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Industria județului Neamț

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
OASPETE AL ORAȘELOR 
CLEVELAND Șl HARTFORD

PIATRA NEAMȚ 
(Corc?.<qjondcntul „Scin- 
toii". Ion Manca). — 
Antrenate cu toate 
forțele in ampla in- 
t reccre .social ist â care 
se desfășoară in în
treaga Iară pentru în
făptuirea mai devre
me a prevederilor pla
nului cincinal, colec
tivele de oameni ai 
muncii din Industria 
județului Neamț au 
oblinut ieri un poli și 
important succes. Ast
fel. după îndeplinirea 
cu 150 de zile mai 
devreme a sarcinilor 
Ia export, industria a- 
cestul județ raportea
ză realizarea cu 24 
de zile înainte de ter
men a sarcinilor de 
plan aferente pe pri
mii trei ani ai cinci
nalului la producția 
globală.

Prin avansul de timp 
dstigat se Va realiza 
suplimentar o produc
ție globală in valoare 
de peste 700 milioane

lei. materializată in : 
33 000 lone țevi din 
otel fără sudură, 4 000 
tone fire și fibre sin
tetice. mașini si Utila
je pentru prelucra
rea lemnului ins urni nd 
90 milioane lei. 91 000 
tone ciment. 10 000 
tone hirtie si cartoa
ne. 200 000 mc che
restea. 177 000 bucăți 
tricotaje. 7 000 tone 
zahăr și multe ahe 
produse.

Cu acest prilej, bi
roul comitetului Jude
țean de partid a adre
sat o telegramă Co
mitetului Central nl 
Partidului Comunist 
Român. tovarășului 
Nicolae Ceausescu, in 
care se spune, printre 
altele : ..în prezent, 
eforturile tuturor co
lectivelor de oameni 
ai muncii din indus
tria județului Neamț 
sint îndreptate spre 
înfăptuirea în bune 
condiții a sarcinilor 
mari care ne revin in

spiritul hotăririlor re
centei plenare a C.C. 
al P.C.R. și a pre
țioaselor dv. indicații 
privind realizarea si 
depășirea prevederi
lor planului national 
unic de dezvoltare e- 
conomi co-socială pea- 
nul 1974. Ne anga
jăm să depunem toa
te eforturile pentru o 
mal bună utilizare a 
capacităților si supra
fețelor de producție, 
pentru punerea în 
funcțiune și atingerea, 
înainte de termen, a 
parametrilor proiec
tați la noile obiective, 
ridicarea continuă a 
calității produselor, 
gospodărirea cu grijă 
a materiilor prime și 
materialelor, reduce
rea consumului de 
combustibil si energie, 
creșterea productivi
tății muncii in scopul 
sporirii eficientei e- 
conomice ca obiectiv 
central al politicii 
partidului nostru".

Un program bogat și rodnic de întâlniri și schimburi de vederi 
cu oficialități, oameni de afaceri și reprezentanți ai opiniei publice□ Președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu li s-a rezervat pretutindeni o primire ospitalieră - expresie vie a prieteniei și stimei reciproce între popoarele român și american□ Ambiantă de cordialitate și interes comun pentru extinderea și diversificarea în continuare a relațiilor de cooperare

e Imagini grăitoare ale unui itinerar marcat de sentimente prietenești și bune rezultate

Cleveland i Urări de bun venit, călduroase stringeri de mină

COMUNICAT COTON
cu privire Iu vizita oficială a președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
in Statele Unite ale Americii

Intre 4 și 7 decembrie 1973. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. a efectuat. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. o vizită 
de stat in Statele Unite ale Ame-

La uzinele corporalei „While Motor»' dm Cleveland

r.cii. la invitația președintelui Ri
chard Nixon și a soției sale, doam
na Patricia Nixon. Au fost vizitate 
orașele Wilmington in statul Caro
lina de Nord. Cleveland. în sta
tul Ohio. Hartford, in statul Con
necticut și New York.

în timpul șederii la Washington, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
avut convorbiri cu președintele 
Richard Nixon cu privire la dez
voltarea relațiilor româno-ameri- 
cane și la unele probleme ale si
tuației internaționale actuale. Con
vorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate, stimă și 
respect reciproc.

Constatând, cu deplină satisfacție 
că în ultimii ani relațiile dintre 
Republica Socialistă România și 
Statele Unite ale Americii s-au 
dezvoltat pozitiv in multe domenii, 
cei doi președinți au exprimat tot
odată interesul comun pentru ex
tinderea și diversificarea in conti
nuare a cooperării româno-ameri- 
cane.

în scopul de a adinei și dezvolta 
!n continuare raporturile dintre 
Republica Socialistă România și 
Statele Unite ale Americii și de a 
întări contribuția lor la cauza pă
cii și securității internaționale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Richard Nixon au semnat 
Declarația comună din 5 decembrie 
1973, cuprinzind principiile care 
stau la baza relațiilor dintre cele 
două state.

Cei doi președinți au fest. de 
asemenea, de acord că trebuie în
treprinse măsuri concrete pentru a 
da un nou impuls cooperării eco
nomice. în acest scop, ei au adop
tat. la 5 decembrie 1973. Declara
ția comună cu privire la coopera
rea economica, industrială și tehni
că dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Statele Unite ale Americii.

Cu prilejul vizitei au fost sem
nate următoarele acorduri bilate
rale : o convenție pentru evitarea

dublei impuneri, un acord cu pri
vire la transporturile aeriene civile 
și un acord cu privire la pescuitul 
in regiunea de vest a Oceanului 
Atlantic mijlociu. Totodată. Came
ra de Comerț și Industrie a Repu
blicii Socialiste România și Came
ra de Comerț a Statelor Unite au 
convenit să înființeze un Consiliu 
economic mixt româno-american 
care să examineze problemele fa
cilitării operațiunilor comerciale, in 
scopul do a lărgi și sprijini relații
le economice dintre cele două țari.

Cei doi președinți au salutat, de 
asemenea, extinderea în continua
re a relațiilor culturale și științi
fice dintre cele două țări.

Convorbirile au cuprins, de ase
menea, schimburi de vederi utile 
și cordiale asupra problemelor in
ternaționale, inclusiv cele referi
toare la Europa. Orientul Apropiat, 
Asia de sud-est și colaborarea în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele con
vorbirilor lor și au fost de acord 
să continue dialogul bilateral, atit 
pe căile diplomatice obișnuite, cît 
și prin întâlniri la toate nivelurile.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au exprimat pre
ședintelui Richard Nixon și doam
nei Patricia Nixon mulțumiri cor
diale pentru primirea prietenească 
și ospitalieră care ie-a fost rezer
vată în cursul vizitei, considerind-o 
ca o expresie a prieteniei și a sti
mei reciproce existente între po
poarele român și american.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
invitat pe președintele Richard 
Nixon și pe doamna Patricia Nixon 
să facă o vizită în Republica So
cialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, vizita urmind 
să aibă loc la o dată ulterioară, 
pusă de comun acord.

20 de întreprinderi industriale 
din județul Constanța

Tn județul Con
stanța. 20 de între
prinderi industriale, 
printre care între
prinderea minieră 
..Dobrogea", între
prinderea mecanică 
de utilaje Medgidia,

cea de rețele electri
ce și întreprinde
rea de prefabrica
te și materiale de 
construcții. lucrează 
de acum in contul ce
lui de-al patrulea an 
al cincinalului. Avan

sul ciștigat va permi
te acestor unități ca 
pină la sfirșltul lunii 
decembrie să obțină o 
producție suplimen
tară estimată la 750 
milioane lei.

(Agerpres)

Decembrie — lună de vîrf 
în montarea 

utilajelor pe șantiere
La nivelul economiei 

naționale s-a trecut la 
aplicarea unor măsuri 
suplimentare in vede
rea îndeplinirii planu
lui anual de investiții. 
Ministerele, centralele 
industriale. împreună 
cu unitățile de con
strucții au - întocmit, 
pe baza unor analize 
efectuate la fața locu
lui. noi grafice de lu
cru care prevăd ca de
cembrie. indiferent de 
starea timpului, să de
vină lună de virf in 
montarea utilajelor 
tehnologice.; în vederea 
puneri^ in producție a 
obiectIvȘISr prevăzut e.‘ 
S-a făcut o redistri
buire a formațiilor de 
montori pe șantiere.

potrivit necesităților 
și urgenței realizării 
fiecărui obiectiv. De 
asemenea, a sporii cu 
peste 6 500 numărul 
muncitorilor din între
prinderile beneficiare 
de investiții care par
ticipă la montarea u- 
tilajelor pe șantiere. 
Numeroși specialiști 
din institute de pro
iectări s-au alăturat 
rhontorilor pentru e- 
fec tu are a p robe lor
tehnologice și a con
tribui pe această cale 
la reducerea duratei 
lor și darea in circui
tul productiv _a noilor 
capacități, Tn condițif 
calitative prevăzute 
de norme.

în aceeași suită de

preocupări se înscrie 
și formarea unui co
mandament central 
care se ocupă de di- 
rijarea pe economie a 
utilajelor grele de 
construcții și montaj, 
precum și a mijloace
lor speciale de trans
port.

S-au întocmit de 
asemenea. progrâme 
de măsuri in vederea 
urgentării livrării de 
către întreprinderile 
furnizoare a utilajelor 
tehnologice și a niate- 
rialelor care con<fițio- 
nează punerea ' tn 
funcțiune la termen a 

’'obiectivelor ' cuprinse 
ih planul de investiții 
pe acest an.

(Agerpres)

Mesajul de cooperare 
și progres spiritual 
al unui remarcabil 

eveniment internațional
Conferința miniștrilor educației din țările 

europene membre ale UNESCO

S-au încheiat recent lucrările li
nei prestigioase reuniuni internațio
nale. O reuniune remarcabilă, care 
a demonstrat necesitatea și posibi
litatea unui dialog sincer, fructuos 
intre reprezentanți ai țărilor cu o- 
rinduiri sociale diferite, ca punct 
de pornire in vederea unei largi și 
multilaterale cooperări intereuro- 
pene. A doua conferință a miniștri
lor educației din țările europene 
membre ale UNESCO a fost, fără 
îndoială, o intilnire reprezentativă, 
ea reunind in capitala țârii noastre 
201 delegați și observatori din partea 
statelor europene, a unor țări de pe 
alte continente, precum și repre
zentanți a 32 de organizații inter- 
guvemamentale, ncguvernamentale 
și internaționale și diferite funda
ții. Organizarea la București a 
acestui remarcabil eveniment con
stituie încă o expresie atit a presti
giului internațional, cit și a consec
ventei preocupărilor României de 
promovare in toate domeniile de 
activitate a unor relații de colabo
rare. inclusiv in domeniul științei 
și învățământului, de slujire a 
idealurilor de pace și progres so
cial.

