentru 
a se trece la realizarea unor măsuri 
concrete de dezarmare și, în pri
mul rind, de dezarmare nucleară.

Considerăm, de asemenea, că un 
deziderat major al progresului în 
lumea de azi este lichidarea cît 
mai grabnică a marilor decalaje 
existente în dezvoltarea social- 
economică a statelor, abolirea 
totală a oricărei asupriri și ex
ploatări naționale și coloniale.

Schimbările care se produc astăzi 
în viața internațională impun, du
pă convingerea noastră, îmbunătă
țirea în continuare a activității Or
ganizației Națiunilor Unite, astfel 
îneît aceasta să-șl poată îndeplini 
mai bine marile răspunderi ce-i 
revin, să devină mai eficientă.

Doresc să subliniez. în acest con
text, convingerea noastră că vizita 
pe care o facem astăzi în Statele 
Unite ale Americii, convorbirile pe 
care le-am avut cu președintele 
Richard Nixon, cu secretarul de 
stat, Henry Kissinger, cu alți repre
zentanți ai vieții politice ameri
cane vor pune bazele și mai trai- 

- nic-pentru o colaborare activă în- 
. tre România și Statele Unite, pen

tru întărirea conlucrării dintre ță
rile noastre în direcția făuririi u- 
nei lumi mai bune și mai drepte

Doresc, în încheiere, să dau ex
presie dorinței poporului român 
ca, în eforturile pentru con
struirea păcii și securității mon
diale, pentru instaurarea unor 
relații noi în lume, România 
și Statele Unite ale Americii 

•să conlucreze cît. mai fructuos.
Și sper că și presa, opinia pu
blică din Statele Unite vor putea 
contribui în mod constructiv la a- 
ceasta.

Vă mulțumesc pentru atenție.

200 de ziariști
I la întîlnirea

din S.U.A. și din alte țâri au participat
cu președintele

-Dejunul oferit în cinstea preșe- 
gfhtel ii Nicolae Ceaușeșcu de că
tre conducerea Clubului Național 
al Presei din Washington nu a 
constituit o simplă manifestare 
protocolară, ci — așa cum au sub- 
Lmat gazdele americane — un e- 
vemment de marcă al vizitei. în
treprinse de președintele României

S ațele Unite, un dialog memo
rau.’. intre șeful statului român și 
reprezentanții mijloacelor de in
formare în masă.

Cei aproape 200 de ziariști ame
ricani și corespondenți ai presei 
străine acreditați la Washington 
veniseră să asculte una din vocile 
cele mai autorizate în materie de 
Înnoire a relațiilor și vieții inter
naționale, o personalitate politi
că proeminentă, a cărei viziune 
'asupra evoluției lumii contempo
rane a trezit un remarcabil inte- 
;res atit printre factorii politici, cît 
.si în opinia publică internațională. 
Ni s-a părut firească. în context, 
■expresia de adîncă satisfacție și 
‘mulțumire cu care președintele 
jClubului Național al Presei din 
Washington. Donald Larrabee, se
cretarul clubului. John Cleland, 
l-au întîmpinat pe conducătorul 
Statului nostru, în numele mem
brilor clubului național.

Desfășurarea dejunului a fost 
cea tradițională : președintele Clu
bului Național al Presei a rostit 
*un cuvînt introductiv, invitatul a 
jfost rugat să difuzeze în prealab 1 
o intervenție în probleme de co
operare internațională, participan- 
■i.i au pus întrebări. Ceea ce con
feră o notă particulară dejunului 
<i conferinței de presă care a ur- 
,mat a fost, după părerea noastră, 
calitatea dialogului dintre condu
cătorul statului nostru și repre
zentanții presei americane și străi
ne, participant la această confe
rință de presă.

După ce președintele Clubului 
Național al Presei din Washington 
â prezentat personalitatea șeiuiui 
statului român și a mulțumit căl
duros în numele ziariștilor ame
ricani fi «trăim, pentru onoarea 

pe care președintele Nicolae 
Ceaușeșcu o făcea reprezentanților 
mijloacelor de informare in masă 
de a avea o discuție asupra unor 
probleme majore care priveau atît 
relațiile româno-americane, cit 
și poziția României socialiste fața 
de principalele probleme ale vieții 
internaționale, a luat cuvîntul pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu, care 
a spus :

Doresc, înainte de toate, să-mi 
exprim satisfacția de a mă întîlni 
cu membrii Clubului Național al 
Presei, cu reprezentanți ai presei 
americane în general.

Vizita pe care o efectuez în mo
mentul de față în Statele Unite 
constituie o expresie a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre, care, în ultimii ani, 
au cunoscut o puternică dezvolta
re. Aș dori să menționez faptul că 
în cursul acestei vizite s-au sem
nat de pe acum cîteva acorduri de 
colaborare economică, iar cu pu
țin timp înainte, împreună cu pre
ședintele Nixon, am semnat o De
clarație comună. Trebuie să de
clar că eu personal și toți colabo
ratorii mei sîntem deosebit de sa- 
tisfăcuți de rezultatele acestei vi
zite. Acordurile pe care le-am 
semnat în aceste zile, crearea unor 
societăți mixte cu unele întreprin
deri americane, constituirea Con
siliului de colaborare între Came
ra de Comerț română și cea ame
ricană așazâ pe o bază trainică 
dezvoltarea viitoare a colaborării 
dintre statele noastre, iar Declara
ția comună, semnată împreună cu 
președintele Nixon, constituie o 
dovadă a marilor schimbări ce 
s-au produs în lume, a faptului că, 
în dezvoltarea vieții internațio
nale. țări cu orînduiri sociale dife
rite și de mărimi diferite pot și 
trebuie sâ conlucreze pentru o lu
me mai dreaptă, mai bună, pen
tru o lume a păcii.

Iată motivele pentru care ne 
exprimăm satisfacția față de re
zultatele vizitei și care ne fac să 
vedem o perspectivă bună pentru 
promovarea colaborării in toate 

domeniile intre România și State
le Unite.

Deoarece văd că ați pus foarte 
multe întrebări și avînd în vede
re că intervenția pe care doream 
s-o prezint este tipărită, aș pro
pune să renunț la prezentarea ei, 
pentru a răspunde la întrebări. 
(Aplauze).

ÎNTREBARE : Ați primit în 
timpul vizitei de astăzi, la Ca- 
pitoliu, vreun indiciu din par
tea Congresului că ar putea să 
grăbească acordarea către 
România a clauzei națiunii ce
lei mai favorizate ? Dacă nu 
primiți în curind această clau
ză, ce stimulente au companii2 
le americane pentru investiții 
in România ?

RĂSPUNS : Trebuie sâ spun că 
am primit din nou asigurări din 
partea președintelui Nixon pentru 
susținerea acordării clauzei națiu
nii celei mai favorizate, iar în ca
drul întîlniril cu reprezentanții 
Congresului Statelor Unite s-a e- 
v«dențiat preocuparea multor mem
bri ai Congresului, inclusiv a con
ducerii, de a acorda această clau
ză României.

ÎNTREBARE : Vă veți în- 
tilni, oare, cu senatorii Jack- 
son și Mills pentru a discuta 
problema acordării clauzei na
țiunii celei mai favorizate sau 
ați terminat cu această pro
blemă ?

RĂSPUNS : în cursul dimineții 
am început prin a avea o convor
bire cu senatorul Jackson și. dup/1 
aceea, am fost la Congres.

ÎNTREBARE : Cit de impli 
cată este România în negocie
rile privind Orientul Mijlociu. 
Sinteți. oare, optimist in legă
tură cu posibilitatea unei re
glementări rapide ? Care este 
părerea dumneavoastră cu pri
vire la esența conflictului ara- 
bo-israelian și pe ce succese 

poate conta lumea în legătură 
cu realizarea păcii in această 
regiune ?

RĂSPUNS : Ca multe state, și 
România este foarte îngrijorată de 
menținerea stării de încordare în 
Orientul Mijlociu. Am apreciat în
totdeauna că ținerea sub ocupație 
a teritoriilor arabe cucerite în ur
ma războiului din 1967 de către 
Israel menține o permanentă stare 
dP încordare și pericolul de război 
în această zonă.

în condițiile actuale, considerăm 
că este necesar să se realizeze în 
cel mai scurt timp o dezangajare 
între forțele militare ale statelor 
arabe implicate în conflict și Israel, 
spre a se crea condiții prielnice 
desfășurării cu bune rezultate a 
negocierilor ce urmează să înceapă.

Considerăm că la viitoarea con
ferință de pace privind Orientul 
Mijlociu ar trebui să participe și 
alte state interesate, îndeosebi din 
Europa și Africa, și că această con
ferință, pentru a avea șanse de iz- 
bîndă, trebuie să se desfășoare sub 
egida Organizației Națiunilor Unite.

în ce privește soluția de fond a 
situației în Orientul Mijlociu, apre
ciem că o pace trainică nu se poa
te realiza fără retragerea trupelor 
israeLiene din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, că este necesar sâ se 
asigure integritatea teritorială, in
dependența și suveranitatea tuturor 
statelor din zonă, inclusiv a Israe
lului. cu garanții corespunzătoare. 
Am spus, nu o dată, reprezentanți
lor guvernului israelian că secu
ritatea Israelului nu se poate rea
liza decît în strânsă prietenie cu 
vecinii săi — deci, cu țările arabe 
Ocuparea de teritorii străine — 
nici în Orientul Mijlociu și nici în 
altă parte a lumii — nu dă~ mai 
multă securitate ; dimpotrivă, ea 
menține permanent focare de 
război și încordare, deci, insecu
ritate.

Dar pentru o pace trainică în 
Orientul Mijlociu mai trebuie so
luționată încă o problemă — hotă
râtoare s-ar putea spune — și a

nume aceea a poporului palesti
nean. Considerăm că la conferința 
de pace trebuie să participe și re
prezentanții mișcării de eliberare și 
să se acționeze pentru o soluție 
care să asigure palestinenilor 
dreptul la o viață independentă, 
corespunzător voinței lor.

Avem părerea că există condiții 
pentru o soluție politică ; dar a- 
ceasta necesită eforturi, participa
rea activă, cu spirit de răspundere, 
atît a celor direct implicați, cit și 
a altor statei ale lumii.

ÎNTREBARE : De ce limi
tează România emigrarea e- 
vreilor din țară și dacă se în
trevede vreo modificare în a- 
cest sens ? Dacă 'sinteți de 
acord cu părerea senatorului 
Jackson privind acordarea cla
uzei națiunii celei mai favori
zate in funcție de facilitarea 
plecării evreilor din țara dum
neavoastră ?

RĂSPUNS : Sînt, de fapt, două 
întrebări.

Nu aș putea spune că există vreo 
limitare a emigrării evreilor care 
vor să plece din România. Această 
„limitare" este determinată de fap
tul că numărul evreilor care cer să 
plece devine tot mai mic, că și nu
mărul populației evreiești din 
România este destul de redus și 
chiar de cererile de a reveni în 
România ale unora care au plecat 
cu puțin timp înainte. Mi-e teamă 
să nu se propună vreun amenda
ment pentru a accepta primirea 
evreilor în România. în viitor (ani
mație in sală). Aceasta m-a și de
terminat să inițlez un decret, pen
tru a nu mai accepta o stabilire în 
România decît prin decret al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

In ce privește amendamentul 
despre care s-a vorbit aici, consi
der câ acordarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate României și 
altor țări nu ar trebui să fie lega
tă de problema emigrării. Aceasta 
este, pînă la urmă, o problemă a 
fiecărei țări în parte ; or, problema 

clauzei privește deschiderea unor 
noi perspective colaborării econo
mice dintre România și Statele 
Unite și corespunde unor necesi
tăți ale dezvoltării viitoare. Cum 
ați privi, oare, dumneavoastră și 
poporul american, dacă alte țâri 
ar introduce în legile lor amenda
mente care să condiționeze rela
țiile cu Statele Unite de soluțio
narea unor probleme interne ale 
S.U.A. ? Ar corespunde aceasta 
unui spirit de relații noi, de ega
litate, în lume ? (Animație, vii 
aplauze).

ÎNTREBARE : După cum 
poate știți, domnule președin
te, Statele Unite sint profund 
preocupate de criza energiei și 
petrolului, cum se spune acum. 
Am primit mai multe între
bări dacă țara dumneavoastră 
vinde petrol in străinătate și 
cui anume, și dacă putem spe
ra ca frumoasele sonde din 
România sâ ajute Statele Unite 
în prezenta stare de strâm
torare ?

RĂSPUNS : Criza energiei și 
petrolului nu este, de fapt, ceva 
nou. Ea a preocupat și înainte cele 
mai multe țări, între care și Sta
tele Unite ale Americii. Ea a iz
bucnit acum cu putere datorită 
situației din Orientul Mijlociu, 
dar poate că aceasta a fost un 
bine, deoarece a atras atenția și 
a pus în fața guvernelor probleme 
deosebit de presante pentru viitor, 
independent de conjunctura din 
momentul de față.

în ce privește România — șl ea 
are asemenea preocupări. Avem 
un program de dezvoltare a diferi
telor sunse de energie, Inclusiv de 
prospecțiuni în Marea Neagră 
pentru unele surse de petrol — și 
sintem gata să acceptăm o colabo
rare cu firme din Statele Unite 
pentru a căuta petrol.

în ce privește livrarea, în mo
mentul de față, de petrol din fru
moasele sonde ale României, cu 
regret trebuie să vă spun că, timp 

de o sută de ani, ele au livrat pe
trol și Statelor Unite, încit acum 
nu mai pot da atîta petrol care 
să satisfacă necesitățile României 
și ale altora. Dacă, prin colabora
re în prospecțiuni, vom găsi pe
trol, fără nici o îndoială că, pe 
baza rezultatelor acestei colabo
rări, vom putea livra petrol și Sla- 
'telor Unite.

ÎNTREBARE : De ce vă re
duceți vizita în Statele Unite ?

RĂSPUNS: Este adevărat că 
aveam de gînd ca, după termina
rea vizitei oficiale, care se încheie 
mîine, să fac o vizită mai îndelun
gată în Statele Unite. Am conside
rat, însă, necesar să aleg, pentru 
moment, cîteva centre care au o 
mai mare importanță pentru dez
voltarea relațiilor dintre țările 
noastre, urmînd ca alte centre să 
le rezerv pentru o altă vizită.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cit de liberă este pre
sa română ?

RĂSPUNS: Mi-ar fi greu «5 
spun eu cît este de liberă. Ar tre
bui să vizitați România — și veți 
constata atenția și grija pe caro 
le acordăm presei, astfel ca ea sâ 
servească intereselor poporului, 
cauzei dezvoltării sale ecqnomi- 
co-sociale și a independenței, ști
inței, culturii și. totodată, politicii 
de pace și de colaborare între toa
te statele lumii.

ÎNTREBARE : Vă rugăm să 
ne spuneți cite ceva despre re
lațiile dumneavoastră perso
nale cu președintele Nixon.

RĂSPUNS : Am avut o primă 
intilnire în 1967, cînd nici el nu 
era președintele Statelor Unite, 
nici eu nu eram președintele Con
siliului de Stat al României, ci 
numai secretar general al partidu
lui comunist. Am avut convorbiri

(Continuare in pag. a IlI-a)
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WA PRESEDINTHUI NICOLAE CEAUSESCU IN STATELE UNITE ALE AMERICII
b

Oaspeți ai grupului de uzine al firmei
„General Electric" din Wilmington

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit, joi, în 
orașul Wilmington, 6tat.ul Carolina 
de Nord.

Șeful statului român este înso
țit de Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe. Con
stan! in Mitea și Vasile Pungan. 
consilieri ai președintelui Consi
liului de Slat. Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României în S.U.A., 
și celelalte persoane oficiale care 
participă la vizita oficială pe care 
o întreprinde în Statele Unite ale 
Americii.

Pe aeroportul Wilmington oas
peții români au fost întâmpinați 
de primarul orașului, Herbert 
Brand, de președintele consiliului 
uzinelor ..General Electric" din lo
calitate. Mike Vaushaw, de co
mandantul aeroportului și oficia
lități ale administrației locale.