Inaugurată sub auspicii dintre cele 
mal favorabile — prezența la șe
dința dc deschidere a președintelui 
Consiliului de Stat. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a altor condu
cători ai statului nostru — confe
rința a reprezentat un moment de 
seamă in procesul dezvoltării pozi
tive. spre Înțelegere și colaborare, a 
relațiilor intre statele Europei. Căci, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in discursul său 
inaugural. ..promovarea largă a co
laborării interuniversitare constituie 
o parte componentă a insăși poli
ticii generale de înfăptuire a secu
rității pe continentul european, de 
lichidare a neîncrederii, suspiciunii, 
animozităților intre state, de creare 
a unui climat in care fiecare na
țiune să fie pusă Ia adăpost de ori
ce atac sau agresiune, in care co
laborarea interstatală să se poată 
desfășura nestingherit".

Cuvintarea șefului statului nostru 
a fost urmărită cu atenție de către 
toți participant»,*  care au ținut să 
sublinieze, in declarațiile lor ulte
rioare, valoarea sa deosebită, apre
ciind — după cum se exprima un 
distins oaspete — că ..ea a conturat, 
încă din prima zi a conferinței, un 
făgaș ferm cooperării universitare 
și culturale".

Cele șapte zile ale reuniunii de 
la București au fost zile dc activi
tate intensă. Ele au prilejuit bo
gate schimburi de opinii, comuni
carea unor experiențe dintre cele 
mai interesante pe planul învăță- 
mintului. în acest cadru, delegația 
țării noastre a prezentat pe larg 
preocupările care so allă in pre
zent pe agenda de lucru a invăță
mintului nostru superior, vizind 
perfecționarea și modernizarea lui, 
legarea sa tot mai strinsă cu cerce
tarea și producția, generalizarea in
vățămintului de 10 ani și conse
cințele asupra pregătirii viitoa
relor cadre de specialiști etc. 
Delegații țărilor participante au 
adoptat in unanimitate rapoar
tele comisiilor, raportul general 
al conferinței, concluziile ei, pre
cum $1 27 de proiecte de reco
mandări aprobate anterior in comi
siile unde au fost depuse.

Contribuția delegației României , 
la desfășurarea lucrărilor conferin
ței a fost substanțială, fiind apre
ciată de toate delegațiile. Semnifi
cativă in acest sens ni se pare a- 
doptarea prin consens, de toți de
legații. a unei recomandări de o 
deosebită importanță făcută de 

.țara noastră. Este vorba despre re
comandarea ca, sub auspiciile 
UNESCO, să se organizeze periodic 
conferințe în legătură cu proble
mele cooperării in domeniile care 
sint de competența organizației. 
Ele ar urma să se țină în capita
lele europene, pe principiul ro
tației, și ar permite creșterea, 
rolului fiecărui stat în definirea
(Continuare In pag. a IV-a)
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UN CĂLDUROS „BUN VENIT!“ LA CLEVELAND
„Sînt convins că vom face împreună tot mai mult pentru 
a contribui la întărirea prieteniei dintre țările noastre și, 
totodată, la dezvoltarea colaborării între toate popoarele 

lumii, la o pace trainică în întreaga lume".

„Dorim ca prezența cetățenilor americani de origine română 
să constituie o punte de legătură pentru prietenia dintre 

România și Statele Unite".

NICOLAE CEAUȘESCU

„Sîntem întotdeauna dornici să ne împărtășim din cultura 
și arta poporului român, ai căror reprezentanți de seamă 
poposesc acum din ce în ce mai frecvent și pe meleagurile 
noastre, datorită noului climat instaurat în relațiile 
româno-americane prin dialogul dumneavoastră, domnule 

președinte Ceaușescu, cu președintele Nixon".

GEORGE DOBREA 
cetățean american de origine românfl

sîntem profund onorați de prezen
ța dumneavoastră in mijlocul nos
tru și vă urăm un călduros și cor
dial bun venit" — a arătat in 
cuvintul său primarul Ralph Perk, 
în continuare, vorbitorul a prezen
tat pe scurt auditoriului persona
litatea inalților oaspeți, principa
lele momente din viața și activita
tea conducătorului poporului ro
mân și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu.

„Președintele României — a 
spus vorbitorul — a întreprins nu
meroase vizite soldate cu deosebit 
succes in state ale Europei, Africii 
și Americii Latine, către care a dus 
mesaje de pace, prietenie și co
laborare ale poporului pe care ii 
reprezintă și il slujește cu atita 
devotament. Sîntem convinși că 
discuțiile pe care domnia sa le-a 
purtat în Statele Unite vor lărgi 
aria schimburilor comerciale, ști
ințifice, tehnologice și in alte 
domenii de interes reciproc. Un 
început bun il constituie reali
zările care au urmat intilnirilor 
precedente dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și Richard 
Nixon. în ciuda faptului că au 
orientări politice diferite, cele 
două țări au ințeles să-și extindă 
relațiile pe multiple planuri, ve
nind in intîmpinarea năzuințelor 
de colaborare ale popoarelor lor. 
Sperăm că vor fi găsite modalitățile 
de intensificare continuă a acestor 
relații. Orașul Cleveland este gata 
să-și aducă contribuția sa in 
această direcție".

Primarul Ralph Perk a înmînat 
apoi președintei ui Nicolae 
Ceaușescu, în aplauzele furtunoase 
ale celor prezenți. Cheia orașului 
și diploma de cetățean de onoare 
al orașului Cleveland.

„Vă rugăm să considerați aceas
tă cheie — a spus el — ca un 
simbol al inimilor cetățenilor ora
șului. deschise spre dumneavoas
tră și spre poporul român".

Pe treptele scărilor care coboară 
spre sala de recepție, își fac apa
riția în acest moment un stol 
compact de copii, băieți și fete, 
îmbrâcați în alb, cu eșarfe roșii. 
Sînt cei 140 de tineri membri ai 
renumitului cor „Singing Angels", 
— „îngerii cîntecului", care pre
zintă un scurt program de cîntece 
în cinstea oaspeților.

La sfirșitul programului, dirijo
rul corului anunță că, în cursul 
anului viitor, micii artiști vor face 
un turneu în România. Un grup 
de copii se apropie de masa de 
onoare și oferă înalților oaspeți 
boboci de trandafiri roșii și albi.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu ii îm
brățișează părintește, se fotogra
fiază împreună cu ei.

în numele guvernatorului statu
lui Ohio, ia apoi cuvintul Da
vid Sweet, care a salutat căldu
ros vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în această parte a 
S.U.A.

„Populația statului Ohio — a 
spus el — salută cu deosebită 

Inmînorea diplomei de cetățean de onoare fi o cheii orașului Cleveland

bucurie mesajul de pace și co
laborare adus de solii poporului 
român și, la rindul ei, transmite 
poporului român un incsaj similar.

Vizita in S.U.A. a președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, constituie un marc pas 
făcut in direcția apropierii dintre 
cele două popoare. Sintem profund 
onorați că ați găsit timp să faceți 
un popas și la noi, și ne vom 
aminti de vizita dumneavoastră ca 
un eveniment deosebit de însem
nat in istoria statului Ohib“.

în încheiere, vorbitorul a înmî
nat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
drapelul statului Ohio, subliniind 
că acesta reprezintă „un semn de 
prietenie din partea noastră față 
de dumneavoastră personal și po
porul român".

în cuvintul său, George Dobrea, 
vicepreședinte al consiliului cultu
ral pe oraș, a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
„bun venit!“ din partea cetățeni
lor americani de origine română 
din Cleveland și împrejurimile 
sale. „Populația dc origine română 
din Cleveland, deși nu este prea 
numeroasă, este foarte activă — 
a sous vorbitorul. Ne păstrăm tra
dițiile și limba maternă și sintem 
mindri că provenim dintr-o țară 
cu o cultură foarte bogată șl o is
torie demnă. Sîntem întotdeauna 
dornici să ne împărtășim din cul
tura și arta poporului român, ai 
căror reprezentanți de seamă po
posesc acum din ce In ce mai 
frecvent și pe meleagurile noastre, 
datorită noului climat instaurat 
în relațiile româno-americanc prin 
dialogul dumneavoastră, domnule 
președinte Ceaușescu, cu președin
tele Nixon. Vă dorim multă sănă
tate".

Cuvintele vorbitorului sînt a- 
companiate de îndelungi aplauze, 
în semn de subliniere a acestui eve
niment istoric în viața orașului.

Asistența, în picioare, intonează 
în limba română „Mulți ani tră
iască".

Urcă la tribună Teodor Andrica, 
personalitate proeminentă a comu
nității americanilor de origine ro
mână din Cleveland, care dă citire 
unui înscris gravat în metal, oferit 
în dar conducătorului poporului 
român.

Textul gravat prezintă, pe scurt, 
momentele principale ale trecutu
lui comunității americanilor de ori
gine română stabiliți pe malul la
cului Erie, grija lor deosebită pen
tru păstrarea limbii, culturii, obi
ceiurilor și tradițiilor strămoșești.

La Cleveland a fost fondat în 
anul 1906 primul ziar românesc 
din America. Aici există cel mai 
mare muzeu etnografic românesc 
în afara granițelor țării noastre, iar 
într-una din grădinile orașului a 
fost ridicat bustul marelui compo
zitor român George Enescu. Mulți 
din locuitorii de origine română 
din Cleveland ocupă funcții proe- 

(Continuare in pag. a IlI-a)

Ct/vîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Domnule primar,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să încep prin a vă adre

sa dumneavoastră și tuturor locui
torilor Clevelandului un salut căl
duros din partea mea, a soției 
mele, a întregului nostru popor. în 1 
mod deosebit, v-aș ruga să-mi per
miteți să adresez americanilor de 
origine română salutul meu cor
dial și cele mai bune urări. (Vi! 
aplauze).

Ne aflăm în Statele Unite într-o 
vizită oficială la invitația președin
telui Nixon. Sîntem bucuroși că 
Administrația Statelor Unite a în
scris in program și vizita în fru
mosul dumneavoastră oraș. (A- 
plauze îndelungate).

Doresc, de asemenea, 6ă vă mul
țumesc dumneavoastră, domnule 
primar, celorlalți domni și doam
ne, care au vorbit aici și au ex
primat cuvinte frumoase la adre
sa poporului român, a noastră, ca 
reprezentanți ai poporului. Vă asi
gur că vom păstra cele mai fru
moase amintiri despre vizita în 
orașul dumneavoastră, despre în- 
tîlnirea pe care O avem în mo
mentul de față. (Vii aplauze).