Obiectivul vizitei în acest oraș 
industrial al Carolinei de Nord l-a 
constituit grupul de uzine al fir
mei ..General Electric". între care 
uzinele de aparataje și instalații 
destinate folosirii în scopuri paș
nice a energiei nucleare.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 

,, . j . _„„l virilei in SU A. • lovorcșul Nicolae Ceau;escu impreunâ cu Henry KjSîinger, secretarul De-Momente din timpulI vizitei m S u c5amera de Comerț o S. U. A. ; lovarâSei Eleno Ceaușescu u este
portamentului dip)on£ de membru de onoare ol Institutului american al chimiștilor

Ceaușescu au fost salutați cu căl
dură de Thomas Paine, vicepreșe
dinte pentru cercetări și dezvol
tare al corporației „General Elec
tric", personalitate cunoscută a 
vieții științifice, fost director ge
neral al N.A.S.A., de alți reprezen
tanți ai conducerii corporației. 
Thomas Paine a exprimat satisfac
ția deosebită a conducerii și per
sonalului uzinelor pentru această 
vizită. El a spus : „Privilegiul de 
a vă salut-a aici, la „General Elec
tric", constituie, in același timp, 
un prilej fericit de a dezvolta re
lațiile dintre țara mea și țara 
dumneavoastră, dintre firmele 
noastre și firmele românești". El 
a arătat. in continuare, că. în 
cursul zilei de vineri, va fi sem
nată o înțelegere comercială cu 
partea română. Inginerii și mun
citorii uzinelor noastre — a re
levat omul de știință american — 
sint foarte fericiți să afle că vă 
interesați de problemele activității 
noastre.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți ro
mâni sint invitați să viziteze prin
cipalele unități ale grupului de u- 
zine : fabrica pentru echipament 
destinat reactoarelor nucleare și 
fabrica de pile de combustibil. Spe
cialiștii americani dau explicații 
amănunțite asupra diferitelor faze 

ale procesului de producție, care 
este, practic, complet automatizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se inte
resează de caracteristicile și per
formanțele utilajelor cu care sînt 
dotate uzinele, considerate cele 
mai moderne din lume pe acest 
profil.

Arătând că planurile de dezvol
tare economică a României includ 
și crearea unor centrale electro- 
nuclearc, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a referit, în context, 
la posibilitățile de cooperare cu 
firma americană. Reprezentanții 
corporației „General Electric" au 
arătat că sint interesați în discu
tarea acestor posibilități.

în încheierea vizitei, gazdele 
au mulțumit, încă o dată cu 
multă căldură, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru vizita pe care au 
efectuat-o la Wilmington.

După vizitarea grupului de uzi
ne „General Electric", oaspeții ro
mâni au plecat, ne calea aerului, 
spre orașul Cleveland. statul 
Ohio.

Reportajul vizitei :
Ion CÂRJE 
R. CAPLESCU 
C. ALEXANDROAIE
Fotografii : Anghel Pasai

Ion Dumitru

INT11NIRE 
CI ZIARIȘTII 
(Urmare din pag. a II-a) 

largi asupra multor probleme po
litice, chiar asupra unor probleme 
filozofice și am convingerea că a- 
ceste discuții au fost bune și au 
contribuit la statornicirea unor re- , 
lății de prietenie între noi. Ne-am 
întâlnit cu prilejul vizitei oficiale 
a președintelui Nixon in Româ
nia ; unii dintre dumneavoastră 
ați participat și cunoașteți cum « 
fost primit atunci. Ne-am reîntâl
nit in 1970. la Washington, și din 
nou — în momentul de față.

în toate aceste împrejurări. am 
continuat dialogul, cred, folositor 
pentru relațiile dintre țările noas
tre și, pe plan mai general, pentru 
afirmarea în lume a unei politici 
noi, de colaborare în soluționarea 
diferitelor probleme complicate. 
Pot, deci, spune că relațiile dintre 
președintele Nixon și mine în
sumi. ca președinte al Consiliului 
de Stat, au avut o importanță 
deosebită pentru relațiile dintre 
țările noastre și pentru soluționa
rea unor probleme internaționale.

ÎNTREBARE : România a 
propus, cu cîțiva ani in urmă, 
crearea unei zone denucleari- 
zate în Balcani, care 3d cu
prindă toate statele balcanice. 
Ce s-a intimplat cu această 
propunere ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia s-a preocupat și se preocupă și 
în prezent pentru statornicirea u- 
nor relații de prietenie și colabo
rare între toate statele din Balcani, 
așa cum acționăm pentru înfăp
tuirea securității europene — și a- 
preciem că pe această linie s-au 
obținut unele rezultate — și va 
trebui să milităm și în continuare 
pentru, ca în Balcani să se stator
nicească relații noi, care să exclu
dă forța, amenințarea cu forța, să 
facă nenecesară existența armelor 
nucleare.

ÎNTREBARE : Aveți de gind 
să retrageți România din Tra
tatul de la Varșovia ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat, împreună cu țările mem
bre ale Tratatului de la Varșovia, 
pentru desființarea concomitentă 
atît a Pactului N.A.T.O., cit și a 
Tratatului de la Varșovia. Ne men
ținem, în continuare, această posi
bilitate și acționăm cu convingerea 
că este în interesul Europei, al lu
mii, ca să se ajungă la desființa
rea blocurilor militare și, în pri
mul rînd, a celor două blocuri — 
mă refer la N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia — de a așeza rela
țiile dintre state pe o lxizâ nouă, 
de colaborare, de respect, în toate 
domeniile de activitate.

ÎNTREBARE : Ne-ați putea 
spune câteva cuvinte despre 
rolul dumneavoastră in deter
minarea actualei destinderi 
dintre Statele Unite și China?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru recunoaște
rea Republicii Populare Chineze ca 
unicul reprezentant al poporului 
chinez șl am acționat, fără îndo
ială, să se ajungă la recunoașterea 
acestei realități. Am salutat, vizita 
președintelui Nixon în China, con
vorbirile cu președintele Mao Tze- 
dun și premierul Ciu En-lai, con- 
siderînd că acestea au o impor
tanță deosebită pentru dezvoltarea 
unei lumi mal bune și mai drepte; 
așa cum am salutat și vizita în 
Uniunea Sovietică, înmulțirea, și 
dezvoltarea relațiilor dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ; cum 
salutăm, în general, orice politică 
îndreptată spre o colaborare egală 
între țări, afirmarea în lume a unei 
noi politici care să permită tuturor 
națiunilor indiferent de mărimea 
lor, dreptul la o viață liberă, inde
pendentă.

După ce am răspuns la aceste în
trebări, am început să-mi dau sea
ma mai bine că este mai ușor să 
stai să pui întrebări, să fii în rân
dul presei, decît să fii președinte I
(Animație, aplauze puternice, în
delungate).

Presa americană publică ample articole $i comentarii despre vi
zita oficială in Statele Unite ale Americii a președintelui Consiliului 
de Stat ai Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. despre 
acordurile semnate cu acest prilej, convorbirile avute cu președintele 
Richard Nixon, cu miniștri ai cabinetului său și reprezentanți ai 
vieții economice americane.

Subliniind primirea călduroasă 
.'acută de președintele american 
șefului statului român și relevînd 
însemnătatea convorbirilor pe care 
le-au avut la Washington, ziarul 
..BALTIMORE SUN" arată că cei 
loi președinți împărtășesc convin
gerea asupra necesității respectă
rii drepturilor suverane ale tuturor 
națiunilor. „Nicolae Ceaușescu și 
Richard Nixon sprijină principiile 
egalității juridice a tuturor state- 
or. indiferent de mărimea lor. a' 
neintervenției, directe sau indirec
te și indiferent de motive in afa
cerile interne ale altul stat"

„WASHINGTON POST" relevă 
că declarația semnată de pre
ședinții Nixon și Ceaușescu „cu
prinde, virtualmente, toate acele 
principii șl linii fundamentale pro

fntîlnîre cu ministrul finanțelor, ministrul 

comerțului și subsecretarul de stat pentru 
problemele economice la Departamentul 

de Stat al Statelor Unite

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
miercuri după-amiază, la reședința 
sa oficială din capitala Statelor 
Unite — Blair House — pe George 
Shultz, ministrul finanțelor, Fre
derick Dent, ministrul comerțului, 
și William Casey, subsecretar de 
stat pentru problemele eccnomice 
la Departamentul de Stat al Sta
telor Unite.

Intîlnire cu senatorul Edward Kennedy

Miercuri seara, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a primit — la reședința sa oficială 
din Washington — pe senatorul 
democrat Edward Kennedy.

Senatorul american a ținut să 
exprime satisfacția membrilor Con
gresului Statelor Unite, atît demo- 
crați cît și republicani, față de 
vizita în S.U.A. a președintelui 
român.

„Nu numai Casa Albă, dar și 
Congresul american salută cu sa

Largă și semnificativă prezență 
în presă, la radio și televiziune

movate cu consecvență de politica 
externă a României, inclusiv prin
cipiul suveranității și integrității 
teritoriale a tuturor statelor".

Referi ndu-se la cursul pozitiv al 
relațiilor dintre cele două țări, ca 
armare a schimbului de vizite la 
nivel înalt, ziarul arată — ci tin- 
du-1 pe președintele Richard 
Nixon — că „legăturile dintre 
S.U.A. și România au progresat 
rapid. în ciuda formelor diferite 
de guvemămint pe care ic au".

în context, se menționează, in
tre altele, .„sporirea rapidă a vo- 
’.umulul comerțului rom ano-ameri
can in perioada de dună vizita in 
1969 a președintelui Statelor Unite. 
Richard Nixon, la București, volum 
care s-a mărit de aproape patru 
ori in ultimul deceniu".

Intr-un alt articol, cotidianul 

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost aborda
te probleme actuale ale dezvoltă
rii relațiilor economice și comer
ciale român o-americane, premisele 
favorabile extinderii lor în conti
nuare, subliniindu-se necesitatea 
fructificării acestor condiții în a- 
vantajul reciproc. A fost relevată 
contribuția pe care lărgirea nestîn- 
jenită a colaborării economice în

tisfacție vizita dumneavoastră în 
Statele Unite", a afirmat senatorul 
Edward Kennedy.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme legate de dez
voltarea în continuare, pe plan 
economic și pe alte planuri, a re
lațiilor dintre Statele Unite și 
România, precum și de modul în 
care membrii parlamentelor celor 
două țări pot sprijini procesul de 
extindere a acestor relații. Au 
fost, de asemenea, trecute în re

„WASHINGTON POST" stăruie 
asupra însemnătății Declarației co
mune cu privire la cooperarea eco
nomică, industrială și tehnică, 
enumerind măsurile prevăzute 
pentru extinderea schimburilor co
merciale, crearea de societăți mixte 
și alte acțiuni de cooperare in 
producție și in domeniul marke
tingului. „Documentul — arată 
ziarul in continuare — reafirmă 
angajamentul președintelui Nlxon 
de a obține din partea Congresu
lui Împuternicirea de a acorda 
României clauza națiunii celei mai 
favorizate". în aceeași ordine de 
idei, ziarul citat arată că in timpul 
intilnirii președintelui Ceaușescu 
cu liderii Congresului american, 
„mulți dintre ei au exprimat ho
tărî rea de a accelera procedurile 
pentru a se acorda României a- 
ceastă clauză".

Ziarul de seară „WASHINGTON 
NEWS" relevă însemnătatea pe 
care o prezintă pentru legăturile 
romă no-america ne semnarea „De
clarației comune a președintelui 
Consiliului de Stat al Repu

tre națiuni o poate aduce la cauza 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

La primire au participat Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, și Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat.

vistă unele aspecte ale situației in
ternaționale, subliniindu-se necesi
tatea eforturilor consacrate adîn- 
cirii cursului nou, spre destindere, 
cooperare și pace.

La primire au asistat tovarășii 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin-- 
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Vasile 
Pungan. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Sta
telor Unite ale Americii, Richard 
Nixon", „prin care se stabilesc noi 
principii vizind extinderea relații
lor dintre cele două state".

Marile cotidiene americane, în
tre care „NEW YORK TIMES", 
„CHRISTLAN SCIENCE MONI
TOR", ca și ziarele amintite mai 
sus publică largi extrase din De
clarația comună româno-ameri- 
cană, din celelalte documente sem
nate, precum și relatări asu
pra intilnirii președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu ziariștii americani și 
străini la Clubul Național al Pre • 
sei. De asemenea, sint publicate, 
pe mai multe coloane, fotografii 
surprinzind principalele momente 
ale vizitei președintelui Consiliului 
de Stat și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Posturile de radio și televiziune 
au transmis, in repetate rinduri, 
in cadrul buletinelor de știri, re
portaje și relatări asupra acestui 
important eveniment din istoria re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare.
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Sint cărți dcînre care eu nu rx»t 
crie „note de lectură" sau „rcc-m- 

O asemenea carie este IE$1- 
IEA DIN LABIRINT d* Dumnru 
’ooeescu. apărută la Editura Emi- 
lesc.u.

Fiecare generație o sensibilă ’.fi 
narile întrebări ale eoocli intr-un 
el al ei. propriu, determinat numai 
?ină la un anume punct de condi- 
iile istorice in care s-a format. De
terminat in mod esențial, cred r'u, 
le modul in care generația resoec- 
Ivă a fost canabilă. a știut, a ou- 
ut să se angajeze in onoră, cu gin- 
iul. cu fanta ; dc modul in care r 
zbutit sau nu sâ slabii- iscă un r.n- 
«>rt armonios între gind și fantă.

Forța în jurul căreia s-a anga- 
lat generația noastră, alcgind. a fast 
>artidul comunist singurul in acea 
rnncâ grea, tulbure, grandioasă, al 
lărui program și acțiune se carac- 

pX'n roprt*nfâ- curaj si sin- angajarea noastrăferi late.
i fast 
otală ji 
serve : 
■u toată 
imea virstei i:_ 
-- ată de fapte 
r.arl deplina con- jrw
v'rdan’ă Intre as.- E** VM
rirațiile fiecăru a i
•i programul po- L; ’ tț /
itic al unui CU- 1
aartid. care se a
caracteriza. în 
acele grele condi
ții. prin curajul _____________
□e a spune sule- —w—.11 Jiw
vărul. Nu de a 
făgădui marea cu sarea. ci de a face 
apel la responsabilitatea, patriotis
mul. spiritul de sacrificiu al tuturor.

Mai aooi. in cursul anilor, viața 
nu ne-a ferit nici de traume, nici 
de grave întrebări, pe care intr-un 
fel sau intr-altul fiecare a fost obli
gat să și le pună, fie și numai in 
străfundul conștiinței sale însetate 
de a se afla In acord cu lumea, cu 
societatea, cu sine însuși, cu idealul 
său revoluționar...

Alături de muncă eroică și îndir- 
jită. am trăit și intimplâri potriv
nice spiritului de principialitate par
tinică. de echitate socială, străine in 
fond socialismului.

Dar am trăit — multi dintre noî 
ca participant direcți — marea co- 
titură ne care a insemnat-o Istori
cul Congres al IX-lca, care a sta
tuat așezarea întregii activități a 
națiunii dc temelia marxism-leninis- 
mului creator, a umanismului socia
list. a dreptății, echității si adevă
rului. care a inițiat abordarea des
chisă a tuturor problemelor și lupta 
pentru rezolvarea lor. in consens cu 
aspirațiile liber și deschis afirmate 
ale întregului nopor. Luciditatea, 
sinceritatea, curatul, dreptul de a te 
întreba, de a căuta, de a-ti expri
ma punctul de vedere au deve
rul categorii politice. Ceea ce pen
tru adevărații intelectuali ai tuturor 
timpurilor a fost comandament 
prem moral, plătit uneori cu liber
tatea. cu sănătatea sau chiar cu via
ta. a devenit in România socialistă, 
sub imboldul tovarășului Nicolae 
Ceausescu, datorie intelectuală, fac
tor al progresului. înțeles, apreciat 
si cerut ca atare.

„Nimic din ceea ce este omenesc 
nu-mi este străin", spunea scriito
rul antic.