Trebuie să vă spun că, în aces
te zile, a continuat dialogul cu 
președintele Statelor Unite. în
ceput încă din 1967 la București. 
Am ajuns la bune înțelegeri cu 
privire la dezvoltarea în continua
re a colaborării dintre România și 
Statele Unite. Cu acest prilej, am 
putut constata cu multă satisfacție 
că, îndeosebi după vizita președin
telui Nixon, în 1969, în Republica 
Socialistă România — prima vizi
tă a unui președinte american 
în România — relațiile dintre 
țările noastre au cunoscut o 
dezvoltare foarte puternică ; volu
mul relațiilor economice a ajuns, 
astăzi, la aproape 150 milioane do
lari.

în aceste zile au fost semnate 
ci te va acorduri guvernamentale, 
precum și o serie de înțelegeri cu 
unele companii americane, care 
pun bazele unei colaborări și mai 
largi — economice și tehnîco-știin- 
țifice — între România și Statele 
Unite. Am fi deosebit de mulțu
miți dacă unele întreprinderi din 
Cleveland s-ar înscrie în realiza
rea acestui program de dezvoltare 
a relațiilor economice dintre 
România și Statele Unite și am 
dezvolta cu ele o colaborare largă 
într-o serie întreagă de domenii de 
activitate.

Desigur, nu aș fi complet dacă 
nu aș vorbi și despre un alt docu
ment de însemnătate istorică, pe 
care l-am semnat ieri împreună 
cu președintele Nixon — Declara
ția comună cu privire la principii
le de colaborare dintre România și 
Statele Unite, declarație care a- 
șază pe o bază trainică relațiile 
dintre țările noastre.

Desigur, țările noastre au orîn- 
duiri sociale diferite șl se deose
besc și din punct de vedere al mă
rimii. Dar anii care au trecut au 
demonstrat că, dacă se acționează 
pe baza principiilor deplinei egali
tăți, al independenței și suverani
tății, respectării dreptului fiecărui 
popor la o dezvoltare liberă, con
formă cu năzuințele sale, atunci 
este posibilă — și se poate realiza 
— o colaborare trainică. Aceasta 
corespunde atît intereselor popoa
relor noastre, cît și cauzei mai ge
nerale a păcii și colaborării în 
lume. Iată, deci, că vizita pe care 
o facem în Statele Unite se încheie 
cu rezultate deosebit de bune. Ea 
deschide perspective minunate pen
tru o colaborar'e și mai rodnică 
între poporul român și cel ameri
can, în toate domeniile de activi
tate.

România este o țară care se pro
nunță pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a vorbi în limba 
sa proprie, de a avea cultură pro
prie, de a se dezvolta în mod in
dependent și suveran. De aceea, 
ascult cu plăcere vorbirile în toa
te limbile. Dar nu aș putea să nu 
arăt că mi-a făcut o deosebită plă
cere să aud aici pe unii domni șl 
doamne vorbind în limba poporu
lui meu. Mi-a făcut o plăcere cu 
atît mai mare, cu cît atît în limba 
română, cît și în cea engleză 6-a 
vorbit de fapt în același sens ; s-a 
vorbit, aș putea spune, o singură 
limbă — aceea a dorinței de co
laborare și prietenie dintre Româ
nia și Statele Unite, dintre po
poarele american și român. Acesta 
constituie, pînă la urmă, lucrul cel 
mai important, principalul lucru 
pe care trebuie să-l avem în ve
dere.

De altfel, în convorbirile pe care 
le-am avut în 1967, în 1969 și 1970, 
precum și în aceste zile, cu pre
ședintele țării dumneavoastră, am 
vorbit in două limbi — în engleză și 
în română — dar ne-am înțeles 
asupra multor probleme ; s-au sta
bilit între noi relații de prietenie 
și mai cu seamă am ajuns la în

In mijlocul cetățenilor americani de origine română

țelegerea de a acționa pentru a 
dezvolta o colaborare trainică în
tre popoarele noastre, pentru a 
contribui fiecare, cu posibilitățile 
sale — și, desigur. Statele Unite 
au mai multe posibilități — la în
făptuirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, care să asigure fiecărei 
națiuni deplină libertate și inde
pendență. Doresc să afirm și aici, 
la Cleveland, pentru toți cei care 
sinteți prezenți — și în primul rînd 
pentru cetățenii americani de ori
gine română — că președintele 
Nixon are o contribuție deo
sebit de însemnată la dez
voltarea prieteniei dintre Româ
nia și Statele Unite. (Vii aplauze). 
De altfel, veți citi în comunicat că 
i-am adresat invitația ca, împreu
nă cu doamna Nixon, să viziteze 
România — invitație care a fost 
acceptată și care, fără îndoială, că 
se va realiza într-un viitor nu prea 
îndepărtat. (Aplauze îndelungate).

Acum, vă rog să-mi permiteți 
să mă refer pe scurt la dorința 
mea, a poporului român, de a dez
volta — în cadrul relațiilor gene
rale cu Statele Unite — o colabo
rare niai strinsă cu statul și cu 
orașul dumneavoastră; Salutăm 
dorința orașului dumneavoastră de 
înfrățire cu un oraș din România. 
Trebuie să vă comunic că am ac
ceptat cu multă plăcere și bucurie 
ca orașul Brașov, un centru indus
trial din România, să se înfrățeas
că cu Clevelandul. (Vii aplauze).

Vă mulțumesc, domnule primar, 
pentru faptul că mi-ați înmînat 
această cheie a frumosului dum
neavoastră oraș și această diplomă 
de cetățean de onoare al orașului 
Cleveland. Fără nici o îndoială că, 
în primul rînd, vom acționa pen
tru a deschide cu această cheie 
calea prieteniei dintre popoarele 
noastre, dintre Cleveland și po
porul nostru. Dar aș dori să folo
sesc această cheie și pentru a des
chide calea unei colaborări mai 
bune între industria românească 
și cea, din orașul dumneavoastră, 
prin formarea unor societăți mixte. 
Nu știu dacă este precum cheia din 
poveste care putea deschide orice 
ușă, dar vă asigur că noi o vom 
folosi ca să acționeze mai bine 
decît cheia din poveste. (Ani
mație in sală ; aplauze). Am dori 
ca, intr-adevăr, vizita pe care o 
facem în frumosul dumneavoastră 
oraș să aibă rezultate practice și 
în domeniul unei colaborări eco

nomice. Am speranța că vom reali
za lucruri bune șl în direcția a- 
ceasta. Salutăm venirea în Româ
nia, anul viitor, a minunaților 
cîntăreți „îngerii cîntecului", care, 
fără îndoială, vor fi bine primiți în 
țara noastră și vor contribui mult 
la dezvoltarea relațiilor dintre po
porul român și cel american.

Am ascultat aici cele spuse de 
domnul primar cu privire la fap
tul că în Cleveland sînt locuitori 
veniți din multe țări — multe din 
ele vecine cu România — și că ei 
lucrează într-o strinsă unire pen
tru propășirea economică și socia
lă, pentru bunăstarea orașului și a 
statului lor, a Statelor Unite ale 
Americii. Aș dori să nu-mi fie 
luat în nume de rău dacă, mă voi 
adresa cetățenilor americani de 
origine română, spunîndu-le că 
sînt deosebit de bucuros că păs
trează limba și cultura patriei în 
care s-au născut ei sau părinții 
lor. Ceea ce noi dorim e6te ca pre
zența cetățenilor americani de ori
gine română să constituie o punte 
de legătură pentru, prietenia din
tre România și Statele Unite. Cel 
mai bun lucru pe care îl puteți 
face este de a‘ milita pentrti a dez
volta această prietenie dintre 
România și Statele Unite. (Aplau
ze îndelungate, puternice). Doresc 
încă o dată să vă mulțumesc pen
tru primirea ce ne-ați rezervat-o, 
pentru cuvintele calde pe care ni 
le-ați adresat șl să-mi exprim con
vingerea că vizita noastră aici va 
marca un moment important pen
tru întărirea prieteniei dintre ora
șul Cleveland și o serie de orașe 
din România, dintre țările și po
poarele noastre. Sînt convins că 
vom intensifica schimburi de dele
gații — economice, culturale, ști
ințifice — că vom face împreună 
tot mai mult pentru a contribui 
la întărirea prieteniei dintre țările 
noastre și, totodată la dezvoltarea 
colaborării între toate popoarele 
lumii, la o pace trainică în întrea
ga lume. Aș dori să începem a- 
ceste relații cu o vizită a domnu
lui primar și a altor colaboratori 
ai săi și cetățeni din Cleveland în 
România.

Vă doresc, dumneavoastră, tu
turor cetățenilor din Cleveland fi 
din statul Ohio succese tot mai 
mari în întreaga activitate, reali
zarea dorințelor, multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze puternice, Înde
lungate).

în continuarea vizitei !n Statele 
Jnite ale Americii, președintele 
Consiliului de Stat al Republi- 
u Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit, joi după- 
imiazâ, la Cleveland, principal 
■entnj economic și industrial al 
tatului Ohio, situat în regiunea 
narilor lacuri din nord-estul Sta- 
elor Unite.

Șeful statului român este însoțit 
le Manea Mân eseu, vicepreședin- 
e al Consiliului de Miniștri, pre- 
edintele Comitetului de Stat al 
’lanificării, George Macovescu, 
ninistrul afacerilor externe, Con- 
tantin Mitea și Vasile Pungan, 
consilieri ai președintelui Consi- 
iului de Stat. Corneliu Bogdan, 
imbasadorul României în S.U.A.

în drum spre aeroportul inter
național „Hopklns" din Cleveland,
• eronava prezidențială a survolat 
.țațele Virginia și Virginia de 
vest

La aterizare, oaspeții români au 
ost întîmpinați de primarul ora
lului Cleveland. Ralph Perk, de 
■eprezentantul guvernatorului sta
ulul Ohio. David Sweet, șl de 
ilte oficialități ale administrației 
ocale, precum și de un grup de 
‘eprezent-anți ai americanilor de 
>rigine română din localitate.

Coloana oficială de mașini se 
□dreaptă apoi spre uzinele ,.Eu- 
:lid Inc.", specializate în produc
ea de autobasculante șl mașini 
agricole de mare tonai. care apar- 
‘in marii firme „White Motors 
Corporation". Se străbat arterele 
orașului Cleveland, al șaselea ca 
mărime din Statele Unite — la a 
:ărul intensă viață economică 
sarticipă cetățeni proveniți din 
nai multe zeci de state ale lumii.

La Intrarea in uzine, oaspeții 
români sint salutați de președin
tele consiliului de administrație 
?i șeful executiv al corporației 
.White Motors". Semon Knudsen, 
de G. M. Fairbanks, președintele 
consiliului de administrație, și de 
H. H.®Lebamon. director al uzine
lor ..Euclid Inc.".