„N-am dreptul să-mi fie străin ni
mic din ceea ce e omenesc", acesta 
mi se pare a fi sensul major al vo
lumului de eseuri semnat de Dumi
tru Popescu. Refuzul soluțiilor ..de-a 
gata", refuzul închistării intr-un 
singur răspuns — bun pentru toa
te — dar și refuzul fărâmițării in 
întrebări sterile, pavăza ieftină a co
modității si egoismului. Refuzul fa
natismului de or.ee tip — si în de
cursul insingeratei ei istorii ome
nirea a plătit greu tribut închină
rii lase sau inconștiente in fata unor 
fanatici — dar și refuzul scepticis
mului mărunt, meschin și jalnic, ne
putincios și plingăret. Și mai presus 
de orice, refuzul de-a închide ochii in 
fața contradicțiilor vieții, a greută
ților. a lucrurilor spinoase, acestea 
le consider a fi liniile directoare ale 
unei cărți care, in ceea ce are mai 
reușit, obligă la meditație si dia
log.

Ca scriitor, un asemenea prilej 
mi-1 oferă eseul cu care se deschi
de volumul : „Intre îngeri și de
moni". O revoluție se verifică și se 
legitimează istoric, dincolo de reali
zările ei economice și sociale și prin 
tipul uman pe care-1 propune și că
ruia ii asigură climatul in care se 
poate construi pe sine, construind 
in același timp relații noi inter-u- 
mane care să permită, să favorizeze, 
să grăbească chiar dezvoltarea mul
tilaterală a personalității sale. S-a 
vorbit, poate prea mult (in mod si
gur superficial și in locuri comune), 
despre omul nou. Cu un fin simt 
polemic și satiric. Dumitru Popescu 
dezghioacă procesul schematic, sim
plist prin care acest deziderat ma
jor a fost despuiat de umanitate si

De acera, 
f: re ase a, 
fără re
simțeam 
prospe-

In-

redus (lntr-o epocă revolută) la va
loarea unui afiș și impus artei, rite- 
odată cu milioane administrative. Nu 
din rea credință Ci din propensiu
nea. lăudabilă poate in intenții, dar 
ncmicioasa în efecte. de-a lua llu- 
~'■» dreot realitate, de-a conferi li
nei necesități momentane (sau pre
supuse ca atare) valoarea de pro- 
totip uman, elcrn valabil, dai odată 
pentru totdeauna, pe puncte și sub- 
punctc. Idealism pe ușa de din dos. 
utopie intr-un veac al științei, me
tafizică in numele dialecticii. Nu 
se poate insă nega că, la un 
moment dat. ulterior, s-a produs 
si o roncție contrară, a anărut un 
fel do ..neo-dogmatism al complexi- 
tât:i". în care complexitatea reală si 
infinită a vieții și a naturii umane 
era confundata cu ambiguitatea : 
concepție tipic mic burgheză, al că- 
rri rezultat a fost apariția in une
le lucrări a agnosticismului, botezat 
pompos „psihologie abisală'*. In

A doua linie de forță a acestui 
volum este sinceritatea lui comu
nistă. Una din cauzele pont mi care 
poporul român a urmat și urmează 
pai tidul său comunist este sinceri
tatea politicii sale. E firesc să fie 
asa. deoarece o politică științifică nu 
pofite fi decit sinceră. Nu pot co
exista știinta și minciuna, știința 
și demagogia, știința si iluzia gău
noasă. Iar dacă există o valoare mo
rală pe care poporul român o pre
țuiește în mod deosebit este aceas
ta : niciodată — in cele mai grei? 
clipe — atunci cind i s-a spus ade
vărul. oricit dc greu, oricit dc com
plex. uneori oricit. de neplăcut, el 
n-a pregetat să-și pună toate for
țele. să fie gata la orice sacrificiu, 
chiar la cel suprem, intr-o dcsâvir- 
sită unitate mor a l-pol Pică cu parti
dul. Nimeni, și cu atit mai puțin clr.^i 
muncitoare, nu nutrește iluzia mic 
burgheză că. in condițiile atit de 
complicate ale lumii moderne, con

le. In bunul stil al moraliștilor fran
cezi din socolul XVIII, permanent 
străbătute do o patetică încredere in 
om. in destinul său comunist. Cu 
«acest volum, eseul românesc — des
tul do neglijat o vreme — ciștigă 
valori certe, durabile.

Uneori această armonie nu se 
realizează integral șl atunci valuri
le poetico ascund parțial cursul sub
til al ideii, cum se întâmplă, de pil
dă. in oscul „Maica uitată și bat
jocorită". Raportul : revoluție ștlin- 
țifico-tehnică — natură și pre
zervarea ci — temă fundamen
tală și neliniștită a lumii con
temporane. semnal dc alarmă care 
rfisună astăzi pe toate meri
dianele globului — are Implicații 
mult mai adinei decit elogiul, ori
ei' de frumos, oricit de poetic-in
candescent ai valorilor eterne ale 
naturii. In - condițiile construirii li
nei societăți socialiste multilaterale 
acest raport este.

a

su-

Însemnări de Titus POPOVICI

fond, la polul opus, același refuz al 
analizei, al căutării, al lucidității, al 
setei de înțelegere. Dar problema o- 
mului nou nu c numai a literatu
rii. cu tot rolul important ne care-1 
are această latură a activității u- 
mano — rol pe care scriitorimea ro
mână șl l-a asumat deschis ?i con
știent — ci a societății. în Întregi
mea ei.

Alienării personalității umane, rod 
amar al secolelor dc exploatare, de 
mitologie, țintind să ascundă adevă
rata față a raporturilor omenești, 
concepția comunistă, ii opune ideea 
de responsabilitate deschisă si mul
tilaterală. Nu numai acțiunea 11 de
termină nc om intr-o societate în 
care toate bunurile se creează prin 
conlucrare, ci și coca ce nu face. O- 
mul nou, spune autorul, e răspun
zător nu numai pentru sine : el de- 
v ne el însuși numai atunci cind se 
simte răspunzător și acționează $i 
fată de ceea ce se petrece în afara 
sferei sale directe de activitate. Iar 

e mal 
cea

responsabilitatea sa morală 
vastă, mai cuprinzătoare decit 
imediat practică : ea tinde să aco
pere universul întreg. Aș putea cita 
in întregime, dar las cititorului plă
cerea de a o descoperi el. analiza 
plină de nerv polemic de cea mai 
bună calitate pe care autorul o face 
egoismului, in multiplele lui fațete. 
Si mai ales atunci cind această veche 
tară se drapează in faldurile al
truismului social, cind folosește pen
tru mascarea propriilor interese 
meschine, sau a vanității, sau a do
rinței de putere, nobila lozincă a 
interesului general.

Dar omul nou nu se formează în- 
tr-un proces de autoperfecționare 
singulară, de tip tolstoian (teorie față 
de care Lenin, admirind forța ge
nială a titanului, a avut cuvinte de 
mare asprime), ci in cadrul unor 
relații umane noi. care nu se pot 
stabili prin decrete, ci apar, se de- 
săvirșesc. se depășesc in cadrul mun
cii libere, in cadrul unor structuri 
sociale mobile și necesare, a căror 
consolidare și permanentă Înnoire e 
opera comună. Dumitru Popescu e- 
vidențiază. In mod personal, auten
tic. adevărul general că eroismul co
tidian, spectaculos sau nu. anonim 
sau legat de activitatea personalită
ților marcante, constă in bătălia 
neîntreruptă, care nu admite nici o 
pauză, nici o concesie, cu inerția.

Documentele partidului nostru. în
treaga activitate a secretarului ge
neral arată că dincolo de compe
tiția economică, socialismul trebuie 
să ofere lumii — și deci omului — 
imaginea concretă cu valoare de e- 
xemplu a unor noi relații Intre oa
meni. intre state, din care forța, do
minarea. agresiunea morală și fizi
că să fie alungate pentru totdeauna, 
ca rămășițe degradante ale preisto
riei. Fiecare pagină, fiecare gînd al 
acestei cărți reliefează ideea bărbă
tească că e vorba de un proces lung, 
uneori dificil, puțind să cunoască 
stagnări temporare, dar ireversibil, 
atita timp cit omul devine tot mai 
conștient de esența umană a exis
tenței sale, atita timp cit se dez
voltă și se perfecționează unitatea 
între popor și forța lui conducă
toare. a.leasă liber și conștient

struirea unei țări moderne. Înain
tate. se face ca la operetă. Mi-au 
produs, de aceea, o reală plăcere po- 
l’tică si estetică paginile in care fi
listinismul este dezbrăcat de țoale
le sale ..festive", stigmatizat, păl
muit. in cea mai bună tradiție a sa
tirei românești. (O direcție prezentă 
in toată literatura înaintașilor noștri, 
dar de care, nu știu de ce. contem
poranii noștri se cam feresc).

Cu patos partinic, autorul își ex
primă convingerea că ieșirea din la
birint. adică cucerirea adevăratei li
bertăți, nu înseamnă capitulare in 
fața necesității, dure uneori, ci e 
produsul sintezei întelegere-supune- 
re a necesității. Libertatea este ne
cesitatea înțeleasă. Dar. nu e mai 
puțin adevărat că in numele aces
tei idei fundamentale a marxismu
lui. s-a întâmplat ca ea să fie folo
sită si ca justificare a incompeten
ței. a antidemocratismuluu

Și. în acest sens, vreau să relev 
ascuțita și personala contribuție a 
lui Dumitru Popescu în analiza (de
sigur. fatal incompletă) a fascismu
lui. rușinea secolului XX. Pentru că 
dincolo de condamnarea bazată ex
clusiv pe morală a acestui cancer 
al civilizației moderne, dincolo de 
analiza lui exclusiv socio-politică. a- 
ceastă explozie organizată a irațio
nalismului in istorie (și încă in una 
din țările care au îmbogățit funda
mental patrimoniul cultural, tehnic, 
artistic al omenirii) presupune incă 
multă meditație, multă dezbatere.

Autorul e un analist dublat de un 
poet al lucidității necruțătoare. A- 
tunci cind aceste două dominante ale 
personalității sale scriitoricești fuzio
nează armonios, rezultatul e delec
tabil estetic și intelectual : formu
lări pregnante, aforisme memorabi-

cred eu. in pri
mul rind do na
tură politică.

La închiderea 
acestei cărți, foar
te bine articulată, 
am simțit lipsa 
unui eseu despre 
una din compo
nentele esențiale 
ale lumii de tot
deauna 
mii de 
osebi : 
in artă 
căutări 
arta

și ale lu- 
nzi inde- 
proiecția 

a marilor 
și a ma-

noastră so-rilor întrebări. Tn 
cialistă,

Dar observ că fără voia mea cad 
in păcatul pe care l-am criticat in 
atitea articole si anume acela de a 
cere unei cărți să spună totul, să 
fie „totală". „Vina" e n autorului. 
Pentru că temele care alcătuiesc pi
lonii acestui volum sint cele ce preo
cupă pe toată lumea : despre care 
conversăm ; care ne asaltează cind 
sintem singuri ; care revin, cu forța 
laitmotivului in discuțiile dintre oa
meni, de la gluma acidă caro sanc
ționează contradicția camuflată, la 
frămintare. la căutare, la setea de 
soluție, la nevoia de-a contribui 
personal, de armonie între cuvint si 
faptă, de curaj de-a privi totul in 
față. în primul rind pe tine însuți.

Sint necesare o reală vocație eseis
tică și curaj scriitoricesc să simți 
nevoia dc-a face să răsune timbrul 
tău personal, să împărtășești rodul 
frâmintărllor talc cele mai intime, 
asupra unor probleme pe care o ju
decată grăbită sau sofisticată le-ar 
putea cataloga drept „banale". In 
fond, ele sint. comune tuturor, ca 
nașterea, dragostea, moartea : teme 
eterne asupra cărora omul se apleacă 
în necurmatul său proces de 
autodescoperire. Nici un moment 

că au- 
cu 

își înci- 
a părea... 
lui Duml- 

mai percu- 
artistic. au

ÎN EDITURA POLITICA AU APÂRUT :
In colecția „Probleme ale or- lor avansate în producție
ganizării si conducerii activității — preocupare constantă a
politice si economico-sociale sindicatelor

Seria : In sprijinul unităților 
economice Seria : în sprijinul organizațiilor

GRIGORE VASILE GÂLGÂU - de tineret
Organizarea si urmărirea VASILE POPESCU — Idealul de
activității de comerț exterior viață al tînărului
Io centrală si întreprinderea în colecția
industrială „Probleme internaționale"

ELENA MĂLIN — Căile de spo- MARIA DESMIREANU — Con-
rire a rentabilității în uni- sihul de Ajutor Economic
tătile economica Reciproc (C.A.E.R.) — docu-

Seria : In sprijinul organizațiilor mentor
sindicala AUREL GHIBUȚIU — Comuni-

GH. VÎRTEJIANU — Promova- tatea Economică Europeană
rea metodelor și inițiative- (C.E.E.) — documentar

t
„Tară

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. Lec
ția 7L

9.30 Curs de limba rusă. Lec
ția 69.

10,00 Telex. '
10.05 Album coral. Clntă corul de 

cameră al cadrelor didactice 
din municipiul Bacău.

10.15 Teleoblect.v.
10.30 Istoria filmului sonor —„Voci 

in Insulă". Cinematografia 
buleară contemporană (1945— 
1973).

12.00 Telejurnal.
16.00 Teleșcoala.
17.30 Curs de limba engleză. Lec

ția 69.
18,00 Telex.
18.« Tragerea Loto.
18.15 Cunoașteți legile ?
18.30 Atenție la... neatenție.
18,50 Revista economică TV.

19.20 1001 de seri. Fabule de La 
Fontaine.

19.30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărî tor.

20.00 Cîntecul săptAmlnii : 
tu. iubirea noastră".

20,05 Prim-p'.an : acad. Iorgu Ior
dan.

20.30 Film artistic : „Silvia". Re
gia : Szinctar Mlklos. Cu : 
Anna Moffo, Rene Kollo, 
Psota Iren șl ansamblul de 
balet al Teatrului de opere
ta din Budapesta. Premieră 
TV.

21.55 Panoramic științific.
22.20 24 de ore.

„Silvia".artistic : ______
Szinctar Mlklos. 

Moffo, “

PROGRAMUL H

20.00 Gala maeștrilor.
20.25 Mat aveți o Întrebare ? — O 

cometă se apropie de P&- 
mint.

21 ,W Telex.
2'..05 Reportaj TV : ,,A$a se naște 

un oraș".
21.25 Biblioteca pentru toti. Cena

clul literar „Sburfitorul".
22,03 Poezia dansului.

Institutul geologic din București. Printre metodele moderne de determinare 
a elementelor componente ale probelor de minereuri folosite aici se nu
mără și cea denumită „fluorescenta prin raze X". în imagine, unul din spe

cialiștii institutului, Iulian Vanghelie

cinema

ÎFAPTULi 
IDIVERSl 
j Rulmenți
I și palmieri

IE4» umbra palmierilor, in mij- j 
locul vegetației luxuriante din 1

I frumoasele sere ale vestitei gră- | 
dini botanice din Cluj, se află I 
o stivă de cutii și. pe cutii, in- I 
scripția I.R.B. — întreprinderea 1 

Ide rulmenți Blrlad.
— O glumă ?

— Deloc. Nici măcar o curio- 
Iritate. Sint „chiriașii" noștri — I 

rulmenți de Birlad.

- I ?„. I
— Probabil că vă miră. Sa 1 

știți insă că n-au fost aduși aici I 
de florile mărului. Ii supunem | 
unui sever control. în condiții . 
de umiditate și temperaturi ri- I 
dicate. specifice zonelor tropica- I 
le unde vor fi exportați, pentru ’ 
a vedea cum se comportă.

I- Și...
— Excelent. Așa „chiriași" | 

să tot avem !

I „ ■ IO scrisoare 
I pe adresa 
| miliției

în scrisoarea trimisă pe adre- I 
I sa Inspectoratului județean de j 
I miliție Mureș. învățătorul pen- . 
Isionar Incze Lajos, in virstă de I

78 de ani, din Mugenl-Odorhei, | 
roagă să se transmită „cele mai • 
călduroase mulțumiri și urări I 
de sănătate acelui tovarăș mi- I 
lițian care l-a prins așa de re- | 
pede pe cel care m-a jefuit In 
gară la Sighișoara, primind 
înapoi banii și lucrușoarelc 
mele"... După ce terminase tir- 

Iguielile, in timp ce se îndrepta 
spre gară, bătrinul I.L: a fost 
„acostat" de un individ care 
i-a oferit, amabil, tot felul dc 1 
servicii : ba că-i duce bocceaua, 9 
ba că-i scoate bilet de tren... Dar | 
I.L. și-a văzut de drum, pină la . 
scara vagonului, cind „amabi- | 
ful" necunoscut, profitind de in- I 
ghesuială, l-a bruscat pe bătrin ■ 
și la „buzunărit". In foarte scurt I 
timp Insa, „amabilul" necunos- | 
cut a fost, la rindu-i, „acostat" I 
de miliție, care i-a schimbat... 
ruta.