Aicî sint produse, pentru a fi 
utilizate pe șantierele de construc
ții și la minele de suprafață, auto
basculante de diferite tipuri, în- 
cepînd de la 160 și pînă la 1 850 
CP. Oaspeților români le sînt pre
zentate mașini de 22 pînă la 150 
de tone. Se face un popas la auto
basculanta de 210 tone, cea mai 
mare din lume. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să se urce 
în cabina autobasculantei pentru 
a cunoaște mai îndeaproape per
formanțele ei tehnice.

La încheierea vizitei, în sala de 
consiliu a uzinelor se servește o 
cupă de șampanie.

Cu acest prilej, a luat cuvintul 
Semon Knudsen, care a exprimat 
satisfacția conducerii, muncitori
lor și specialiștilor corporației 
„White Motors" pentru onoarea de 
a avea in mijlocul lor pe președin
tele României. Conducătorului sta
tului nostru ii este înmânată, in 
semn de omagiu, macheta unei 
au tobascu lan te.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că apreciază 
ca bune rezultatele vizitei in 
S.U.A. El a subliniat, totodată, po
sibilitățile existente de realizare a 
unor acțiuni de cooperare in pro
ducție, inclusiv cu uzinele „Euclid 
Inc.", și a informat gazdele că în 
România se fabrică autobasculante 
de 50 de tone și că anul viitor se 
va putea trece la fabricarea unor 
autobasculante de 100 de tone.

Intr-o atmosferă cordială, oas
peții români își iau apoi rămas 
bun de la gazde, in aplauzele celor 
prezenți.

în cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceausescu, primarul orașului Cle
veland. Ralph Perk, cu soția, și 
comunitatea română din oraș au 
oferit o recepție în marea sală a 
hotelului ^Sheraton".

în sala de recepție domnește o 
atmosferă sărbătorească pbnă de 
Însuflețire.

Alături de reprezentanți ai ofi
cialităților locale se află numeroși 
cetățeni americani de origine ro
mână stabiliți pe aceste meleaguri 
cu multe decenii în urmă Păstră
tori ai datinilor strămoșești, multi 
dintre ei au venit îmbrăcati în 
frumoase costume naționale din 
difente regiuni ale României.

Intrarea în sala de recepție * * 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu. a ce
lorlalți oaspeți români este salu
tată cu aplauze puternice și ovații 
de cei prezenți. Se aud acordurile 
unor melodii populare românești.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
ș! tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitați să ia loc la masa de 
onoare.

Zi’ wOrașnl Boetru, cei prezenți aici
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reședință, 
oaspeților o 
tinere fete 
vizitat anul

Joi seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. persoanele oficiale care 
ii însoțesc au sosit în orașul Hart
ford. capitala statului Connecticut, 
important centru economic al țârii 
din nord-estul Statelor Unite.

Pe aeroportul internațional 
„Bradley , solii poporului român 
au fost salutați cu deosebită cor
dialitate de primarul orașului Hart
ford. George Athanson, de alți 
reprezentanți ai autorităților lo
cale. La sosirea la 
gazdele au rezervat 
surpriză — un cor de 
d>n localitate, care a 
trecut țara noastră, i-a întâmpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovar&șa Elena Ceaușescu cu un 
program omagial de cîntece. intre 
care cunoscuta melodie populară 
„Aseară ți-am luat cercei", inter
pretată in limba română.

In continuare, in saloanele ho
telului „Sonesta" are loc o re
cepție oferită de primarul orașului 
și sofia sa, în cinstea președintelui 
Consiliului de Stat și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La recepție au participat guver
natorul statului Connecticut. Tho
mas Meskill. fruntași ai vieții po- 
litice, economice și culturale ai o- 
rașului Hartford și statului Con
necticut. precum și Robert Mar
tens. însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al S.U.A. la București.

A luat cuvintul primarul orașu
lui, care a spus :

„Sintern foarte fericiți și onorați 
pentru faptul câ 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au 
să se oprească și in

președintele 
și doamna 

găsit indicat 
Hartford.Primire la tovarășul Nicolae Ceaușescu

Joi seara, președintele Consiliu
lui de Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu. l-a primit pe Harry J. 
Gray, președintele Oficiului exe

Tn cinstea oaspeților, un program de cîntece oferit de corul de copii 
„Singing angels"

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
In .CONGRESSIONAL RECORD", 
buletinul Congresului american, 
a apărut o declarație făcută in 
Senatul S.U.A. de către senatorul 
Hubert Humphrey.

Subliniind că prezenta pentru a 
doua oară in Statele Unite a p.e- 
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Romania, 
Nicolae Ceaușescu. este un eveni
ment care trebuie salutat in mod 
călduros, vorbitorul a arătat că m 
aceasi^ perioadă, cind Statele Uni
te se apropie de cea de-a 200-a a- 
niversare a proclamării indepen
dentei lor. este cît se poate de po
trivit sa se evidențieze rolul re
marcabil pe care ii deține Roma
nia in Europa, poziția sa in spri
jinul cauzei independenței, nozitâe 
care este reliefată de un număr de 
iactori politici, economici, umani
tari. _ ... _Subliniind că aceasta poziție a 
României pe arena internaționala 
s-a impus tot mai evident în ul
timii ani, declarația arată in con
tinuare 1 Vocea României s-a n*

minente în yiața sa politică, econo
mică și socială. înscrisul se încheie 
cu tradiționala urare românească 
„Bun venit !“

Elena Vasili u. coordonatoarea 
programelor privind comerțul și 
relațiile externe ale orașului Cle
veland. a adresat urări de succes 
în cimentarea prieteniei dintre po
porul român și poporul american.

„Ca cetățeană americană de ori
gine română — a spus ea — sint 
fericită că in această zi istorică 
pentru noi mi s-a făcut marea o- 
noare de a mă adresa dumneavoas
tră. Născută pe frumoasele plaiuri 
ale României, sint mîndră de ori
ginea mea daco-romană și de fra
ții mei români care de-a lungul 
veacurilor au luptat neîncetat pen
tru apărarea gliei și limbii strămo
șești.

Aș dori să vă spun citeva cu

dicat in apărarea libertății pretu
tindeni. Independența economică a 
României conține multe promi
siuni de natură a fi in beneficiul 
popoarelor ambelor națiuni. Româ
nia a urmărit și urmărește cu 
hotărî re să-și dezvolte economia 
internă și să devină un impor
tant și valoros membru al comu
nității economice mondiale. A 
treia dimensiune, care subliniază 
poziția remarcabilă a României, 
este apărarea principiilor umani
tarismului. Acești factori repre
zintă doar o parte a eforturilor 
României de a-și întări și extin
de rolul in cadrul comunității e- 
conomice mondiale. De la prima 
vizită a președintelui Ceausescu in 
Statele Unite in 1970. țara sa a 
făcu! pași însemnați înainte pen
tru dezvoltarea acțiunilor de coo
perare în producție cu firme străine.

Aceste acțiuni ale României au 
fost sprijinite și și-au găsit cores
pondentul in acțiuni întreprinse 
de Statele Unite pentru a înlesni 
crearea unor legături economice 
mai ștrinsk intre cele două țări.

„Acordînd României clauza națiunii celei 
mai favorizate, S. U. A. vor promova 

cauza păcii și libertății în lume“
- DECLARAȚIA SENATORULUI HUBERT HUMPHREY 

ÎN SENATUL S. U. A.

Noi am aflat că vizita excelen
ței sale, președintele României, in 
S.U.A.. întâlnirile cu președintele 
Nixon, cu conducerea Departamen
tului de Stat, cu alțl oameni politici 
americani s-au soldat cu rezultate 
din cele mai bune, ceea ce ne pro
duce o deosebită satisfacție.

Consider că asemenea vizite, 
contactele nemijlocite intre facto
rii de răspundere constituie cea 
mai hună cale de promovare a în
țelegerii și cooperării.

Aș dori să relev, dacă îmi este 
ingăduit. eă intre orașul nostru și 
țara dumneavoastră există puncte 
de asemănare — mișcarea, dina
mismul. dezvoltarea lor. Personal 
sint foarte interesat do cele ce se 
petrec in România și intenționez, 
să vizitez țara dumneavoastră.

încă o dată aș vrea să spun cit 
sintern de fericiți câ președintele 
Nicolae Ceaușescu și doamna 
Elena Ceaușescu. față de care 
nutrim un profund respect, se 
află printre noi.

Le. dorim ședere plăcută și multă 
sănătate, iar poporului român mult 
progres".

La rindul său. guvernatorul Tho
mas Meskill a declarat :

..îngăduiți-mi să vă urez in mod 
oficial bun venit in numele cetă
țenilor din statul Connecticut. Sint 
deosebit de fericit că am. pentru 
a doua oară, prilejul de a-I întâlni 
pc președintele Nicolae Ceaușescu. 
Prima dată l-am întâlnit cu trei 
ani in urmă la recepția oferită la 
Casa Albă cu prilejul vizitei pe 
care o efectua atunci în țara 
noastră. Aș vrea să spun că noi 

cutiv științific al corporației ..Uni
ted Aircraft". din East Hartford. 
Connecticut, cu care s-a întreținut 
cordial. 

sintern foarte satisfăcuți de rela
țiile calde existente intre președin
tele României și președintele 
S.U.A. Considerăm că aceasta este 
spre binele celor două popoare, al 
cafirzel înțelegerii și cooperării.

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Domnule primar. 
Domnule guvernator. 
Doamnelor și domnilor.

Doresc să vă mulțumesc cordial 
pentru primirea pe care mi-ați 
făcut-o, pentru cuvintele rostite la 
adresa poporului român, a priete
niei dintre România și Statele 
Unite ale Americii. Totodată, do
resc să vă adresez dumneavoastră 
și. prin dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor orașului Hartford un 
salut călduros din partea noastră, 
a poporului român.

Sintern deosebit de bucuroși că 
ne aflăm. în seara aceasta, aici — 
e drept pentru un timp scurt — câ 
vom putea cunoaște orașul dv., 
unele întreprinderi din statul dv. 
Sperăm că vom stabili și vom dez
volta o colaborare economică cu 
întreprinderi din statul dv. în ca
drul relațiilor pe care urmează să 
le dezvoltăm tot mai larg cu multe 
întreprinderi din Statele Unite.

Trebuie să vă spun, că împreu
nă cu președintele Nixon am ajuns 
la înțelegeri bune. S-au semnat o 
serie de acorduri cu privire la pro-

La uzina de mașini-unelte 
„Pratt Whitney”

Vineri. în cursul dimineții, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a fă
cut o vizită la uzina de mașini- 
unelte ..Pratt Whitney" din Hart
ford. aparținînd grupului „Colt 
Industries".