Ă

in.15; 20.30. VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18,15: 20,30.
• Monolog : DRUMUL SĂBII — 
15,30; 18: 20.15.
o Grăbiți apusul soarelui ; TIM
PURI NOI — 10—1.9 In continuare.
• „100 dc Ici" : FLOREASCA — 
15.30; 18; 20.15.
q Pămintul părinților noștri : 
LIRA — 15.30: 18; 20.15.
A Mafia albă : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30: 18: 20,15. 
o Omul de dincolo : PACEA — 
15,30: 17.45: 20.
0 Urmărire la
CRINGAȘI — 15.30;
Q Andrei Rubliov :
15.30; 19.
o Vagabondul : FLAMURA — 9; 
12.30; 16: 19.15.

• Torino negru : PATRIA — 9; 
11.30; 14; 16.30; 19. 21.15, LUCEA
FĂRUL — 9; 11.15; 13,30: 16; 18.30;
20.45, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30: 21.
o Misiunea secretă a maiorului 
Cook : SCALA — 9: 11.15; 13,30;
16; 18,30; 21, FAVORIT — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30. BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16:
18.30: 21.
A Uimitoarele aventuri alo Iul 
Robinson Crusoe : LUMINA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18.30: 20,45.
O Love story : CAPITOL 
11,30; 14.
O Mult
CAPITOL ____
g> Doi pe un balansoar : 
TRAL — • -a -
18.15; 20.30, 
18; 20.15.
O Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.45; 16. 
o Program de scurt metraje : 
DOINA — 9: 12: 14.

Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : DOINA — 17.30; 20, 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
© Omul din la Mancha : EXCEL
SIOR — 9.30: 12: 15.30: 18; 20.39, 
GLORIzl — 9: 11,45: 15,30: 18; 2C.30. 
a Tn munți crește un brad verde : 
ARTA — 15.30; 18; 20,15. DACIA 
— 9: 11,15; 13.30; 16: 18.15; 20,30.
A Ultimele șase minute : VICTO
RIA — 8.45; 11; 13.15; 15.45; 13,15:
20.45. AURORA — 9; 11,15; 13,30:
15,45: 18; 20,15.
• Vifornița : GRIVITA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Generalul doarme In picioare : 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 
13,30; 20,45, BUZEȘTI — 9: 11.15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.30.
o Ancheta poștașilor : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell :
GIULEȘTI — 15,30; 18: 20.30. FLA- 
CÂRA — 9,15; 11.30; 13,45; 16;

9;

zgomot pentru nimic : 
- IC.15: 18.30: 20.45.

’ ' CEN-
9.15: 11.30: 13.45; 16;

COTROCENI — 15.30;

Amsterdam :
IR; 20.15.
VIITORUL —

o Filarmonica dc stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Edgard 
Doncux (Belgia). Solistă : Silvia 
Marcovlcl — 20.
0 Opera Română : Seară vleneză
— 19.30.
0 Teatrul de operetă : „La calul 
bfilan" — 19,30.
0 Teatrul dramatic din Galați (în 
sala Comedia a Teatrului Națio
nal „I. L. Caraglale") : Avarul — 
16,30; 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 29.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) ; O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) ; 
Noile suferințe ale tlnărului „W“
— 20.
0 Teatrul Mic : Dragostea noastră
— 19,30.
0 Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30.
a Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10 ; Liola — 19.30.
• Teatru! „Ion Creangă" ; No€a 
zero la purtare — 9.

său
Nici 

sentimentul 
o ..originalitate" 
Nici că

avut 
caută 
preț.

n-am 
torul 
orice 
frează gindurile pentru
mai adinei. Formulările 
tru Popescu, chiar cele 
tante. cele mai izbutite 
sunetul limpede al meditației lucide,

partinică, 
meditație, 
tu, cititor, 
încerci a 
înseamnă

îmbinată cu angajarea 
Dacă o carte îndeamnă la 
dacă te obligă să-ți pui și 
aceleași întrebări și să 
căuta un răspund al tău.
că este necesară. E destinul pe care 
i-1 prevăd.

Iatâ o întrebare izvorită din însăși 
menirea școlii, aceea de a fi un fac
tor de bază in acțiunea de educație 
a cetățenilor, principalul canal de 
difuzare a științei și culturii. De 
fapt, așa cum se subliniază in docu
mentele Congresului al X-lca. con
ducerea dc către organizațiile de 
partid a procesului de invățîmint în 
școli constituie un principiu funda
mental al muncii partidului nostru, 
singurul in măsură să asigure rea
lizarea cu consecvență a scopurilor 
educative. In marea majoritate a șco
lilor și liceelor din județul Neamț, 
organizațiile de 
partid au preluat 
cu toată răspun
derea atribuțiile 
de conducător po
litic pentru dez
voltarea multila
terală a profilu
lui comunist al 
elevilor. Prin ce 
modalități și cum 
se realizează a- 
cest deziderat ma
jor ?

— Consider că 
așa cum in orice 
domeniu al acti
vității economice 
și sociale se lu
crează pe baza 
unor planuri de 
perspectivă, la fel 
și in munca de 
partid trebuie să 
existe o planifi
care — opina 
prof. Maria Po- 
povicî. secretar al 
organizației de l 
..Petru Rareș" din ................
Se înțelege că in munca de partid 
din școală obiectivele planificării 
nu pot fi decit laturile educative 
ale procesului de instrucție. I> 
exemplu, desfășurarea in condiții 
optime a practicii productive a 
celor peste 1 4J0 elevi, ca una din 
formele principale ale educației co
muniste, se situează la loc de frun
te pe agenda de lucru a organizației 
noastre de partid. Pentru a cunoaște 
cit mai temeinic opțiunile elevilor, 
cit și neajunsurile care se ma
nifestă in acest domeniu, orga
nizația de partid pe liceu a ini
țiat largi dezbateri in cadrul claselor 
cu elevii. La ele au participat secre
tari ai organizațiilor do bază și spe
cialiști din unități Industriale, pu- 
rinț'.. prihologi și pedagogi etc.

Tot aici s-a născut ideea — mate
rializată cu bune rezultate — a asi
gurării unei continuități a practicii 
pe profesii a elevilor, din școala 3? 
neralâ in liceu. Sau un alt exemplu : 
pornind de la necesitatea orientării 
elevilor in viitoarea meserie, prote

sorlî diriginți au primit sarcina ra 
pc bază de chestionare și discuții 
să cunoască in amănunțime care sint 
opțiunile elevilor din clasele mari 
pentru invățămintul superior. Pe a- 
ceastă bază, peste 80 de elevi au 
fost redistribuiți în practica produc
tivă in unități caro au tangență di
rectă cu opțiunea lor profesională : 
la centrul teritorial de calcul, la Sta
țiunea experimentală Stejarul ?i ia 
institutul județean de proiectări.

In aceeași ordine de idei proce
dează și organizația de partid de la 
Liceul nr. 1 din Roman. Profesorul

extrem de complexe : ridicarea pre
gătirii profesionale și politico-ideolo- 
glce a cadrelor didactice, fundamen
tarea științifică, psihopedagogică a 
întregii activități de predare și în
sușire a cunoștințelor, creșterea ne- 

. contenită a rolului și contribuției or
ganizațiilor U.T.C. și pionierești in 
formarea profilului moral al tinere
tului. potențarea calității in raport 
cu cantitatea acțiunilor educativ.', 
stabilirea unor strînse relații de 
colaborare cu unitățile care patro
nează practica productivă, și mul
te alteie. Or. unele dintre a-

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ

bază de la lioeul
1 Piatra Neamț.

te-

Gheorghe Mihalcea, directorul aces
tei instituții școlare, ne spunea :

— Organizația noastră de partid s-a 
situat in fruntea acțiunii lansate in 
liceu ca fiecare profesor să devină 
un activist de partid, un destoinic 
educator comunist. Realizarea aces
tei cerințe este ilustrată de un șir de 
fapte semnificative ale comuniștilor 
pe linia educației patriotice, cetățe
nești a sutelor de elevi. Controlul 
exigent asupra modului cum hotar i- 
rile adunărilor generale au fost duse 
la îndeplinire de căi re fiecare profe
sor comunist a contribuit la reduce
rea numărului de corigente, îmbu
nătățirea disciplinei, creșterea apor
tului elevilor la viața cultural- 
educatiyă, la organizarea cit mai fo
lositoare a timpului lor liber.

O analiză mai atentă asupra modu
lui cum organizațiile de partid din 
școlile și liceele județului Înțeleg 
să-și onoreze atribuțiile ce le revin 
ca for politic conducător prilejuieș
te insă și constatarea unor rezultate 
inegale. Fără îndoială, sarcinile ce 
stau in fața cadrelor didactice, a or
ganizațiilor de partid din școli sint

ceste probleme majore nu au fă
cut obiectul unei preocupări susți
nute din partea organizațiilor dc 
partid de la liceele din Tirgu Neamț, 
Bicaz. de la școlile generale din Dum
brava Roșie, Poenari, Valea Ursu
lui, Timișești, Bodești etc. O primă 
explicație o aflăm in modul necores
punzător in care organizațiile de 
partid dc aici au înțeles să-și selec
ționeze din multitudinea sarcinilor 
cc Io revin problemele prioritare. 
Este adevărat că in acest sens nici 
nu au fost ajutate in suficientă mă
sură de comitetele municipale, oră
șenești și comunale de partid. Iată 
de ce. pe ordinea de zi a multor 
adunări generale, au fost înscrise 
probleme... generale.

în prea puține cazuri s-au luat in 
dezbaterea comuniștilor aspecte ale 
vieții organizațiilor U.T.C. din școli, 
felul cum acestea se ocupă dc edu
carea elevilor, dc întărirea discioli- 
nei, modul de desfășurare a practicii 
productive etc. Organizația de partid 
de la școala generală nr. 4 din Pia
tra Neamț, spre exemplu, deși era 
chemată să se situeze in fruntea ac-

țiunii de înlăturare a numărului 
mare de corigenți — aici au fost în 
vară 65 de corigenți — a pus in dez
baterea adunării generale din luna 
august o problemă cu caracter gene
ral, „grija față de om“, fără ca, in 
cazul dat, această temă să fi fost 
impusă do unele situații necorespun
zătoare, din acest punct de vedere, 
ivite in colectivul respectiv.

Pe parcursul anchetei am avut pri
lejul să constatăm și alte neajunsuri. 
Unii reprezentanți ai organizațiilor 
U.T.C. in consiliile profesorale, spre 
exemplu, nu sint ajutați de către 

organizațiile de 
partid să-și exer
cite din 
mandatul 
dințat de elevi. 
De asemenea, in 
planurile unice nu 
sint cuprinse în
totdeauna proble
me esențiale, se 
includ incă acti
vități paralele și 
astfel continuă 
să se mențină fe
nomenul de 
pralncărcare 
sarcini a unor ca
dre didactice.

In cadrul adu
nărilor pentru 
dări de seamă, in 
multe școli și li
cee din județ s-a 
relevat faptul că 
organizațiile 
partid au datoria 
să-și îndrepte mai 
mult decit pini 

amplificarea mun-

plin 
incre-

su-
cu

de

acum atenția spre ____________
cii educative, să determine creștere* 
responsabilității fiecărui comunist, * 
tuturor cadrelor didactice față de în
deplinirea sarcinilor încredințate. Da 
asemenea, recent, biroul comite
tului județean de partid a analizat 
felul cum organizațiile de partid din 
invățămint acționează pentru tradu
cerea in viață a hotăririlor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973, 
privind perfecționarea invățămintu- 
lui nostru de toate gradele. Orientă
rile și măsurile stabilite cu prilejul 
acestei analize au învederat faptul 
că. mai mult decit oricind, conduce
rea nemijlocită a muncii de Instruire 
și educație in rindul elevilor trebuie 
să constituie pentru fiecare organi
zație de partid o dovadă a spiritului 
de perseverență in opera de pregă
tire multilaterală a tinerei generații. 
Experiențele pozitive inregistrate 
pină acum demonstrează posibilită
țile largi ce stau la dispoziția lor.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii1

„Nu sint 
locuri!“ 
...dar erau

— Alo ? Recepția ?
— Recepția.
— Vă rog să-mi rețineți o ca

meră cu un pat
— Imposibil. Ocupate.
— Toate ?
— Absolut I
Dialog autentic, care a avut 

loc marți 4 decembrie, ora 18. în
tre corespondentul „Scânteii", V. 
Iancu, și Maria Hincu, recep- 
ționera hotelului „Racova" din . 
Vaslui. Ajuns „la fața locului", I 
V.I. a constatat că din cele 12 g 
camere cu un pat, 4 erau libere. 
„Or fi, dar sint la dispoziția șe- I 
fulul hotelului. I. Cruceanu". I 
Luat prin surprindere. I. Cru- | 
ceanu s-a „crucit" de un ase- ■ 
menea răspuns. Nu insă și cei I 
care ar trebui să vadă că nu | 
totdeauna hotelul e ocupat. Sau 
poate că și ei sint la fel de... I 
ocupați ?

Scurtu avea | 
mina lungă |

La coborfrca din tren, in sta- 
ția Sibiu, Vasile Savu rămase- g 
se, intr-o clipă, fără bagaje. | 
Sesizind organele de miliție, • 
păgubașul n-a putut furniza de- a 
cit un amănunt, cum că in | 
compartimentul in care călăto- I 
rise ii ținuse „de urit" un cio
ban care spunea că are oile 
undeva, pe lingă Zalău. „Amă
nuntul" s-a dovedit insă deose
bit de prețios. In numai citeva 
zile, organele de resort au con
statat că ciobanul de la Zalău 
era, de fapt, unul și același cu 
ciobanul din Rășinari, pe nume 
Nicolae Mathe, zis Nae Scurtu, 
de fel din Rișnov. Porecla de 
„Scurtu" și-o „ciștigase" in 
timpul ultimei condamnări, dc 
anul treput, dar se vede treaba 
că nu prea i-a plăcut. I se po
trivește mai bine cea de „mină 
lungă". Mai ales că nici noua 
condamnare nu va fi prea... • 
scurtă.

încă o palmă | 
și... încă

I trei luni!
Tinărul Bănică Mircea nu se 

mai văzuse cu prietenii din ora
șul său natal. Tg. Jiu, de citeva 
luni.

— Am fost la o școală specia
lă — le-a spus el (o „școală spe- 1 
clală" de citeva luni. pentru I 
citeva... palme date după ce | 
provocase scandal). M-am intors 
și vreau să sărbătorim eveni
mentul.

Și B.M. s-a „sărbătorit" la 
restaurantul „Gorj-Hotel". Aici, 
supărindu-se foc că nu-i băgat 
în seamă și că n-are cu cine sâ 
danseze, B.M. a simțit că-1 „mă- 
nîncă" palmele și... pleosc ! in 
stingă, pleosc 1 in dreapta, Încă 
o palmă și incă... trei luni, din 
nou, la acea „școală specială". 
Poate că de data asta o să în
vețe că palmele sint bune și la 
altceva. De pildă, la muncă.

Rubrică redactată de

I Petre POPA I
Gheorghe DAVID

și corespondenții „Scînîeiî" .

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
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Frecarea delegației Partidului 

Comunist Israelian
Cronica zilei Primire la Consiliul de Miniștri

Joi dimineața a părăsit Capitala 
" legația Partidului Comunist Is- 
■.•elian, formată din tovarășii Samuel 
Mikunis. secretar Ecnera) al P.C.I., 
si Eliahu Druckman. președintele 
< omitetulul Executiv al P.C.l.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost condusa de tovară
șii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. ai 
P.C.R., de activiști ‘de partid.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul Zilei
naționale a Finlandei

Naționale a Cooperativelor de Producție

Cu prilejul Zilei naționale a Fin
landei. ambasadorul acestei tari la 
București, Pentti Martin Suomela, a 
oferit, joi seara, o recepție.

Au participat ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Feodor Vasiliu, ministrul justiției 
\ asile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, oameni de cultură 
și artă.

Au luat, de asemenea, perle șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
România și aiți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Fin

landei. ambasadorul acestei țări la 
București. Pontti Martin Suomela, a 
vorbit joi la posturii© noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

întoarcerea de la Viena a președintelui 
Comisiei permanente pentru politică

M.A.N.externă a
Joi după-amiazâ s-a înapoiat în 

Capitală tovarășul Mihai Dai ea. pre
ședintele Comisiei permanente pen- 
*rti politică externă a Marii Adunări 
.x-.tiorele, care, la invitația pre
ședintelui Comisiei de politică ex
ternă a Parlamentului austriac, Karl 
Csernetz, a făcut o vizită In Aus
tria.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
erau prezenți Alexandru Sencovici. 
președintele Comisiei permanente 
pentru Industrie, construcții și

transporturi a M.A.N., președintele 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România-Austria, 
Alexandru Ionescu. secretar al Co
misiei permanente pentru politică 
externă a M.A.N., Gheorghe Petres
cu. deputat, vicepreședinte al Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, și alte 
persoane oficiale.

A fost de fată Wemer 
ambasadorul Austriei

Joi au avut loc lucrările plenarei 
Consiliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție. In 
care au participat, ca invitați, și re
prezentanții unor ministere, institu
ții centrale și organizații obștești.

Cu acest prilej au fost analizate 
rezultatele înregistrate in agricultura 
cooperatistă in anul 1973, cind recol
tele au fost apropiate de media pri
milor doi ani al actualului cincinal. 
In acest sens s-a subliniat că ni
velul mal scăzut al producției, față 
de posibilitățile unităților coopera
tiste, se dalorește nu atit condițiilor 
climatice nefavorabile, cit deficiențe
lor care mai persistă în organizarea 
producției și a muncii, in executa
rea insămlnțărilor și a lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

In cadrul lucrărilor a fost dezbătut 
și adoptat planul agriculturii coope
ratiste pe anul 1974. care prevede o 
creștere a producției agricole cu 
peste 30 la sută, precum si o 
hotărîre cu privire la măsurile ce 
urmează a fi aplicate in vederea rea
lizării prevederilor pe anul viitor. 
Aceste măsuri se referă, îndeosebi. 
Ia mai buna gospodărire și folosire 
a fondului funciar, a bazei tehnico- 
materiale în continuă dezvoltare și 
modernizare, Ia îmbunătățirea sub
stanțială a activității In zootehnie, 
dezvoltarea producției de plante teh
nice și alimentare, la mobilizarea 
membrilor oooperatori pentru aplica-

re® corespunzătoare a tehnologiilor 
noi In toate sectoarele de producție.

Slnt. de asemenea, prevăzute mă
suri cu privire la îmbunătățirea Ac
tivității asociațiilor și consiliilor in- 
tercoopcra liste, la dezvoltarea demo
crației cooperatiste, a Întregii vieți 
Interne a organizațiilor agricole coo
peratiste.

Plenara Consiliului U.N.C.A.P. a 
dezbătut și aprobat bugetul Casei dc 
pensii și asigurări sociale pe anul 
1974.

Dind o înaltă apreciere orientărilor 
și sarcinilor cuprinse In cuvlntarea 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, rostită la 
recenta plenară comună a C.C. 
P.C.R.
Dezvoltării Economice și Sociale, 
membrii Consiliului Uniunii Națio
nale au exprimat hotărirea fermă a 
țărănimii cooperatiste, mecanizatori
lor $1 specialiștilor de a-si concentra 
forțele și de a folosi toate rezervele 
și resursele existente pentru ca anul 
1974 să fie un an record in producția 
agricolă. Această hotărîre a fost una
nim exprimată 
plenară și in 
C.C. Al P.C.R., 
Ceaușescu.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. (Agerpres)

al 
și a Consiliului Suprem al

Noii ambasadori în tara noastră Ai 
Republicii Irak — Ahmed Hussein 
Al-Samarraie, Suediei — Curt Lel- 
jon, R.P. Mongole — Giambyn Nia- 
maa, șl R. P. Polone — Wladyslaw 
Wojtasik. au depus joi coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
i Activul de partid din cadrul Aca
demiei de științe agricole și silvi
ce. întrunit in ședința plenară de 
dare de seamă anuală și pentru e- 
laborarea planului de măsuri pe pe
rioada ce urmează, a dezbătut și a- 
nallzat, cu înalt simț de răspunde
re, realizările pe tărimul cercetării, 
producției și proiectării agricole, 
măsurile necesare in vederea înde
plinirii la timp și la un inaJt nivel 
calitativ a tuturor obiectivelor de 
plan.

Cu acest prilej, participanții la 
dezbateri au adresat o telegramă Co
mitetului Central a.l Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a pri
mit, joi la amiază, delegația econo
mică din Republica Salvador, condu
să de dr. Ricardo Guillermo Casta
neda Cornejo, adjunct al ministrului 
relațiilor externe.

La intrevedere au participat Nico-

lae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șl Marin Trftis- 
faru, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme referitoare la dezvoltarea 
schimburilor comerciale 
lor economice dintre 
Salvador.

și a relații- 
România si 

(Agerprcs)

economică, industrială și tehnică pe termen lung

Premii și distincții internaționale conferite

unor oameni de artă și cultură ai țării noastre
Sautter, 

la București. 
(Agerprcs)

★
In zilele de 5 și 6 decembrie s-au 

Capitală lucrările sedesfășurat in ___ __  _
slunii de comunicări științifice cu 
tema ,.Probleme de teorie și practică 
arhivistică", organizată de Direcția 
generală a Arhivelor Statului.

(Agerpres)

vremea
și sub formă

Timpul probabil pentru 8. 9 și 10 
decembrie. în țara : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros in nordul și estul țării, unde 
vor cădea precipitații locale, atit sub

formă de ninsoare, cit T.__ ______
de lapoviță și ploaie. în rest, preci
pitații izolate. Vint potrivit. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 7 
și plus 3 grade, iar maximele in
tre 2 și 12 grade. în București : Vre
me relativ caldă. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații slabe. Vint potrivit. Tempe
ratura in creștere.

Premiul ..Gottfried von Herder", 
care se decernează anual de Univer
sitatea din Viena unor personalități 
literare, artistice și științifice din 
țările est și sud-est europene, numă
ră printre laureații săi pe anul 1974 
și pe compozitorul și muzicologul 
Zeno Vancea. vicepreședinte al Uniu
nii compozitorilor din România. Dis
tincția i-a fost atribuită pentru „con
tribuția sa importantă ia îmbogățirea 
patrimoniului cultural european și la 
stringerea colaborării pe tărimul 
culturii intre popoare".

După cum se știe, premiile „Her
der" au răsplătit an de an reprezen-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BASCHET „Cupa campionilor europeni TENIS

Politehnica s-a calificat;
Denamo a ieșit din competiție

Sala Floreasca. cu tribunele ceva 
mai populate decit in ziua prece- 
~ ntâ. a fost aseară gazda unui 
foarte atractiv cuplaj baschetbalis
te. Un cuplaj in care campioanele 
țârii noastre — Politehnica și Di
namo — au avut de susținut meciu- 
r;le retur din optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". Chiar 
dacă porneau cu șanse diferite la 
calificare (dezavantajați fiind dina- 
moviștii, care aveau de refăcut un 
handicap de 10 puncte), speranțe in
tr-o bună comportare nutreau cu 
toții, spectatori, jucători și jucă
toare. specialiști.

Intrarea in sală a echipelor femi
nine Politehnica și Union " 
Viena avea să fie marcată 
aconto (substanțial !) de . 
de încurajări frenetice la adresa 
baschetbalistelor noastre, cărora, 
cum arătam, le suri dea mai mult 
calificarea in sferturile de finală ale 
mari; competiții baschetbalist! ce
z A ---------------------

Garant 
de un 

aplauze,

pentru echipele de club. Intr-un 
anume fel, o notă de interes supli
mentar o dădea apariția in teren, 
intr-o postură mai puțin cunoscută 
de noi (de baschetbalistă fruntașă !) 
a celebrei atlete Ilona Gusenbauer, 
fostă recordmană mondială la sări
tura in înălțime. Bucureștencele au 
ciștigat și de data aceasta (la un 
scor confortabil : 84—60), însă este 
de reținut că vienezele au făcut o 
primă repriză foarte bună, la pauză 
conducind cu 38—34.

. A urmat partida dintre echipele 
masculine Dinamo și Racing Ford 
Anvers (Belgia). Deși nu se poate 
spune că n-au încercat să-și ia re
vanșa la un scor convenabil, dina- 
moviștii s-au văzut nevoiti să pă
răsească competiția. Aseară au do
minat. au avut avantaj la pauză și 
chiar în final, insă insuficient pen
tru remontarea diferenței cu care au 
pierdut la Anvers. Scorul de aseară : 
67—65 pentru Dinamo.

»> Turneul campionilor"

mîine Începe

Campionatul mondial feminin de handbal
o Echipa României în grupă cu Japonia și Norvegia
Mi ine începe — in Iugoslavia — 

■ umeul f.nal al celei de-a 5-a ediții 
a campionatului mondial feminin de 
handbal, la care participă selecțio
natele a 12 țări. Reprezentativa 
României va juca in grupa B. alături 
de formațiile Japoniei și Norvegiei. 
Partidele acestei grupe vor avea loc 
in orașul Zavidovici. In primul meci, 
handbalistele noastre intilnesc echi-

i Japoniei. Celelalte 9 echipe vor 
I .--ine intilnirile la Sarajevo. Sibe- 

și Varazdin, grupele respective
■ md următoarea alcătuire : Unga- 

- Cehoslovacia, R.F. Germania (A), 
R D. Germană, U.R.S.S., Polonia (C), 
Iugoslavia, Danemarca, Olanda (D).

Primele două clasate in fiecare 
grupă vor disputa semifinalele (12 
și 13 decembrie), in orașele Negotin 

Zagreb. La 15 decembrie, la Bel
grad,'in sala „Pionir", câștigătoarele 
grupelor semifinale vor juca pentru 
locurile 1—2.

Cele patru ediții anterioare ale

campionatului mondial feminin de 
handbal au fost ciștigate, in ordine, 
de echipele Cehoslovaciei, României, 
Ungariei și R.D. Germane.

★
Din informațiile primite Ieri, 

sintem in măsură să-i anunțăm pe 
cititori că posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite, in direct 
sau înregistrate, aspecte de la cam
pionatele mondiale de handbal fe
minin. Astfel, la radio, vor fi trans
mise aspecte de la meciurile echi
pei României : simbătă, 8 decembrie, 
(intre orele 19,15—19,25 și 19,45—20), 
luni, 10 decembrie (19,15—19,25 și 
19,45—20), miercuri, 12 decembrie 
(20,35—21), joi, 13 decembrie (20,35— 
21). precum și simbătă, 15 decembrie, 
in funcție de calificarea handbaliste
lor noastre. La televiziune, simbătă, 
15 decembrie, vor fi transmise parti
da pentru locurile 3—4 (in direct, de 
la ora 12) și finala campionatului 
mondial (înregistrare, de Ia ora 22,25).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
PATINAJ. — In prima zi a con- 
;rsului internațional de patinaj 

de la Budapesta, sportivul 
r-.ân Dan Lărtrescu a ciștigat pro- 
ba'de 1 000 m (sprinteri) cu timpul de 
i h2"2 10. Pe locul secund, tot un 
'■>atin3tor român : Vasile Coroș 
F33’;6 10. în cadrul concursului de 
mul Nation. proba de 500 m a re- 
venit lui Marr»s (Ungaria) — 43 1 10, 
'■rmat de patinatorii români Victor 
Sotirescu și Andrei Okoș - amhi 
, onometraii m 4a VIO. BOX.
' .lumbtenvl Antonio Cervantes și;a 
păstrat — pentru a șasea oara m 
cursul acestui an — titlul de cam- 
pion mondial la categoria super- 
ușoară (versiunea W.B.A.), invingind 
la puncte, in 15 reprize, pe șalange- 
rul său Tetsudo Furuyama. Meciul 
s-a disputei la Ciudad dc Panama, m 
',- a a 10 000 de spectatori. ȘAH. — 
Lupă patru runde, in „Cupa cam
pioanelor europene" la șah, care se 
desfășoară la Vrnjacka Banja con
duce Stepanka Vokralova 'Ceho
slovacia) cu 4 puncte, de
Alia Kușnir (U.R.S.S.) — 3,5 tfHKete,

Suzana Veroczi (Ungaria) — 3
puncte, Gertrude Baumstark (Româ
nia) — 2,5 puncte (din trei partide) 
etc. In runda a 5-a. Baumstarck o 
va intilni pe Vohralova. FOTBAL. — 
Turneul final al zonei Americii de 
Nord. Centrale și Mării Caraibilor, 
cont.nd pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal, a con
tinuat la Port au Prince (Haiti) cu 
disputarea meciului dintre selecțio
natele Guatemalei și Antilelor Olan
deze. Partida s-a încheiat la egali
tar . 2—2 (1—1) HOCHEI PE
GHEAȚA. — La Weiswasser s-a 
disputat meciul dintre reprezentati
vele de hochei pe gheață ale R.D. 
Germane și Poloniei. Scor: 6—5 
(2—2. 1—2. 3—1) pentru hocheiștii 
din R.D. Germană. • La Pinar del 
Rio (Cuba) se desfășoară cea de-a 
21-a ediție a campionatului mon
dial de base-bolL Echipa Cubei, co
tată printre favoritele competiției, a 
obținut cea de-a 11-a victorie : 7—0 
cu formația Olandei. Intr-un alt 
meci. Porto Rico — Antilele Olan
deze 6—2.

Cea de-a doua „rundă" a „Turneu
lui campionilor", care reunește in 
aceste zile la Boston pe primii opt 
clasați in „Marele Premiu-F.I.L.T.", 
a oferit spectatorilor partide viu 
disputate, de un remarcabil nivel 
tehnic. Potrivit relatărilor transmise 
de corespondenții agențiilor de pre
să, partida cea mai interesantă a 
fost cea dintre românul Ilie Năstase, 
primul clasat in „Marele Premiu- 
F.I.L.T.", și cehoslovacul Jan Kodes, 
cîștigătorul din acest an al turneului 
de la Wimbledon. Năstase, care 
fusese învins cu o seară înainte de 
Gorman, a reușit o spectaculoasă 
victorie cu 6—4, 2—6. 6—4, păstrind 
încă o șansă de calificare în semi
finale, dar numai in eventualitatea 
unei victorii asupra australianului 
John Newcombe, care ieri l-a în
vins cu 3—6, 6—2, 6—2 pe ame
ricanul Tom Gorman. Americanul 
Stan Smith a suferit a doua înfrin- 
gere consecutivă, de data aceasta in 
fața compatriotului său Jimmy Con
nors, cu 6—0, 3—6, 7—6, rezultat 
considerat, desigur, surpriză. Olan
dezul Tom Okker a obținut a doua 
victorie : 6—1, 6—3 cu spaniolul
Manuel Orantes.

Ultimele partide din grup© (Smith- 
Orantes, Okker-Connors, Nâstase- 
Newcombe, Kodes-Gorman) s-au 
disputat in cursul nopții de joi spre 
vineri, Năstase și Newcombe, spre 
exemplu, urmind să intre in arenă 
către ora 3 (ora Bucureștiulul).

(Urmare din pag. I)

La Ministerul Comerțului Exterior 
a avut loc. joi dimineața, parafarea 
Acordului comercial și Acordului de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică pe termen lung intre Repu
blica Socialistă România si Repu
blica Salvador.

Acordurile au fost parafate de 
Marin Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior, iar din 
partea Republicii Salvador de Ri
cardo Guillermo Castaneda Cornejo, 
adjunct al ministrului relațiilor ex
terne.