în această vizită. președintele 
Consiliului de Stat a fost însoțit 
de tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

La intrarea in uzină, oaspeții 
români sînt salutați de Guy Sha
fer. vicepreședinte al grupului 
„Colt Industries", și de Irvin H. 
Dennen, președinte — director ge
neral al uzinei „Pratt Whitney".

Gazdele dau apoi ample expli
cații despre istoricul și profilul 
uzinei. înființată cu peste 100 de 
ani in urmă, uzina produce o 
gamă largă de mașini-unelte, ma
joritatea cu comand ă-program. 
Oaspeții români sînt invitați să 
urmărească modul de funcționare 
a mai multor mașini, printre care 
o mașină triaxială de uzinaj cu 
control numeric, strunguri de 
mare viteză și alte mașini de pre
lucrat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de carac

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

SOSIREA LA NEW YORK
Vineri la amiază, președintele 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au sosit la New York, 
cel mai mare centru industrial și 
comercial al Statelor Unite.

Pe aeroportul internațional 
John F. Kennedy, oaspeții români

Aceste acțiuni se cer însă lăr
gite in continuare. în ciuda creș
terii spectaculoase în ultimii ani a 
volumuLui, sub raportul valoric al 
schimburilor comerciale dintre 
Statele Unite și România, expor
turile americane în România de
pășesc încă importurile noastre 
din această țară. în acest scop, 
este nevoie de înlăturarea factori
lor discriminatori ; dacă acest lu
cru nu se va face, dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor economice 
dintre țările noastre va fi serios 
stânjenită.

De aceea, a arătat în încheiere 
senatorul Hubert Humphrey, spri
jin cu târie acordarea unui trata
ment tarifar nedlscriminator față 
de România.

Acordând României clauza na
țiunii celei mai favorizate, S.U.A. 
vor promova cauza păcii șl liber
tății in lume, nu creind acestei 
țări o situație privilegiată, ci per- 
mițindu-i ca mărfurile sale să se 
bucure de un tratament egal cu 
mărfurile altor state. 

în încheiere, aș dori să-mi ex
prim speranța câ primarul orașului 
Hartford nu va vizita singur Româ
nia. că mă va lua și pe mine".

A luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

blemele economice, s-a semnat, de 
asemenea, o Declarație comună cu 
privire la principiile relațiilor din
tre țările noastre. De aceea, apre
ciez că vizita, convorbirile pe care 
le-am avui cu președintele țării 
dumneavoastră au pus bazele dez
voltării și mai largi a colaborării 
dintre popoarele noastre în loate 
domeniile de activitate — aceasta 
servind intereselor celor două țări, 
cit și cauzei generale a păcii și co
laborării internaționale.

Sper că întreprinderi din statul 
și din orașul dv. vor colabora larg 
cu întreprinderi românești și. pen
tru a întări această colaborare, eu 
vă invit pe dumneavoastră, dom
nule guvernator, și pe domnul pri
mar să faceți împreună cu alți co
laboratori ai dumneavoastră o vi
zită în România. Și dorim să faceți 
această vizită cît mai curînd. 
(Aplauze puternice).

★
Recepția a decurs în ambianța 

de destindere și cordială prietenie 
care a caracterizat vizita în S.U.A. 
a președintelui Consiliului de Stat 
în toate momentele sale.

teristicile de funcționare a mași
nilor fabricate aici. Unul din pro
dusele cele mai recente îl consti
tuie mașina de găurit cu o preci
zie de pînă la 15 milionimi din- 
Ir-un țol. a cărei asamblare se face 
într-o cameră specială, cu aer 
conditional. Pe parcursul vizitei, 
discutând cu reprezentanții fir
mei amintite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se referă la posibilită
țile unor acțiuni de cooperare 
pentru a se produce în România, 
în condiții reciproc avantajoase, 
strunguri cu comandă-program și 
alte mașini-unelte. mai ales că a- 
ceastă uzină are vechi relații de 
colaborare cu țara noastră, ea 
fiind prima întreprindere america
nă care a exportat mașini-unelte 
în România. încă în 1870.

în încheierea vizitei, gazdele au 
mulțumit, încă o dată, pentru 
cinstea tăcută prin vizitarea uzi
nei lor, exprimînd dorința reali
zării unei cooperări cu țara noas
tră.

La solicitarea unor reprezentanți 
ai presei, președintele Nicolae 
Ceaușescu, evocînc vizita în Sta
tele Unite, a apreciat că ea se în
cheie cu rezultate foarte bune.

au fost întâmpinați de J. Carluy, 
reprezentant al primarului orașu
lui New York, Stuart Anderson, 
reprezentantul guvernatorului sta
tului New York.

A fost de față ambasadorul 
Ion Datcu, reprezentantul perma
nent al României pe lîngă Orga
nizația Națiuniloi' Unite, membri 
ai Misiunii permanente a țării 
noastre la O.N.U., ai Agenției eco
nomice române.

La ora închiderii ediției, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
marea metropolă americană conti
nuă.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Ion CÂRJE 
Romulus CAPLESCU 
C. ALEXANDROAIE

Foto : Anghcl Pasat 
Ion Dumitru

UN CĂLDUROS „BUN VENIT!"
(Urmare din pag. a Il-a)

La plecarea din Washington spre localitatea Wilmington

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

vinte despre programul înfrățirii 
orașelor pe care noi l-am propus. 
Acest program are nu numai sco
pul de a promova încheierea de 
acorduri comerciale, de produse 
fabricate în orașele respective, ci 
și menirea nobilă de a apropia 
popoarele, pentru a se cunoaște 
mai bine, a se respecta și ajuta 
reciproc. Iată de ce oficialitățile 
din Cleveland au făcut propune
rea de a ne înfrăți cu un oraș din 
România".

Ultimul care a luat cuvintul din 
partea coloniei americanilor de o- 
rigine română - a fost Nicholas 
Bucur, fruntaș al acestei colonii, 
care a spus : ..Prin politica sa clar
văzătoare pusă in slujba interese
lor celor mai scumpe, poporului 
român și țării laie, prin îmbinarea 
acestora cu cele ale cauzei păcii 
și cooperării internaționale, pre
ședintele Ceaușescu a ciștigat res
pectul întregii lumi.

Vizita excelenței sale in Statele 
Unite este salutată de americanii 
de origine română ca un eveni
ment istoric de cotitură in relațiile 
dintre poporul român și poporul 
american, dintre România și Sta
tele Unite".

îndelung ovaționat, ia apoi 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvîntarea sa este 
subliniată cu îndelungi aplauze.

Recepția ia sfirșit in acordurile 
atit de cunoscute ale ..Rapsodiei 
române" de George Enescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este înconjurat cu căldură de nu
meroși americani de origine ro
mână prezenți la acest eveniment. 
Aceștia îl salută cu emoție și bucu
rie pe conducătorul poporului ro
mân, pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
îi roagă să se fotografieze cu ei.

Intr-o zi cu un program de lu
cru foarte dens, cuprinzînd nu mai 
puțin de trei orașe din tot atâtea 

state ale S.U.A., durata prevăzută 
inițial pentru ceremonie a fost cu 
mult depășită.

Seara târziu, gazdele iși iau. în 
aceeași atmosferă plină de căldu
ră. rămas bun de la conducătorul 
României socialiste.

Decolind de la aeroportul inter
național „Hopkins". aeronava pre
zidențială se îndreaptă spre orașul 
Hartford, statul Connecticut.

★
în timpul șederii ,1a Cleveland, 

președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au pri
mit la hotelul ..Sheraton" un grup 
de cetățeni americani de origine 
română cu care s-au întreținut in 
mod cordial.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit pe Thomas 
White, director, proprietar al zia
rului ..The Plain Dealer" din Cle
veland, unul din cele mai cunos
cute ziare din Statele Unite.
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ZILE DE CHIBZUINȚĂ Șl DECIZIE 
PENTRU O ACTIVITATE ECONOMICĂ

t v CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

SUPERIOARĂ IN 1974
olanului unic da dezvoltare rconomico-soclalft 

r*  1974. întreprinderilor, tuturor unităților economice le revin sar
cini deosebit de jmix»rtante. «Ut In domeniul producției, cit mai alea 
In ce orivește sporire*  eficientei întregii activități economice. Hotă- 
rîtor pentru înfăptuirea exemplară a Acestor «u-cinl orie oregătirca 
o n aocste r.tle a condițiilor tehnice, organizatorice $1 materiale me
ri e să asigure, Încă din prima decadă ?l lună, buna desfășurare a pro
ducției anului viitor. Cum se acționează in această direcție In între
prinderi. oc măsuri »-au luat șl ce greutăți există in soluționarea unor 
probleme stringente pentru producția anului viitor ? L-a aceste între
bări răspund cadre cu funcții de răspundere din trei mari unități 
economice.

Organizarea internă — problema 

vitală a ritmicității producției
Tnc. VARLAAM RALMUS. Ingt- 

ncr-șef la întreprinderea de motoare 
electrice din Titestl : Modul In care 
a decurs înfăptuirea sarcinilor de 
n'an pe 1973 a relevat, ne Ungă o 
aerie de aspecte pozitive, și existen
ta a numeroase neajunsuri. In spe
cial In domeniul organizării muncii 
ai a disciplinei in producție, oare 
au favorizat apariția $1 înregistrarea 
a numeroase restante In realizarea 
planului. Iată de ce anul viitor, tind 
sarcinile de producție ce ne revin 
sint cu mult mai mari comparativ 
cu cele dm acest an — la produc
ția globală și marfă cu 30 la sulă, 
la productivitatea muncii cu 20 la 
sută — Înlăturarea tuturor acestor 
lipsuri este absolut necesară ei a- 
cută. Prețioasele indicații cuprinse 
in cuvîntarca secretarului general al 
partidului nostru la recenta plenară 
comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român si Con
exului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale nc-au întărit con- 
v încerca că putem obține mai' mult 
cu zestrea tehnică de care dispunem. 
Vom pune, de aceea, un accent deo
sebit pe creșterea productivității 
muncii, printr-o mal bună și cit mal 
completă folosire a utilajelor și a 
forței de muncă. în secția de mo
toare electrice fracționare, bunăoa
ră. acolo unde «paliul productiv a 
crescut ca urmare a finalizării u- 
nor lucrări de investiții, s-a orga
nizat mal bine fluxul tehnologie 
astfel incit »*  «e elimin*  Întoarce-

rile reperelor pentru noi operațiuni, 
măsură prin care se cistlgă timp si 
se elimină transporturile suplimen
tare. La secțiA de motoare asincro
ne. cane urmează să fie pusă In 
funcțiune In anul viilor, am ho- 
tărit ca extinderea să se realizeze 
fără construirea unei clădiri noi. c.l 
prlnir-o mai judicioasă dispunere * 
utilajelor vechi șl noi in spațiile de 
producție existente. IV exemplu, am 
constatat că dispunem de spațiu su
ficient pentru amplasarea noilor u- 
ti’.aje, cum sint presa automată de 
șlantat tole $1 cele două mașini da 
turnat sub presiune. în ce privește 
mal buna dispunere a vechilor uti
laje. vom reorganiza atelierul de pre
lucrări mecanice — măsură prin care 
se asigură o utilizare mai eficientă 
a întregului echipament industrial. O 
atentie cu totul aoarte vom acorda 
întreținerii judicioase a utilajelor. 
Planul de măsuri. întocmit in acest 
sens, prevede repararea acestora la 
termen, in acest scop fiind Întărit 
serviciul meoanlc-șef cu cadre de 
înaltă specialitate, asigurarea in toa
te schimburile a mecanicilor șl e- 
leclrlcienilor necesari pentru elimi
narea operativă a defecțiunilor. îm
bunătățirea funcționării secțiilor de 
S.D.V.-uri ș.a. Toate aceste măsuri, 
cărora li se vor mal adăuga multe 
altele, oferă garanții ferme că ac
tivitatea întreprinderii noastre in a- 
nul viitor se va desfășura în bune 
condiții, că planul de producție va 
fi îndeplinit ritmic pi Integral.

Consumurile de metal — mai 

reduse, mai rațional dimensionate
Ltjl VIOREL BADEA, «Ireetornl 

întreprinderii „Timpuri noi"-Bueu- 
rești : Acțiunile inițiate In cursul &- 
cestui an de colectivul întreprinde
rii noastre în direcția reducerii con
sumurilor specifice de materii pri
me si materiale s-au concretizat, 
dună trei trimestre. In economii de 
peste 22 tone metal $1 totuși nu

se poate afirma că In acest dome
niu au fost epuizate toate resursele, 
că nu mal sînt suficiente rezerve de 
suplimentare a acestor economii. Iro
sim încă mult metal datorită dero
gărilor, a neaprovizlonării la dimen
siuni fixe șl multiple, a rebuturilor 
ș.a. Programul de acțiune întocmit 
recent pe baza unei ample consul

tări a specialiștilor din toate sec
toarele de producție șl de concep
ție ale Întreprinderii prevede, in n- 
cest sons, măsuri riguros fundamen
tate. cu obiective bine determinate 
care vizează In final reducerea sub
stanțială a normelor de consum pre
văzute pentru Anul viitor. Este demn 
de reținut In aconstă direcție In
troducerea in fabricație. Incepînd 
din 1974, a compresorului 1C-350, 
produs cu performante tehnice su
perioare și, In același timp, rea
lizat cu un consum de metal pe u- 
nltatea de produs mai mic cu 10 la 
sută. I>a nivelul anului 1974 acest lu
cru va Permite înregistrarea unei e- 
conomli dc peste 10 tone de metal. 
Alte 13.2 tone de metal sint prevă
zute a sc economisi prin redimen- 
sionarea constructivă a semicuplelor. 
executarea unor repere pentru mo
toarele Diesel de 2, 14 și 120 CP prin 
ambutlsare In loc de turnare, ex
tinderea înlocuitorilor din maso 
plastice la fabricarea rotoarelor, su- 
flantelor. ventilatoarelor, carcaselor 
ș.n. Cu aceeași insistență ne pro
punem să ncțlonăm șl In domeniul 
introducerii unor noi tehnologii de

Contractele de 

neintirziat 
îng. IORDAN STOIAN. director 

comercial al intreprinderii „Pro
gresul" din Brăila : Anul viitor. în
treprinderii dc utilaj greu „Pro
gresul" 11 revine sarcina realizării u- 
nul volum de pi-oducțle substanțial 
sporit in comparație cu acest an. 
atit la producția de serie — exca
vatoare. In special — cit șl la cea 
de unicate, lată de ce, în prezent, 
atenția noastră este concentrată a- 
supra definitivării contractelor eco
nomice de desfacere și de aprovi
zionare tehnico-materială. In ceea 
ce privește Încheierea contractelor 
economice de desfacere, situația este 
bună, la ora actuală circa 92 la sută 
din totalul producției planificate 
pentru 1974 avînd asigurate contrac
tele necesare. în privința aprovizio
nării tehnico-materiale însă, situa
ția este mult rămasă în urmă. La 
Începutul acestei luni nu aveam În
cheiate contracte fermo decit pentru 
14 la sută din necesarul de mate
rii prime și materialo pentru anul 
viitor și numai 26 la sută pentru 
oel din primul trimestru. Dificultă
țile cele mal mari le întâmpinăm la 
aprovizionarea cu metal. în ce ne 
privește, am depus specificațiile încă 
din luna august, dar atât Ministe
rul Industriei Metalurgice, cit și Mi
nis ierul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele nu ne-au dat repar
tițiile decit incepînd cu luna no
iembrie. șl acestea Insă nu la ni
velul cerințelor noastre. Pină in 
prezent am încheiat contractele doar 
cu Combinatul siderurgic din Galați 
și sîntem in curs de perfectare cu 
combinatele siderurgice din Hune-

fnbrlcațfc, modernizării celor exis
tente. Printre cele mai semnifi
cative măsuri în Acest domeniu 
menționez extinderea matrițării și 
electrorefulării capetelor dc la pie
re tin bulon, șurub, bielă ș. n., 
înlocuirea tehnologiilor de exe
cuție a penelor paralele din plat- 
bande prin utilizarea materialu
lui laminat tras-caltbrat, reducerea 
adaosului de prelucrare prin extin
derea tehnologiilor de turnare In 
coji de bachelită a cilindrilor și 
chiulaselor cu aripioare ta compre- 
poarele 1C-350, C-500. C-700.

Aplicarea șl respectarea cu rigu
rozitate a prevederilor acestui cu
prinzător program de acțiune vor 
permite obținerea, in anul 1974, a u- 
nel economii de metal, față de nor
mele de consum aprobate in semes
trul II din acest an. de peste 104 
tone. Este desigur numai un în
ceput ; comuniștii, Întregul colectiv 
chibzulesc acum șl asupra altor re
zerve de reducere a consumurilor d« 
materii prime șl materiale, care 
printr-un efort comun vor fi opera
tiv atrase în circuitul producției.

aprovizionare — 

perfectate
doara și Reșița. întimplnăm nume
roase greutăți insă cu o serie de alți 
furnizori. Așa. bunăoară. Întreprin
derea „Tractorul" din Brașov, căreia 
l-am înaintat încă de la 2 iunie a.c, 
comanda nr. 94 917 pentru lanțuri și 
role șenilă — elemente de bază pen
tru excavatorul F 601 — refuză să 
se angajeze ferm la onorarea comen
zilor. Situații similare avem și cu 
întreprinderea de utilaj chimic din 
Ploiești pentru rulmenți șl cu în
treprinderea de piese auto din Si
biu pentru arcuri și știfturi. care 
refuză sistematic să-și onoreze obli
gațiile derivate din planurile de co
laborare stabilite de forurile tute
lare.

în fine, o ultimă categorie de pro
bleme se referă la lipsa de organe 
de asamblare, Centrala industriei de 
rulmenți și organe de asamblare 
neacordindu-ne repartiții decit, pen
tru 60 la sută din necesar. Restul 
urmează să-l acoperim din posibili
tăți proprii, operațiune extrem de 
costisitoare din punct de vedere e- 
conomic. La fel, avem greutăți și In 
ce privește aprovizionarea cu apa- 
rataj electric de joasă tensiune, pen
tru care centrala industrială de au
tomatizări ne-a dat cotă pentru nu
mai 64 La sută din nevoile noastre. 
Cum 6e vede, ne confruntăm cu o 
serie de probleme extrem de im
portante a căror rezolvare se im
pune cu maximă stringență, lntrucit 
de aceasta depind in mod hotări- 
tor demarajul bun in producția a- 
nului viitor, realizarea in condițiile 
unei înalte eficiente a sarcinilor de 
plan.

FROGRAMITL I
fi.OO Lume*  copiilor.8.30 be la AifA 1a Omega — «n*  

clclopedlo. pentru elevi.
tă.OO Telex.
10,09 Selecțlunl din emisiunea 

„Clntare patriei".
10.40 Bucureștiul necunoscut : Gin» 

suri dc echinox.
10, M Ansamblul folcloric „Cunu

na" al Casei de cultură a 
orașului Agnita.

U.lfl Teatru scurt. „Noapte fier
binte" de Livl*  Ardeleanu.

12.00 Telejurnal.lfi.oo Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artistic.
16,25 Avanpremieră.
10,80 Emisiune in limb*  germană.
10.13 Muzică populară cu GcorgctA 

Anghel șl Alexandru Roman.
10.30 Telcglob. Shri Lanka.
16.50 Un marc ertist : dirijorul 

Ionel Perlea.
19.20 1001 de seri. Fabule de La 

Fontaine.
10,30 Telejurnal.
10,00 Cintecul sfiptămfnll 1 *,T*ră  

tu, iubirea noastră".
80.03 52 dc inițiative tn M de «4p- 

tfimini.
20,15 Teleenciclopedla.
11,00 Film serial : Brett șt Danny. 

Cu Roger Moore șl Tony 
Curtis.

81.50 în Studioul I — Carmen Btfi- 
nescu.

22.40 Telejurnal * Sport. Concurs 
International dn gimnastică 
modernă pentru „Cupa Inter- 
vlziunil". Transmisiune de la 
Mielec (Polonia).
PROGRAMUL O

13,00 Film serial : „în umbra lupi
lor". Episodul VI — „Misiu
nea generalului Wolf".

17,00 Universitatea TV.
17,35 Telex.
17.40 Clntece șl dansuri tn Inter

pretarea ansamblului „Alune- 
lul“ al Institutului politehnic 
din Capitală.

11, M Vîrstele peliculei — magazin
bilunar de cultură cinemato
grafică.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) : Concert simfonic. Diri
jor : Edgard Doneux (Belgia). So
listă : Silvia Marcovlcl — 20.
o Opera Română : Carmen —
19.30.
a Teatru) de operetă t 
surlsului — 19,30.
• Teatrul Național „î. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Părinții 
teribili — 19,30.
o Teatrul de comedie 1 Fata morgana — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Play Strindberg — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Va
lentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : A opta minune —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottarn" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. 
Washington — 19,30, (sala Studio) : 
Gaițele — 16, Bărbați fără, nevesto 
— 20.

fi Teatrul Glulești : Casa care a 
ugit pe ușă — 19.30, (în sala

Studio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Llola — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — 16.
e Teatrul evreiesc de stat : Lozul cel mare — 19,30.
A Teatrul satlrlc-muzlcal „C, Tă- 
nase" (sala Savoy) : TrăsnltuJ meu 
drag — 19,30, (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) t Vino oă vezi 
disearâ — 19,30.