Subliniind însemnătatea acorduri
lor parafate, șeful delegației econo
mice din Salvador a declarat urmă
toarele redactorului „Agerpres" Ion 
Ivanlci : „Cele două acorduri pa
rafate la București creează cadrul 
juridic general al dezvoltării relații
lor economice dintre țările noastre. 
Prin ele am stabilit relații comer
ciale directe, de lungă durată, care

ne vor permite să trecem la desfă
șurarea unor acțiuni concrete de 
cooperare, la dezvoltarea unei con
lucrări reciproc avantajoase. Acor
durile economice vor permite ca 
Salvadorul să cunoască, să aibă un 
contact direct cu realizările obținu
te de România in producția indus
trială.

Doresc să remarc că România este 
cunoscută ca o țară care iși respectă 
obligațiile sale internaționale, 
bele noastre țări sint membre
O.N.U. Carta Națiunilor Unite cu
prinde principiile de bază ale rela
țiilor dintre state, care sint aplicate 
șl respectate atit de România, cit |i 
de Salvador. Dacă ar fi să apreciez 
politica țării dv. ar trebui să spun 
că politica României este politica pe 
care trebuie să o promoveze fiecare

(Agerpres)

tuturor cititorilor
ÎN CURÎND APARE

de participanții la 
telegrama adresată 

tovarășului Nicolae RIMNICU - VILCEA

specială
LOTO

448 de pagini bogat ilustrate

In total, 
numere

ciștigă- 
simbătă,

tanți de seamă ai culturii româ
nești : Tudor Arghezi, Alexandru 
Philippide, Mihai Pop, Constantin 
Daicoviciu. Mihail Jora, Zoltan Fra- 
nyo, Zaharia Stancu, Virgll Vătășia- 
nu. Eugen Jebeleanu.

La ediția din acest an a Concursu
lui internațional de canto „Francisco 
Vinas" de la Barcelona au participat 
52 de concurenți din 19 țări. Printre 
ei s-au aflat cinci tineri cîntăreți 
români, patru cucerind valoroase dis
tincții. Tenorului Constantin Zaharia 
și sopranei Angela Nemeș, ambii de 
la Opera română dtn Cluj, le-a fost 
acordat premiul extraordinar al ora
șului Barcelona, soprana Cornelia 
Pop de la Opera română din Bucu
rești a obținut premiul III, iar ba
ritonul Marius Cosmescu, de la Fi
larmonica de stat „George Enescu" — 
medalia de aur „Carlos Gomez" pen
tru cea mai bună interpretare a unei 
piese muzicale braziliene. La concer
tul de gală al laureaților din marea 
sală a Teatrului „Liceo" din Barce
lona, cei patru cîntăreți români s-au 
bucurat de un frumos succes in rin- 
dul publicului. Ziarul „La vanguar- 
dia espanola" a comentat elogios a- 
pariția soliștilor noștri.

’ - ’ ‘ fAgerpres)

Practic, nu există întreprindere, 
nu există județ in care să nu fie 
spații de producție, mai mari sau 
mai mici, ce nu sint utilizate 
la întreaga capacitate. După cum 
s-a arătat Ia recenta consfă
tuire de la C.C. al P.C.R., există 
în economie circa 500 000 mp spa
ții de producție construite, dar uti
late necorespunzător. Tocmai de 
aceea, in lumina Indicațiilor date 
de conducerea partidului, prin pla
nul pe anul 1974 s-a prevăzut ca o 
parte din fondurile dc investiții 
sâ fie orientate spre dotarea 
cu mașini și utilaje a spațiilor exis
tente, spre a se obține o creștere 
mai rapidă a producției și a efi
cienței economice. Aceasta impune 
ca fiecare comitet județean de 
partid, fiecare minister și centrală 
să analizeze cit mai judicios, îm
preună cu conducerile întreprinde
rilor, cu colectivele dc oameni al 
muncii, gradul de utilizare a spa
țiilor de producție existente și să 
propună măsuri pentru dotarea lor 
completă cu mașini și utilaje.

Firește, utilarea spațiilor de pro
ducție nefolosite ridică anumite 
probleme, unele deloc simple, in 
funcție de specificul întreprinderi
lor, de posibilitățile de procurare 
a mașinilor, utilajelor șl instala
țiilor necesare. Astfel, sint o serie 
dc suprafețe construite care urmea
ză să fie dotate cu utilaje in eta
pe, in conformitate cu termenele 
de punere in funcțiune a capacită
ților de producție. Alte suprafețe 
stau neutilizate, deoarece utilajele 
care trebuiau montate nu au fost 
asigurate la vreme, iar termenele 
de dare in exploatare a capacități
lor productive au expirat. Aseme
nea situații au fost identificate la 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivlța roșie" din Capitală și la 
întreprinderea mecanică Roman.

Cauzele care au determinat ca 
uncie spații construite să nu fie 
utilizate sint și de altă natură. 
Unele suprafețe au devenit exce

RM. VILCEA (Corespondentul 
„Scinteii", I. Stanciu). — La 
Rm. Vilcea a fost dat în folo
sință un nou și modern com
plex al cooperației meșteșugă
rești. Atelierele de croitorie 
și încălțăminte pentru băr
bați, femei și copii (la co
mandă sau pentru produc
ția de serie), secțiile de 
marochinărie, tricotaje, vopsi- 
torie și curățătorie chimică, 
laboratoarele de încercări și 
reparații radio televizoare, 
sala de gimnastică-cosmeticâ — 
iată numai citeva dintre nu
meroasele unități de largă ne
cesitate ale noului complex.

OBLIGAȚIUNI C.E.C. LA VALOAREA NOMINALĂ
După cum ni se comunica de 

Ia Casa de Economii și Consem- 
națiuni, in primele zece zile ale 
fiecărei luni, unitățLle dur În
treaga țară ale Casei de Econo
mii și Consemnat luni vind obli
gațiuni C.E.C. la valoarea nomi
nală. Principalul avantaj de 

beneficiază posesorii de

obligațiuni sint cîșligurile 
bani. Acestea se acordă 
trageri Ia sorți lunare și au va
lori de 100 000 lei, 75 000 de lei, 
50 000 de lei, 25 000 de lei, 10 000 
de lei etc. De reținut câ obliga
țiunile care nu au ieșit eîștigă- 
toare Ia o tragere la sorți par
ticipă din oficiu la tragerile ur
mătoare.

Excursii cu prilejul revelionului 74
Cu prilejul Revelionului '74. 

întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București 
organizează numeroase și a- 
tractiye excursii pe Valea Ol
tului, la Căiimănești, Govora, 
Cozia, precum și pe litoral, in 
stațiunile Neptun (cu cazare în 
hotelurile „Sulina", „Neptun", 
„Dobrogea"), Mamaia (hotel 
„Parc"), Eforie Nord (hotelurile 
„Europa" și „Delfin"). Pe lito
ral, turiștii vor beneficia de 
piscine cu apă de mare incăl-

zită. De asemenea, întreprin
derea de turism, hoteluri și 
restaurante București orga
nizează excursii in orașele 
Iași, Piatra Neamț, Tg. Neamț 
și Cluj, ca șl in stațiunile Bor- 
sec, Ilcrculane, Pucioasa, Slă- 
nic Moldova, Sovata șl Tușnad.

Prin filialele de turism din 
Calea Victoriei nr. 100 și Bd. 
Republicii nr. 68 se pot reține 
locuri și se primesc înscrieri 
pînă la data de 10 decembrie.

Un răspuns pe adresa

dentare, fie ca urmare a schimbării 
profilului de producție, fie ca re
zultat al reorganizării unor fluxuri 
tehnologice sau dezafectării anumi
tor utilaje. în asemenea situații, un 
rol hotărîtor il au inițiativele fiecă
rui colectiv de muncă, eforturile 
care se depun de către fiecare în
treprindere și centrală industrială 
pentru autoutilare, pentru achizițio
narea unor noi mașini și utilaje. 
Faptele atestă că acolo unde se 
manifestă stăruință și pricepere

măsuri concrete, s-au fixat terme
ne precise, dar perspectivele folo
sirii lor productive nu s-au contu
rat incă cu precizie. In două din 
aceste situații răspunderea aparți
ne, intr-o bună măsură, unui pro
iectant. — „Electrouzinproiect" — 
care intirzie elaborarea studiilor și 
documentațiilor de execuție pentru 
dotarea atelierului de baterii gal
vanice (2 500 mp) din cadrul între
prinderii de cabluri și materiale 
electroizolante din București și

mestru. dar nemontarea unor cup
toare de încălzire și de tratament 
termic a aminat termenul pină in 
trimestrul I 1975. Spații importante 
continuă să stea nefolosite la între
prinderea „1 Mai" din Ploiești, deși 
utilajele au fost intre timp mbn- 
tate. Cauza ? Lipsesc un pod ru
lant și o instalație de neutralizare 
a apei, care nu s-au asigurat in 
corelare cu restul utilajelor.

Pretutindeni, unde sint depistate 
spații nefolosite din sectoarele pro

Bine utilat, bine gospodărit
spațiile excedentare sint transfor
mate rapid in spații productive, cu 
efecte dintre cele mai favorabile a- 
supra eficienței activității econo
mice. Bunăoară, in numai șase luni, 
la Întreprinderea „Triumf" din 
Cluj, 1 000 mp din atelierul meca
nic au fost utilați prin forțe pro
prii, iar la întreprinderea de utilaj 
petrolier din Tirgoviște ream- 
plasarea unor utilaje, combinată 
cu montarea unor mașinl-unclte 
agregat, a dus la un ciștig de circa 
1 400 mp suprafață productivă. Prin 
achiziționarea și montarea unor 
mașini și utilaje au fost valori
ficați pentru producție 6 000 mp la 
întreprinderea de armături metali
ce din Zalău, 2 475 mp in hala H 2 
de la întreprinderea mecanică de 
utilaj tehnologic din Ploiești, a- 
proape 4 000 mp la ț.Nicolina" Iași. 
3 500 mp la întreprinderea de ma- 
șini-unelte și agregate București, 
14 500 mp la „Electrotlmiș" din Ti
mișoara și 8 000 mp la întreprin
derea metalurgică din Aiud.

Din păcate, sint și Întreprinderi 
care au asemenea spații, unde s-au 
6tabilit, cu mai mult timp in urmă,

pentru sectorul izolatorilor elec
trici din porțelan și atelierul de 
ceramică specială (4 000 mp) de la 
„Electroceramica" Turda. Firește, 
pe filieră, întreprinderile înseși, 
centralele din care fac parte, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electrotehnicii 
aveau datoria de a impulsiona ac
tivitatea proiectantului, intrucit de 
documentațiile ce vor fi întocmite 
depinde, in mod direct, coman
darea și achiziționarea propriu-zisă 
a utilajelor necesare.

Adoptarea unor soluții tehnice și 
tehnologice in scopul folosirii cit 
mai judicioase a spațiilor existente 
presupune o matură chibzuință. 
Dar aceasta nu înseamnă aminarea 
la nesfirșit a deciziilor cu privire 
la utilizarea spațiilor disponibile. 
La întreprinderea de mașini grele 
din București, 2 000 mp din hala de 
tratament termic sint folosiți in 
continuare ca depozit, deși s-a sta
bilit lista utilajelor ce urmează a fi 
achiziționate, dar nu s-a hotărit ce 
tehnologie va fi adoptată. In hala 
de forjă grea, 3 672 mp trebuiau să 
intre in producție din acest tri

ductive, ori care printr-o mai judi
cioasă organizare a activității ar 
putea fi eliberate, pentru a fi do
tate cu noi mașini și utilaje, tre
buie Să se stabilească deindată mă
suri, in așa fel incit pe ele să se 
realizeze cit mai repede un spor 
de producție. Firește, este vorba de 
a se realiza produse realmente 
utile, in condiții economice, cu des
facerea asigurată. Odată conturate 
acțiunile ce se vor întreprinde, cu 
sprijinul și prin intervenția directă 
a ministerelor de resort, trebuie să 
6e treacă la contractarea și achi
ziționarea mașinilor și utilajelor 
necesare, in vederea urgentării pu
nerii in funcțiune a capacităților 
de producție. Acolo unde asemenea 
contracte sint Încheiate, se impu
ne ca toate utilajele să fie cit mai 
grabnic livrate și montate. Această 
activitate complexă, de valorificare 
productivă a tuturor spațiilor dis
ponibile, determină obligații spo
rite in primul rind pentru unită
țile constructoare de mașini, care 
trebuie să depună eforturi pentru 
a onora solicitările de utilaje teh
nologice, precum și pentru a grăbi

noua tragere

11 decembrie 1973, Admi
nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează o nouă tra
gere specială Loto, la care se 
vor atribui numeroase și im
portante premii în bani de va
loare variabilă și fixă (de cite 
50 000 lei, 10 000 lei. 2 000 lei, 
1 000 lei etc.), in autoturis
me „Dacia 1 300". precum și 
excursii in Turcia.

Participarea la tragerea spe
cială Loto din 11 decembrie se 
face cu bilete do cite 2 lei, 5 lei 
și 15 lei, varianta ultimă avind 
dreptul de participare la toate 
extragerile. Se vor efectua 6 
extrageri, după cum urmează : 
extragerea I obișnuită de 9 nu
mere diferite din 90 ; extrage
rea a II-a obișnuită de 9 nu
mere din restul de 81 ; extra
gerea a IlI-a suplimentară de 
6 numere diferite din 90 ; ex
tragerea a IV-a suplimentară 
de 6 numere diferite din 90 ; 
extragerea a V-a specială de 6 
numere diferite din 90 ; extra
gerea a Vl-a specială de 6 nu
mere diferite din 90. 
vor fi extrase 42 de 
clștigătoare '.

Depunerea biletelor 
toare se va face pină 
15 decembrie 1973, la ora 13, in 
orașele reședință de județ și 
pină vineri, 14 decembrie 1973, 
la ora 13, in celelalte localități.

asimilarea în țară a cit mai multor 
mașini și utilaje de care este ne
voie. Dar, in același timp, unitățile 
care dețin suprafețe ce urmează a 
fi folosite productiv au datoria de 
a-și intensifica preocupările pentru 
autodotare. Concomitent, trebuie 
grăbită redistribuirea mașinilor- 
unelte. a altor utilaje care, in unele 
întreprinderi, fie câ nu sint nece
sare, fie că sint folosite necores
punzător. Este necesar ca fabrica
rea de mijloace tehnice prin auto
utilare, ca și procurarea prin redis
tribuire a unor utilaje să fie pre
văzute chiar in documentațiile care 
se Întocmesc pentru utilizarea su
prafețelor respective.

Introducerea grabnică în circuitul 
productiv a tuturor suprafețelor 
construite, dar neutilate corespun
zător constituie, așadar, o acțiune 
de mare însemnătate economică, 
care se Înscrie organic în efortul 
general pentru creșterea eficienței 
economice. Tocmai de aceea, în
treagă această acțiune trebuie să se 
desfășoare sub conducerea și îndru
marea nemijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid. Ele au da
toria să examineze cu exigență și 
inalt spirit de răspundere, la fața 
locului, in întreprinderi, Împreună 
cu conducerile acestora, cu repre
zentanții ministerelor și centralelor 
situația folosirii fiecărui metru pă
trat din spațiile de producție exis
tente. să investigheze posibilită
țile de amplasare mai rațională a 
mașinilor, a fluxurilor de produc
ție, in scopul evidențierii unor spa
ții suplimentare, să stabilească 
măsuri in vederea dotării cores
punzătoare a acestor spații cu 
mașini și utilaje. Societatea noastră 
este interesată in cel mai inalt 
grad ca toate suprafețele de pro
ducție construite să fie folosite cu 
randament maxim, in interesul 
creșterii mai rapide a producției, 
a avuției naționale și, de aceea, a- 
nul viitor va trebui să marcheze o 
îmbunătățire radicală in acest do
meniu.

l



viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

Pentru aplicarea integrală și urgentă 
a Declarației privind acordarea 

independenței popoarelor coloniale
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — La încheierea dezbaterilor In 

Comitetul pentru problemele coloniale a fost adoptată, cu 99 de voturi 
4 împotrivă $i 16 abțineri, rezoluția privind apliearca de către insti
tuțiile specializate si organismele internaționale asociate la Organiza
ția Națiunilor Unite a Declarației cu privire la acordarea Independen
ței țărilor si popoarelor coloniale, inițială de un grup de 47 do Uri. intre care si România.