Întreprinderea textilă slatina

Un milion de metri pătrați de țesături 
în numai două luni de la intrarea 

în funcțiune
Eveniment deosebit la între

prinderea textilă Slatina. La 
această unitate, cea mal tlnără 
din arhitectura industrială a 
Slatinei, s-a produs cel de-al 
1 000 000-lea metru pătrat dc țe
sături din bumbac. Prezent in 
hala războaielor de țesut, tova
rășul Grigore MLltiade, directo
rul Întreprinderii, ne dă dteva 
amănunte :

— Dacă pentru oricare colec
tiv de muncă similar din țară 
producerea unul milion sau a 
mal multor milioane dc metri 
pătrați de țesături n-ar avea 
prea mare însemnătate, pentru 
noi această realizare reprezintă 
un moment cu multiple semni
ficații. După cum se știe — șl 
„Scinteia" a consemnat la vre
mea cuvenită evenimentul — 
Întreprinderea noastră a intrat 
In funcțiune la sfirșitul lunii 
•eptembrie ax, De tradiție in

Industria textilă In aceste locuri 
nici vorbă. Și, cu toate acestea, 
in decurs de numai două luni 
de activitate, întreprinderea 
noastră a atins parametrii pro
iectați, toate utilajele montate 
producind la capacitatea finală. 
Mai notați că media do vîrstă 
a colectivului de muncă de aid 
nu depășește 19 Ani.

...Trecem printre lungile și
ruri de războaie. La stingă șl 
Ia dreapta, fete șl femei tinere 
lucrează de zor. Aflăm că Ma
ria Mindroc, Gabriela Făsul, 
Trianana Andrei, Ileana Goicea- 
nu, Lenuța Ghencea, Valeria 
Pătru $1 multe altele lși depă
șesc In fiecare zi sarcinile de 
plan. Ele vor avea un cuvlnt 
greu de spus In marea între
cere a țesătoarelor...

Emilîan ROUĂ

lata locul unde în numai doua luni s-au realizat un milion m p de 
fesături. Așteptăm noi vești

SATU-MARE

Din pămînt sterp - peste 6000 
hectare de livezi

cinema
• Torino negru t PATRIA — fi; 
11.30; 14; 16,30; 18; 21.1S, LUCEA
FĂRUL - fi; 11.13; 13.39; 18; 18,30; 
20.45. FESTIVAL — »; 11.13; 13,30; 
16; L8.30; 21.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : SCALA — fi; U.13; 13.30;
16; 10,30; 21. FAVORIT — 9.15;
11,39; 13,45; 16; 18,15; 20,30. BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13.30; 16;
18,30; 21.• Uimitoarele aventuri ale ini 
Robinson Crusoe : LUMINA — 8;
11,15; 13.39; 16; 18.30; 20.45.« Love story t CAPITOL — 9; 
11,30: 14.• Mult zgomot pentru nlmie i 
CAPITOL — 16.12; 18.30; 20.43.• Doi pe un balansoar ; CEN
TRAL — 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18.10; 
»J0, COTROCENI — 13.J0; 18; 
20.15.a Program de desene animate 
pentru copil t DOINA — 10,43; 16.
• Program de scurt metraj» t 
DOINA — 8; 12; 14.• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor : DOINA — 17,30; 20,
POPULAR — 13,30; 18; 20.1$.a Orații din La Mancha t EXCEL
SIOR — 9,30; 12; 15,30; 18; 20.30, 
GLORIA — 9; 11.43; 15,30: 18; 30.30.
• în munți crește un brad verde t 
ARTA — 15.30; 18; 20.13. DACIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,13; 20.30.s Ultimele țaae minute t VICTO
RIA — 3.45; 11; 13,15; 15,45; 18,13; 
20,43, AURORA — fi; 11.15; 13.20;
15.45; 18; 20.15.• Vifornița : GRrviȚA — 8; 11,13; 
13,30; 16; 16,15; 20,30.• Generalul doarme In picioare : 
MELODIA — fi; 1L13; 13,»;1S.10; 20.43, BUZEȘTI — fi; 11,15; 
13,»; 16; 18.15; 20.30. MODERN — fi; 11.15; 13,30; 16; 18,13; 20.30.
• Ancheta poștașilor i BUCEGI — 
15,30; IE; 20,15.a Bună seara, doamnă Campbell 1 
GIULEȘTI — 15.30; 11; 20,30. FLA- 
CARA — fi,1»; 11.30; 13.45: 16; 18.15; 
20.30. VOLGA — fi; 11.15; 13,30;
15.45; 1C.15; 20.30.a Monolog : DRUMUL SĂRII —- 
15.30; IE; 20.15.• Grăbiți apusul soarelui : TIM
PURI NOI — 10—19 in continuare.
a „IM de lei" 1 FLORE AS CA — 
L5.30; 18; 20.15.
> Pămlntul părinților noștri î 
LIRA — 15,30; 10; 20,13.
• Mafia albă : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 18; 20,15.
A Omul de dincolo i PACEA — 
13,30; 17.45: 20.
• Urmărire La Amaterdam 5 
CRINGAȘÎ — 15,30; 18; 20.15.
• Andrei Rubiiev : VIITORUL — 
15.»; 19.
a Vagabondul i FLAMURA — fii 
12,30; 16; 1B,1A
• Fiul mecanicului de locomoti
vă : MUNCA — 16; 18; 20.
a Rond de noapte : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
a Despre o anume fericire : RA
HOVA — 15,36; 18; 20.13.
a Fantoma iul Barbă Neagră 1 
UNIREA — 18,»; 18; 29.1L
e Neamul ȘoimăreștUor : VITAN
— 16; U.
- Jandarmul la plimbare » MO
ȘILOR - fi; n.15; ii-»; 11 ’•
20.15-
e Nicovala aau ciocanul i COS
MOS — 15.»; îfi-
a cu eărțUe pe față : FEREN
TARI - 1M0; 18; »■

,ROMANIA-FILM" prezintă; JULIAN E“fr I
1

Producție a studiourilor din R. D. Germană. Scenariul și regia : Ulrich Thein ; Imaginea : Hartwig Strobel ; Mu
zica : Karl-Ernst Sasse ; Cu : Renate Greissler, Jurgen Greissler, Hans-Peter Reinecke.

(Urmare din paj. I)

obiectivelor UNESCO pe planul 
continentului, abordarea intr-o con
cepție unitară a problemelor refe
ritoare nu numai la educație, dar 
și la celelalte domenii ce țin dc 
competența organizației. în acest 
fel, conferința a dobindlt o impor
tanță cu totul deosebită, in primul 
rind pentru că a depășit stadiul 
fitrict al invâțămintului superior. 
8-a înregistrat, astfel, an progres 
teri al ideii de cooperare europea
nă, recomandarea constituind d 
contribuție directă la succesul lu
crărilor pregătitoare ale Conferin
ței pentru securitatea eu-opeană. 
Iar acesta este, așa cum remarca 
in cadrrl Unei conferințe de presă 
al. Rene Maheu, directorul general 
al UNESCO, in primul rind meri- 
tul țării noastre : „Din 1966, delega- 
țiile reprezentind Români*  în ca
drul UNESCO — a spus directo
rul general al UNESCO — a-u fost 
inițiatoarele celor mai importante 
hotârirl luate de organizația noas
tră. De altfel, la propunerea ftomâ- 
niei s-a organizat și prima Confe
rință * miniștrilor invâțămintului 
de la Viena. Atit I*  sesiunile Co
mitetului Executiv, cit șl la con
ferințele generale sau la reuniu
nile regionale, cum este ce*  de as
tăzi, Români*  s-a remarcai prin- 
tr-tra spirit de inițiativă mereu 
viu, activ, generos, izvorit dlntr-o 
politică ce se caracterizează prin 
consecvență șl continuitate".

între recomandările adoptate in 
cadrul conferinței, unele privesc 
democratizarea Invâțămintului,
educația permanentă, legarea uni
versității de viața focietățil. edu

carea tineretului tn spiritul idea
lurilor de pace și înțelegere 
Intre popoare, promovarea cer
cetării științifice interuniversltare, 
schimbul de experiență, de infor
mații și materiale didactice, inten
sificarea relațiilor directe intre uni
versități. în același timp, alte reco
mandări au vizat întărirea activită
ții Centrului european UNESCO 
pentru lnvățămintul superior de la

zii șl soluții de natură să deschidă 
noi orizonturi, noi căi practice, atit 
pentru progresul învățămintului su
perior, cit și pentru dezvoltarea coo
perării multilaterale intre state.

Desfășurarea conferinței a prile
juit o amplă afirmare a înaltelor 
răspunderi ce revin școlii in edu
carea tineretului in spiritul idealu
rilor de pace, înțelegere și priete
nie Intre popoare — idee in slujba

MESAJUL DE COOPERARE
București, studiul limbilor străine 
6l civilizațiilor, studiile postuniver- 
Fi’are, echivalarea diplomelor intre 
diferitele țări europene, schimbu
rile de cadre didactice, cercetători 
și studenți, sporirea ajutorului a- 
cordat țărilor in curs de dezvoltare 
in formarea de cadre naționale, in 
crearea și dezvoltarea unor sisteme 
proprii de invățămint. La incheie- 
rea acestei săptămini de eforturi 
fructuoase, de rezultate, după cum 
ee vede, substanțiale, se poate e- 
precia cu adevărat că lucrările ei 
au fost caracterizate de o atmosferă 
pozitivă de lucru, de expunere*  sin
ceră, deschisă, constructivă * opi
niilor, de tendința generală de a se 
ajunge la un consuls asupra reco
mandărilor propuse, de dorința tu
turor delegațiilor participante de a 
contribui Ia degajarea unor conclu

căreia, după cum este cunoscut, 
țara noastră desfășoară o bogată si 
perseverentă activitate. în acest 
spirit s-a evidențiat la conferință 
sacra datorie a școlii de a dezvolta 
in rindurile tineretului atașamentul 
puternic față de principiile funda
mentale pe care se poate clădi o 
lume eliberată de primejdiile răz
boiului, de grava apăsare pe care 
o constituie utilizarea forțc-1 și a- 
menlnțărli cu forța in relațiile in
ternaționale, o lume care să răs
pundă pe deplin aspirațiilor vitale 
de pace șl progres ale tuturor po
poarelor ; să formeze un tineret 
animat de înalț spirit de responsa
bilitate față de destinele umani
tății, capabil să-și consacre entu
ziasmul și energia făuririi unei ci
vilizații mereu mal înalte. în afir
marea vibrantă a acestui mesa)

rezidă încă una din trăsăturile u- 
manismului ce a caracterizat desfă
șurarea conferinței de la București.