Rezoluția Invită organismele din 
sistemul O.N.U. să acționeze in ve
derea asigurării aplicării integrale 
si urgente a Declarației cu privire 
la acordarea independentei țârilor și 
popoarelor coloniale

Rezoluția reafirmă că recunoaște
rea de către Adunarea Generală, 
Consiliul de Securitate si alte orga
nisme ale O.N.U. a legitimității lup
tei pe care o duc popoarele colonia
le pentru a-și obține libertatea si 
independența arc drept corolar a- 
cordarea sprijinului material și mo
ral necesar popoarelor din teritoriile 
coloniale. în special populațiilor din 
zonele eliberate ale acestor teritorii

$i mișcărilor lor de eliberare națio
nală.

în acest sens, textul documentu
lui invită organismele din sistemul 
O.N.U. să ia urgent noi măsuri pen
tru a acorda un sprijin concret șl 
eficient popoarelor aflate sub do
minație colonială în administrarea 
țărilor lor și punerea In aplicare a 
programelor de reconstrucție între
prinse de mișcările de eliberare na
țională. chemindu-le, totodată. să 
înceteze orice formă de sprijin fi
nanciar. economic, tehnic și de altă 
natură guvernelor portughez și sud- 
african. precum și regimului ilegal 
din Rhodesia.

0 reafirmare a dreptului inalienabil 
al poporului namibian la autodeterminare
• IMPORTANTĂ PREVEDERE PROPUSĂ DE ROMÂNIA:
O.N.U. RECUNOAȘTE S.W.A.P.O. DREPT REPREZEN

TANT AUTENTIC AL NAMIBIEI
NAȚIUNILE UNITE 6 — (Corespondență de la I. Floroiu) : In 

Comitetul pentru problemele coloniale s-a adoptat, cu o majori- 
tate covirsitoare, rezoluția politică privind Namibia, prezentată de 34 
de state intre care și România.

Rezoluția reafirma dreptul Inalie
nabil si imprescriptibil al poporului 
namibian la autodeterminare și in
dependentă, precum și legitimitatea 
luptei sale prin toate mijloacele îm
potriva ocupării ilegale a teritoriului 
său de către Africa de Sud.

De asemenea, rezoluția condamnă 
cu hotărire refuzul persistent al 
R.S.A. de a se retrage din Namibia, 
precum și măsurile luate in vederea 
consolidării regimului ilegal de ocu
pație din Namibia, cerind regimului 
de la Pretoria să-și retragă imediat 
forțele militare, polițienești și admi
nistrative din acest teritoriu, pentru 
a da posibilitate poporului namibian

să-și realizeze dreptul său la liber
tate și independență.

La propunerea delegației române, 
rezoluția cuprinde o prevedere prin 
care O.N.U. recunoaște Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) drept ,,reprezentantă 
autentică a poporului namibian". 
sprijină eforturile acestei organizații 
pentru întărirea unității naționale a 
Namibiei și cheamă, in același timp, 
instituțiile specializate și celelalte 
organisme din sistemul Națiunilor 
Unite să acorde întreaga asistență 
posibilă poporului namibian și miș
cării sale de eliberare in lupta pen
tru cucerirea independenței națio
nale.

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

In dezbaterea subcomisiei pentru principii : 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului

GENEVA 6 (Agerpres). — Subco
misia pentru principiile ce trebuie să 
guverneze relațiile dintre state in 
Europa, din cadrul Conferinței euro
pene pentru securitate și cooperare, 
a trecut la examinarea problemei 
respectăr.i drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, care, ală
turi. și in strinsă legătură cu celelalte 
principii. trebuie să-și găsească re- 
Cectarea corespunzătoare in Decla
rația conferinței Luind cuvinlul, 
delegatul român s-a _ pronunțat 
pentru enunțarea, in documentele 
conferinței, a celor mai importante 
drepturi și libertăți politice și civile.

economice, sociale și culturale, Intre 
care dreptul la viață, la libertate și 
securitatea persoanei, dreptul de a 
participa la conducerea treburilor 
publice, dreptul la muncă, la secu
ritate socială, la învățătură etc., in- 
sistind asupra egalității in drepturi 
a tuturor, indiferent de rasă, culoa
re. sex, religie, limbă sau alte cri
terii. Reprezentantul român a susți
nut necesitatea educării tineretului in 
spiritul, idealurilor respectului, ega
lității in drepturi, înțelegerii și păcii 
intre popoare, ca o contribuție efec
tivă la respectarea drepturilor omu
lui și libertăților fundamentale.

Reprezentantul președintelui 
Consiliului de Stal al României 

a iest primit de președintele Tunisiei
TUNIS 6 (Agcrpres). — Cornellu 

Mănescu, reprezentantul președinte
lui Consiliului do Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușcscu, a fost primit de președin
tele Tunisiei, Habib Bourguiba, că
ruia i-a inminat un mesaj din partea 
șefului stalului român.

Exprimind mulțumirile sale, pre
ședintele Tunisiei a adresat președin
telui Nicolae Ceaușcscu urări de să
nătate. noi succese in activitatea con
sacrată dezvoltării multilaterale a 
țării, consolidării păcii și colaboră
rii internaționale, a exprimat convin
gerea că raporturile prietenești, dc

colaborare, existente intre ccîc două 
țări, se vor dezvolta in continuare pe 
multiple planuri in avantajul reciproc.

La convorbirea, care s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă deosebit do coraială, 
a participat Marin Rădoi, ambasado
rul României la Tunis.

★
Tn aceeași zi. Cornellu Mănescu a 

avut convorbiri cu Hedi Nouira, pri
mul ministru al Tunisiei.

La întilnire au participat Mohamed 
Masmoudi, ministrul afacerilor ex
terne al Tunisiei, fi ambasadorul 
român la Tunis.

ORIENTUL APROPIAT
Contacte, schimburi de păreri în legătură cu vii
toarea conferință de pace

CAIRO 6 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Egiptului, Ismail Fah
my, i-a primit, separat, pe amba
sadorul sovietic la Cairo, Vladimir 
Vinogradov, și pe ambasadorul de
semnat american, Hermann Eilts, cu 
care a discutat o serie de probleme 
privind participarea țării sale la con
ferința de pace asupra Orientului 
Apropiat — anunță agenția M.E.N.

AMMAN. — Camera Reprezentan
ților a Parlamentului iordanian a re
comandat participarea Iordaniei la 
conferința de pace asupra Orientu
lui Apropiat, ale cărei lucrări ur
mează să înceapă la 18 decembrie, la 
Geneva, dar a subliniat că trebuie 
soluționată problema reprezentării 
Palestinei la această conferință.

PARIS. — Mohamed MasmoudL,
ministrul de externe al Tunisiei,
aflat în vizită la Paris, a avut o în
trevedere cu Michel Jobert, ministrul 
afacerilor externe al Franței. La în
cheierea convorbirii, ministrul de 
externe tunisian a arătat că au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
franco-tunisiene, precum și probleme 
privind situația din Orientul Apro
piat. El s-a pronunțat pentru parti
ciparea Franței și a altor țări euro
pene interesate la conferința de 
pace programată să aibă loc la Ge
neva, exprimindu-și, totodată, con
vingerea că această conferință se va 
deschide la data prevăzută, respectiv 
La 18 decembrie.

TEL AVIV. — Comitetul Central 
al Partidului MAPAI (laburist) din 
Israel a aprobat, cu 291 voturi con
tra 53 șt 15 abțineri, candidatura în 
viitoarele alegeri a Goldel Meir,

pentru postul de prim-ministru, pe 
care il deține și in prezent. în cursul 
unei reuniuni care a precedat votul, 
Golda Meir a declarat că Israelul 
dorește ca viitoarea conferință de 
pace pentru Orientul Apropiat, pro
gramată la Geneva, să aducâ schim
bări „pozitive" în situația din aceas
tă parte a lumii.

Incident aerian 
arabo-israelian

CAIRO 8 (Agerpres). — O forma
țiune de avioane israeliene a violat, 
joi, la ora 11,30 G.M.T., spațiul ae
rian egiptean in regiunea Ein El 
Sukhna — a anunțat un purtător 
de cuvint militar egiptean citat de 
agenția M.E.N. Avioanele noastre — 
a precizat el — au intrat în acțiune 
și au doborit, în cursul luptei aerie
ne care a avut loc cu acest prilej, 
un aparat israelian. Potrivit decla
rației purtătorului de cuvint militar, 
toate aparatele egiptene s-au reîn
tors la bazele lor.

TEL AVIV. — Purtătorul militar 
de cuvint israelian a dat publicității 
un comunicat In care se arată că, 
joi la prinz, a avut loc o luptă ae
riană intre avioane egiptene și israe
liene — relatează agențiile France 
Presse și Reuter. El a precizat că 
lupta a fost angajată după ce apa
ratele egiptene au atacat avioanele 
israeliene care se aflau în zbor de 
rutină deasupra liniilor proprii. Un 
avion egiptean — a spus purtătorul 
de cuvint — a fost doborit. Toate 
aparatele israeliene s-au reîntors la 
baze.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a convenției 
consulare dintre România
Și Bfilfid semnată, la București, 
la 1 iulie 1970, a avut loc. ieri, la 
Ministerul Afacerilor Externe belgie
ne. Schimbul a fost efectuat de
Renaat van Elslande, ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, și de 
Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României la Bruxelles.

PE MARGINEA RECENTELOR DEZBATERI ÎN SESIUNEA O.N.U.

Un important succes al luptei poporului coreean
pentru împlinirea aspirațiilor de unitate națională

Tratative între reprezen
tanți ai guvernelor R.D.G. 
și R.F.G. In capitala R.D. Germa
ne reprezentanți ai guvernului R.D.G. 
și ai guvernului federal al R.F.G. 
au dus, la 5 decembrie, tratative 
privind încheierea unui acord de re
glementare a asistenței juridice. S-a 
convenit ca tratativele să continue la 
10 ianuarie, la Bonn.

Cancelarul vest-german, 
Willy Brandt, a declarat. într-un in
terviu acordat ziarului „General An- 
zeiger", că nu intenționează să can
dideze pentru funcția de președinte 
al țării. EH a motivat hotărirea sa 
prin responsabilitățile pe care și le-a 
asumat în fața alegătorilor și obli
gațiile care il revin ca lider al 
Partidului Social-Democrat.

întrevederi româno-austriece
VIENA 8 (Corespondență dc la 

C. Vlad). — Tovarășul Mihal Dalea, 
președintele Comisiei permanente 
pentru politică externă A Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socia
liste România, care a efectuat o vi
zită oficială în Austria, la Invi
tația Comisiei de politică externă a 
Parlamentului austriac, a avut o ln- 
tllnirc cu membri ai celor două ca
mere ale Parlamentului. Au parti
cipat Karl Csernetz, președintele 
Comisiei de politică externă a Parla
mentului. secretar cu problemele In
ternaționale al Partidului Socialist 
Austriac. Kurt Fiedler, vicepreședin
tele aceleiași comisii, Franz Karasek, 
purtătorul de cuvint al Partidului 
Populist in probleme de politică ex
ternă. membri ai Consiliului Națio

nal șl ai Consiliului Federal din 
partea diferitelor partida politice, 
precum și Dumitru Aninoiu, amba
sadorul României la Viena.

In cursul întrevederii s-a efectuat 
un larg schimb de păreri privind 
problemele actuale ale vieții inter
naționale și s-au subliniat posibi
litățile de dezvoltare continuă a bu
nelor relații dintre România și Aus
tria.

Tovarășul Mihai Dalea a avut, de 
asemenea, convorbiri cu Leopold 
Graz, primarul orașului Viena, cu 
Alfred Stroer. secretar cu probleme
le internaționale al Uniunii Sind'- 
catelor din Austria, precum și cu 
Wilhelm Hrdlitschka, președintele 
Camerei de Muncă din Austria.

PRETUTINDENI
• „AVIETTA” enlc un

vlon;blcicletă 
norul francez 
virstă de 77 
este construit

Inventat de ingi- 
Maurlce Hurel, in 
de ani. Aparatul 
dintr-un material

ușor ; elicea lui, în ciuda pro
porțiilor, cintărcște doar 800 de

montevideo Represiuni 
împotriva forjelor de stingă 

ARESTAREA PRIMULUI SECRETAR AL C.C. AL P.C.
DIN URUGUAY, RODNEY ARISMENDI

MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Montevideo. ministrul 
Uruguayan de interne, Nestor Bolen- 
tini, a relevat că peste 150 de per
soane aparținînd unor partide și or
ganizații de stingă au fost arestate 
ca urmare a aplicării decretului gu
vernamental de Interzicere a activi
tății tuturor partidelor politice de 
opoziție din Uruguay.

Potrivit agențiilor Prensa Latina și 
T.A.S.S., care citează oficiosul „El 
Pais" — unul din cele patru coti
diene care mai apar la Montevideo 
— printre cel arestați se află și pri
mul secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Uruguay. Rodney Aris- 
mendi, precum și directorul orga
nului central de presă al partidului, 
„El Popular". Eduardo Viera, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Uruguay.

Dezbateri economice 
în Adunarea Federală a Iugoslaviei

BELGRAD 6 (Corespondență de la 
S. Morcovescu). — Trei camere ale 
Adunării Federale iugoslave — Con
siliul popoarelor. Consiliul economic 
și Consiliul social-politic — s-au în
trunit, joi, in ședință oomună, pen
tru a dezbate proiectul de rezoluție 
privind bazele politicii de dezvoltare 
economică și socială in anul 1974 și 
proiectul de buget al federației pen
tru anul următor.

In expunerea prezentată în fața 
deputaț ilor, Iakov Sirotkovici, vice

președinte al Consiliului Executiv 
Federal, a subliniat că condițiile 
materiale și sociale existente și ten
dințele transformărilor in principa
lele sectoare ale economiei permit 
ca, in 1974, să se realizeze rezultate 
mai însemnate și calitativ superioa
re. El a menționat că se scontează 
pe posibilități reale pentru realizarea 
unei creșteri a producției globale de 
6 la sută, a producției industriale de 
8 la sută, a producției agricole de 
2,5—3 la șută.

de LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

paris Greva generală de 24 de ore
Joi dimineață, pari

zienii n-au mai găsit 
ziarele preferite și nici 
metroul sau autobuzul 
folosite zilnic. In unele 
cartiere, electricitatea 
și gazele au fost opri
te, iar numeroase ma
gazine au rămas cu 
obloanele trase. Același 
„peisaj" se putea in- 
ti'.ni la Bordeaux sau 
Marsilia, la Grenoble 
sau Lille — practic 
angrenajul economic 
al Franței fiind blocat 
24 de ore ca urmare a 
unei greve generale. 
Lansat in urmă cu 
două sâptămini de 
principalele centrale 
sindicale, în deplin a- 
cord cu partidele de 
stingă, apelul la greva 
generală a fost adop
tat de 23 de organiza
ții politice și sociale 
din Franța, reprezen- 
tind cele mai largi ca
tegorii de oameni ai 
muncii din industrie, 
agricultură, invăță- 
mint etc.

De ce a fost declan

șată această amplă ac
țiune grevistă ? După 
cum se știe, in ultime
le luni creșterea pre
țurilor a înregistrat in 
Franța o evoluție rapi
dă, stirnind îngrijora
rea și afectind serios 
condițiile de trai ale 
celor mai diverse pă
turi ale populației. 
Criza energiei și scum
pirea carburanților a 
contribuit la accentua
rea și mai pronunțată 
a procesului inflațio
nist. In contextul aces
tor dificultăți, care a- 
fectează. de altfel, 
principalele țări din 
Europa occidentală, 
sindicatele și partidele 
de stingă au lansat o 
campanie pentru apă
rarea intereselor clasei 
muncitoare și ale ma
selor populare.

Manifestindu-și so
lidaritatea și acțiunea 
unitară, sindicatele și 
partidele de stingă au 
organizat joi manifes
tații in principalele 
orașe ale Franței. La

Paris, impresionanta 
coloană care a demon
strat intre Piața Na
țiunii și primărie a 
cuprins, după primele 
estimații, aproximativ 
100 000 persoane. La 
manifestație au luat 
parte Georges Mar- 
chais, secretar general 
al P.C.F., Frangols 
Mitterand, prim-secre- 
tar al Partidului so
cialist, precum și con
ducători ai sindicatelor 
și organizațiilor care 
au lansat apelul la 
grevă. De-a lungul 
străzilor, pe care s-a 
desfășurat demonstra
ția de la Paris, zeci de 
mii de oameni aflați 
pe trotuare au aplau
dat coloana, preluind 
lozincile lansate de 
manifestanți. fapt a- 
preciat de observatori 
ca o dovadă a popu
larității de care se 
bucură această amplă 
acțiune revendicativă.

Paul 
D1ACONESCU

grame. Așezat pe un scăunel, „pi
lotul" pedalează punind in mișcare 
un sistem propulsiv care ridică a- 
paratul de la sol, făcindu-1 să se 
deplaseze cu o viteză de 6 metri 
pe secundă. Primele zboruri expe
rimentale ale „Aviettei" vor avea 
loc peste cîteva Zile pe aeroportul 
„Bourget" din Paris.

• CIT MUNCESC GOS
PODINELE ? Un cineast englez I 
a filmat, din pur amuzament, 
activitatea depusă de soția sa
— casnică, mamă a trei copii
— pe întreg parcursul unei zile. 
Proiectind filmul a ajuns la 
concluzii surprinzătoare. Ziua de 
muncă a acestei gospodine este ex
primată in mișcări și gesturi echi
valente unui prelungit exercițiu dc 
gimnastică in care sint. antrenați 
toți mușchii corpului. După cum 
rezultă din film, timpul ciștigat, 
prin folosirea aparatelor, la diferi
te munci este... utilizat pentru alte 
treburi, pentru noi cerințe legate 
de- viața modernă, care presupun 
noi eforturi Incit, evaluată mai în
deaproape, munca gospodinei cere 
cam tot atita efort ca și prin 1874 
(clnd s-au făcut unele teste in ace
lași sens). Progresele tehnice, con
chide revista „Paris Match", care a 
întreprins o anchetă pe această 
temă, compensează prea puțin soli
citările la care o obligă pe femeie 
viafa contemporană.

• O ORIGINALĂ GRE
FA DE OS a fost efectuată de I 
curind de un grup de chirurgi 
japonezi condus de profesorul 
Jasuto Itami de la Facultatea 
de medicină din Tokio. Pacien
tul supus acestei intervenții sufe
rea de o tumoare canceroasă, care
ii cuprinsese osul gambei drepte. 
In cursul operației, care a durat 3 
ore, chirurgii au extras osul bolnav 
și i-au înlocuit cu unul artificial, 
făcut dintr-un aliaj metalic cu po
lietilenă. Intervenția a reușit, iar 
pacientul se află pe cale de vinde
care.

e ORDINATOR POR
TATIV. Aparatul înfățișat în I 
fotografie este un ordinator 
M.C.M.T0 fabricat de societa
tea Micro Computer Machines 
din Canada. El este portativ, cin- 
tărește 10 kg și nu e mai mare de- 
cit o mașină de scris. „Memoria" /

Opinia publică internațională a 
luat cunoștință cu legitimă sa tis fac- 
tie d~ rezultatele recentelor dezba- 
■eri din Comitetul politic al O.N.U. 
cu privire la punctul intitulat ..Crea
rea condițiilor favorabile pentru ac
celerarea reunificării Independente și 
pașnice a Coreei". Aceste dezbateri, 
declarația adoptată de comitet — 
care au făcut obiectul coresponden- 
țcior șl comentariilor anterioare ale 
ziarului nostru — au fost apreciate 
p-- drept cuvin', ca un important 
succes politic a! poporului coreean, 
ca o expresie a afirmării și recu
noașterii pe plan internațional a 
justeței cauzei sale, un indiciu al do
rinței majorității statelor membre ca 
O.N.U. să-și aducă contribuția activă 
La realizarea aspirațiilor de unitate 
națională ale acestui popor.

Cu aceeași satisfacție a fost intim- 
pinată de opinia publică hotărirea 
adoptată zilele trecute de Adunarea 
Generală a O.N.U.. in baza consen
sului realizat in Comitetul politic, cu 
privire la desființarea neințirziată a 
asa-numitel „Comisii a Națiunilor 
Unite pentru unificarea șl refacerea 
Coreei". Așa cum au subliniat și In 
dezbaterile Adunări; Generale nume
roase delegații, hotărî rea privind di
zolvarea acestei comisii constituie un 
element pozitiv și semnificativ pen
tru modul în care Organizația Națiu
nilor Unite încearcă, in prezent, să 
abordeze problema coreeană, să ma
ture erorile comise in trecut prin 
imixtiunea in treburile interne ale 
poporului coreean si tolerarea folo
sirii auspiciilor O.N.U. pentru pro
movarea unor interese străine prin
cipiilor Cartei și scopurilor sale. 
Creată în anul 1950. in condițiile 
agresiunii armate, respectiva ..comi
sie" nu numai că nu a intrenrins 
nimic in scopul unificării si reface
rii Coreei, dar. prin întreaga sa ac
tivitate. a constituit un serios obsta
col în calea reglementării pașnioe a 
problemei coreene, incercind să per
petueze scindarea țării sl să întreți
nă o permanentă tensiune in relații
le dintre Nordul și Sudul Coreei.

Evenimentele din ultimul timp, mu
tațiile intervenite in raporturile din
tre cele două părți ale Coreei, ten
dința tot mai evidentă a întregului 
popor coreean spre unitate au scos 
și mai mult in evidență rolul negativ 
jucat de acest organism anacronic 
— produs al „războiului rece".

Așa cum e cunoscut, ca urmare a 
eforturilor consecvente depuse de 
Partidul Muncii din Coreea și guver
nul R.P.D. Coreene, in ultima vre
me s-au înregistrat pași însemnați 
pe calea înfăptuirii dezideratului su
prem al întregii națiuni coreene — 
reunificarea independentă și pașnică 
a patriei. Un rezultat remarcabil al 
acestor eforturi il reprezintă Decla
rația Comună a Nordului și Sudului 
din 4 iulie 1972, document de o ex
cepțională însemnătate pentru desti
nele poporului coreean, care, pornind 
de la existența unei singure națiuni 
coreene, de la aspirația sa legitimă 
de a trăi Intr-un stat unitar, procla
mă principiile ce trebuie sâ stea la 
baza reunificării pașnice a țării. 
După publicarea declarației, in spiri
tul principiilor formulate in ea, 
R.P.D. Coreeană a prezentat noi ini
țiative și propuneri in vederea ex
tinderii cooperării dintre Nord și Sud 
in diferite domenii de activitate. 
Programul in cinci puncte elaborat 
de guvernul R.P.D. Coreene la 23 iu
nie ax., care prevede o nouă serie 
de acțiuni concrete, inclusiv consti
tuirea unei Confederații Nord-Sud, 
precum și recenta propunere a parti
delor politice din partea de nord a 
Coreei adresată partidelor politice 
din Coreea oe sud privind convoca
rea unei Mari Adunări Naționale, in 
scooul creării condițiilor pentru re
unificarea țării, reprezintă inițiative 
realiste in vederea restabilirii unită
ții naționale a Coreei pe baze demo
cratice și pașnice.

Poporal român, care a fost întot
deauna alături de cauza dreaotă a 
pcoorului coreean. și-a manifestat 
deplina solidaritate cu aspirațiile 
fundamentale ale acestui popor — 
reunificarea patriei șl dezvoltarea

unitară a națiunii coreene. România 
socialistă a militat cu consecvență, 
pe toate căile, pentru dreptul im
prescriptibil al poporului coreean de 
a trăi intr-un stat unificat, făurit 
prin eforturile proprii ale Întregii 
națiuni coreene, in mod pașnic și in
dependent, fără ingerințe din exte
rior. Pe arena mondială, la O.N.U., 
in alte organisme internaționale, 
țara noastră a susținut și susține în 
mod ferm eforturile poporului co
reean îndreptate spre țelul unificării.

Și la actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.. România a spri
jinit activ, in tot cursul dezbaterii, 
poziția legitimă a R.P.D. Coreene 
privind crearea condițiilor favorabile 
pentru accelerarea reunificării Co
reei. După cum se știe, țara noastră 
s-a numărat printre coautorii unui 
proiect de rezoluție care cere retra
gerea tuturor trupelor străine din 
Coreea de sud, desființarea Coman
damentului O.N.U. și a „Comisiei 
Națiunilor Unite pentru unificarea și 
refacerea Coreei". Totodată, repre
zentanții României s-au pronunțat 
împotriva proiectului de rezoluție 
occidental privind admiterea simul
tană in O.N.U. a celor două părți ale 
Coreei, care ar fi consacrat diviza
rea tării. împiedicând, totodată, des
fășurarea dialogului in vederea re
unificării pașnice și Independente a 
Coreei.

Animată de cele mai profunde sen- 
. timente de prietenie față de poporul 

coreean, opinia publică din țara 
noastră a urmărit cu viu interes 
dezbaterile de la O.N.U. în proble
mele privind Coreea și a intimpinat 
cu vie satisfacție hotărirea adoptată 
de Adunarea Generală, apreciind că 
desființarea așa-numitei ..Comisii 
a Națiunilor Unite pentru unificarea 
si refacerea Coreei" reprezintă o 
victorie a luptei poporului coreean 
pentru împlinirea aspirațiilor de u- 
nitate națională, un real progres in 
direcția reglementării pașnice a pro
blemelor privind Coreea.

Eugen 1ONESCU

Prof. dr. Ana Aslan, care «e 
află intr-o vizită in Brazilia, i-a 
fost inminat titlul de Doctor Ho
noris Causa al Facultății de me
dicină „Braganca Pauli sta". din 
Braganga, statul Sao Paulo.

In capitala Austrieia avut 
loc, miercuri, o nouă ședință plenară 
in cadrul negocierilor pentru reduce
rea trupelor și armamentelor in Eu
ropa Centrală, la care participă de
legații din 19 state, intre care șl 
România. Au luat cuvîntul reprezen
tanții Poloniei, Luxemburgului, Bul
gariei.

Kenneth Kaunda reales 
președinte al Zambiei. Co_ 
misia electorală din Zambia a dat 
publicității un comunicat in care se 
arată că, potrivit datelor obținute 
după numărătoarea voturilor, dr. 
Kenneth Kaunda — singurul candi
dat din partea Partidului Unic al 
Independenței Naționale la alegerile 
prezidențiale care au avut loc in 
Zambia — a fost reales in funcția de 
președinte al țării.

EXPOZIȚIA CĂRȚII 
ROMANEȘTI LA BELGRAD

La Centrul cultural din Belgrad 
s-a deschis joi Expoziția cărții 
românești organizată de editura 
„Nolit" și Secretariatul pentru 
cultură al R.S. Serbia. Cele 
peste 700 de exponate reprezin
tă toate sferele activității edito
riale din (ara noastră. Litera
tura politică este prezentă prin 
lucrări de prestigiu : operele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
,,România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate", volume in care sint 
înmănuncheate texte referitoare 
la activitatea internă și interna
țională a partidului și statului 
nostru.

londra Conferința tripartită
0 nouă încercare de netezire a căilor spre solu

ționarea problemei nord-lrlandeze
Joi dimineața, in 

localitatea Sunning- 
dale, de lingă Londra, 
a început întilnirea 
tripartită a reprezen
tanților guvernelor de 
la Londra și Dublin 
precum și ai noului 
organ executiv de 
conducere al Irlandei 
de Nord. Conferința 
are ca obiectiv exa
minarea problemei 
creării unui consiliu 
al întregii Irlande, 
ceea ce ar reprezen
ta. potrivit observato
rilor de aici, primul 
pas concret in direcția 
netezirii căilor spre 
unirea celor două 
părți ale irlandei — 
Republica Irlanda, stat 
independent, și irlan
da de Nord, actual
mente provincie a Ma
rii Britanii.

întilnirea de la Sun- 
ningdale se Înscrie pe 
linia eforturilor depu
se in ultima vreme in 
scopul găsirii unei so
luții politice a crizei 
din Irlanda de Nord. 
Faptul că delegația 
britanică este condusă 
de primul ministru 
Edward Heath, iar cca 
a Republicii Irlanda 
de premierul Llam 
Cosgrave și că la con
ferință participă con
siliul executiv nord- 
irlandez. denotă im
portant pe care cele 
trei părți o acordă e- 
venlmentului.

Pe de altă parte, ob
servatorii relevă exis

tența unor dificultăți 
create de adversarii 
unei ințelegeri politi
ce. Astfel, chiar in 
noaptea dinaintea în
ceperii conferinței de 
la Sunningdale, în 
noua adunare nord-ir- 
landeză de la Belfast 
(Stormont) controver
sele s-au soldat cu în
căierări (s-au înre
gistrat chiar și cițiva 
răniți) intre adepții 
„unionlștilor oficiali", 
ai lui Brian Faulkner, 
șt partizanii tendințe
lor extremiste de 
dreapta din același 
partid — in special 
așa-numita grupare 
„Vanguard".

După cum subli
niază ziarul „IRISH* 
TIMES" din Dublin, 
in prezent cele trei 
părți concep soluțio
narea problemei in
tr-un mod mai rea
list, avind în vedere 
„un amplu cadru de 
măsuri care va nece
sita ani șl ani de 
schimbări importante, 
In special de natură 
economică și politică, 
atit in Republica Ir
landa, cit și in Irlan
da de Nord". „Scopul 
lor principal, scrie la 
rindul său săptăml- 
nalul britanic „SUN
DAY TIMES", este să 
consolideze coopera
rea dintre Nord si 
Sud în cadrul consi
liului Irlandei, tn așa 
fel incit să satisfacă 
pe catolicii din Nord

și să nu-î alarmeze 
pe protestanți". Refe- 
rindu-se la conferința 
tripartită, „DAILY 
TELEGRAPH" scrie 
că „oricare ar fi a- 
cordul ce se va în
cheia, el trebuie să 
garanteze celor ce nă
zuiesc la o Irlandă 
unită libertatea de 
a-și urmări obiectivul 
prin mijloace paș
nice".

Majoritatea obser
vatorilor englezi șl ir
landezi exprimă un 
optimism reținut, 
fiind de părere că nu 
vor putea fi soluțio
nate toate problemele 
deodată, că este de 
așteptat ca in cursul 
desfășurării acestui 
proces să apară noi 
dificultăți și compli
cații. Negocierile 3int 
însă apreciate ca uni
ca metodă rațională, 
cea mai potrivită si 
cu atit mai necesară 
în condițiile politice 
actuale. dovadă în
suși faptul, subliniat 
de ziarul „GUAR
DIAN", anume că 
„cele trei părți sint 
acum convinse că nu 
este prea tirziu să se 
așeze la masa trata
tivelor șl împreună 
să găsească soluția a- 
cestel probleme sdI- 
noase cu adinei rădă
cini In trecutul isto
ric".

Nicolae 
PLOPEANU

sa este de 16 000 de unități de in
formare. Rezultatele apar pe un 
ecran. Specialiștii afirmă că acest 
aparat va putea fi folosit cu re
zultate foarte bune mai ales in in- 
vățămint și in activitatea de cerce
tare științifică.

• CEL MAI MARE ȘLEP 
DIN LUME a fost construit 
la un șantier naval nipon. El 
are o capacitate de încărcare 
de 600 000 tone și nu va fi 
folosit efectiv pentru transporturi, 
ci va sta ancorat — respectiv in 
apele indoneziene. Acolo va servi 
drept rezervor pentru depozitarea 
petrolului extras din zăcămintele 
subacvatice existente in Marea 
lavei.

• NATALITATE. La fiecare 
minut. în Republica Sri Lan
ka se nasc doi copii, iar in 
decurs de 24 de ore — apro
ximativ 3 000! Datorită natali
tății ridicate, in ultimul veac nu
mărul locuitorilor a sporit de 5,3 
ori — de la 2.4 la 12,8 milioane. 
Deosebit de rapidă a fost creșterea 
populației în perioada postbelică ; 
din 1946 pină in 1971 numărul lo
cuitorilor Republicii Sri Lanka a 
devenit de aproape două ori mai 
mare. Dacă actuala rată de creș
tere a natalității se va menține — 
apreciază demografii — peste două 
decenii populația va ajunge la 26 
milioane de oameni.
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