Intervențiile participanților la 
conferință au relevat că, indiferent 
de sistemul lor social, de gradul lor 
de dezvoltare, țările europene in- 
tilnesc in domeniul învățămintului 
superior multe probleme asemănă
toare. Desigur, căile de rezolvare 
sint diferite, dar identificarea 
unor interese comune, folosirea 
unui limbaj comun pentru de
finirea lor reprezintă in esență o 
punte deschisă larg cooperării și 
colaborării intereuropene și in acest 
domeniu de activitate. De aceea, 
mai presus de importanța sa pe 
plan strict științific, universitar, 
reuniunea de la București șl-a de
monstrat și o semnificativă impor
tanță politică, cu acest prilej iden- 
tlficlndu-se domenii prioritare pen
tru dezvoltarea cooperării pe conti
nentul nostru, pentru înțelegere șl 
pace.

Problemele înscrise pe agenda de 
lucru a conferinței, dezbaterile fruc
tuoase și concluziile adoptate pe 
marginea lor vor constitui elemen
te de prim ordin pentru dezvoltarea 
activității UNESCO. în același timp, 
reuniunea se înscrie ca o nouă pa
gină, dintre cele mai importante, 
pe linia colaborării șl cooperării 
internaționale, politică promovată 
consecvent de România socialistă.

Mesajul de pace și prietenie al 
celei de-a doua Conferințe a mi
niștrilor educației din țările euro
pene membre ale UNESCO de la 
București va marca, fără Îndoială, 
un moment important in evoluția 
relațiilor de destindere pe conti
nentul nostru.
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în sesiunea Consiliului popu
lar Județean Satu-Mare, care a 
avut pe ordinea de zi probleme 
de o deosebită importanță, in
tre care adoptarea planului de 
măsuri pentru aplicarea in via
ță a sarcinilor reieșite din cu
vin tarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu la Consfătuirea -cu 
primii secretari și secretarii cu 
probleme organizatorice din 14 
noiembrie șl adoptarea progra
mului de măsuri pentru dezvol
tarea bazei energetice șl folosi
rea mai judicioasă a combusti
bililor și energiei în județul sa- 
bu-Mare, s-au adoptat și pro
grame de dezvoltare a diferite
lor sectoare ale agriculturii. 
Unul din aceste programe pre
vede extinderea pomiculturii și 
viticulturii in perioada 1973— 
1975 și in perspectivă pină in 
anul 1980. Se urmărește punerea 
in valoare a peste 6 000 ha de 
terenuri cu productivitate scă

zută aflate In cea mal mare 
parte in zonele de coline. în ce 
privește pomicultura, programul 
prevede creșterea, pină în 1980, 
a plantațiilor de pomi, arbuști și 
căpșuni cu 5 660. hectare. Viti
cultura — care a,vea in trecutul 
nu prea îndepărtat o frumoasă 
tradiție pe aceste meleaguri — 
va cunoaște o mare extindere. 
Interesul viu pentru aceste pro
grame șl transpunerea lor cu o 
eficiență maximă în viață a fost 
marcat și de propunerile valo
roase făcute de unii deputați șl 
Invitați la sesiune ; înființarea 
unor pepiniere pomiviticole, a- 
sigurarea unul set corespunză
tor de utilaje pentru mecaniza
rea diferitelor lucrări, Include
rea altor. suprafețe neproducti
ve in cultura pomlviticolă.

Octav GRUMEZA

ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI

A doua lansare în decursul 
unei săptămîni

Cu cîteva zile în urmă infor
mam cititorii noștri, mal precis 
in ziarul nr. 9 709 din data de 
2 decembrie a.c., că la Șantie
rul naval de la mila 80 pe Du
năre, constructorii de nave gă- 
lățeni lansaseră un nou car
gou portconteiner de 8 250 tdw 
destinat exportului. Deși secre
tarul comitetului de partid al 
șantierului naval, tovarășul 
Anatolie Mehic, ne invita la re
luarea dialogului spre sfirșitul 
acestei luni, la numai o săptă- 
mină am fost, din nou, prezenți 
po șantier. I-am intilnit pe 
același oameni, autorii lansării 
navei de 8 250 tdw. Șeful de 
atelier Gheorghe Angheliu, îm
preună cu formația de lucru de 
la asamblat montaj cală secția I 
corp, printre care șeful de echi
pă Toader Basalic, Vasile Ene 
și Toader Ene, frați, dar și frați 
de muncă, cit și alți navaliștl, 
au făcut din noapte zi.

— De ce ?
— Dunărea scade !n fiecare zi 

cu 20—30 cm, ne spune meșterul 
Gheorghe Angheliu. Orlcind pu
tem avea surprize in acest caz. 
Nivelul scăzut al Dunării ne 
poate pune in Imposibilitatea de 
a mal efectua lansarea navei. O 
zi cîștigată înseamnă acum pen
tru noi mult,

...După ritualul bine cunoscut 
de constructorii de nave, un nou 
cargou de 4 500 tdw destinat ex
portului a primit botezul Dună
rii. Este, după cum ni s-a afir
mat, penultima lansare din a- 
cest an pentru producția-marfâ 
a anului viitor.

— Penultima ?
— Da, ni s-a replicat. Pentru 

că, pină la sfirșitul anului, vom 
mai lansa încă o navă de 18 000 
tdw.

Tudorel OANCEA

LA TELEFON DIN NOU SĂVINEȘTIUL

„Textil-IV“ a dat primele fire
de mătase

în „Scinteia*  de simbătă, 
1 decembrie, într-o corespon
dență de la Săvineștl privind 
începerea probelor tehnologice 
la „Poliamid IV“ informam ci
titorii noștri că, după 10 
zile de metamorfozare chimică 
prevăzută de procesul tehnolo
gic a primelor granule poliaml- 
dioe, vom prezenta amănunte 
„la zi" despre un alt obiectiv 
care preia această materie pri
mă. Motiv pentru care revenim 
„in devans". amintind că noua 
Instalație „Textil-IV" a intrat 
tn probe tehnologice.

Ne aflăm in punctul de pre
luare a granulelor topite. Asis
tăm cum, după o călătorie de 
șase zile prin labirintul de tra
see tehnologice invizibile, apar 
la lumina zilei primele fire de 
relon tip mătase. Maistrul Elena 
Ciuraru ne furnizează unele 
amănunte :

— Odată scăpate din „clește
le" oelor 100 atmosfere, firele 
de mătase lși încep lunga lor 
călătorie pe modeme mașini 
de bobinat, etlrat, texturat și

răsucit. Pe tot parcursul, firele 
de mătase sint ocrotite prin 
menținerea Unei clime oonstante 
de 22 de grade.

Ing. Franctsc Pozson. șeful a- 
cestei instalații, precizează :

— Din punct de vedere valo
ric, „Textil-IV“ va realiza o 
producție dublă față de cele 
trei secții „Textil" existente,

— Ce alte noutăți oferiți ci
titorilor „Scînteil" ?

— După cum vedeți, întreaga 
Instalație este un adevărat 
laborator, principala sarcină a 
operatorilor fiind supravegherea 
calității. Pentru că nu trebuie 
uitat că flecare fir de mătase, 
deși este aproape invizibil cu 
ochiul liber, se compune la 
rindu>l său din 20 filamente. 
Este o instalație de mare fine
țe tehnică, de mare productivi
tate și funcționează pe baza 
unei tehnologii proprii, elabora
tă de către specialiștii combina
tului

Ion MANEA
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Excelenței Sale
Dr. KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia
Cu prilejxil realegerii dumneavoastră în funcția de președinte a’. 

Republicu Zambia, îmj esie deosebit de plăcut ca, in numele Consi
liului de Stat a1 Republicii Socialiste Romănia. al poporului român, 
precum și al meu personal, să vft felicit călduros si să vă urez d:n 
toata inima multă sănătate |i fer.circ, Iar poporului prieten zambian 
prosperitate și noi succese In lupta pentru dezvoltarea independentă a 
țarii, pe calea progresului economic și social, împotriva imperialismului, 
colonialismului si neoeolonialismului.

Folosesc această ocazie pentru a-ml exprima încă o dată convin
gerea că. în spiritul convorbirilor și al acordurilor asupra cărora am 
convenit In timpul v zitei de amil trecut la Lusaka, bunele relații ex’a- 
tente între Republica Socialistă Romăn'a și Republica Zambia. între 
partidele șl popoarele noastre se vor dezvolta din ce în ce mai mult 
in folosul poporului român și a1 poporului zâmbi en, al păcii și colabo
rării !n lume.

Cu cea maj înaltă considerația,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cronica zilei ȘEDINfE ALE UNOR ORGANISME ALE C.A.E.R.

Lucrările Comisiei mixte 
româno - vest-germane

în baza Acordului privind schim
bul de mărfuri si lărgirea cooperă
rii economice dintre Republica So
cialistă Romănia ji Republica Fede
rală Germania. Intre 3 și 7 decem
brie s-au desfășurat, la București,

lucrările Comisiei mixte româno— 
vest-germane. care a analizat evo
luția. dezvoltarea șl diversificarea 
pe multiple planuri a schimburilor 
reciproce de mărfuri dintre cele 
două țări.

(Agerpres)

Plecarea delegației economice din Republica Salvador
Delegația economică din Republics 

Salvador. condusă de dr. Ricardo 
Guillermo Castaneda Cornejo, ad
junct al ministrului relațiilor cx*er-  
ne-. '«ne a făcut o vizită in țara 
r.oastrâ. a părăsit, vineri diminccța. 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior, de alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

SEARA CULTURALA
Cu prilejul apropiatei sărbători 

naționale a Republicii Kenya — cea 
de-a X-a aniversare a dobindiril in- 
dcperricnțri de stat si rea de-a IX-n 
aniversare a proclamării republicii
— Institutul român pentru relațiile 
cultural, cu străinătatea a organi
zai vineri o scară culturală.

I*a  manifestare au participat re
prezentanți ai conducerii I.R.R.C.S., 
ai Ligii Române de prietenie cu po
poarele din Asia $i Africa, funcțio
nar: sup-riori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

★
SEMINAR STUDENȚESC

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Sclnteii". Cezar Ioana). — Sub gc- 
ner- 'iii ..Conducerea universității*'.  
Timișoara găzduiește, începind de 
Ieri, primul seminar bilateral dintre 
Untunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din Romănia si Uniunea 
Studenților din Iugoslavia (U.A.S.C.R.
— U.S.I.),

Timp de trei zile, membrii dele
gațiilor celor două organizații stu
dențești vor purta discuții ne mar
ginea unor rcfcrAte care abordează 
trei teme majore : „Contribuția or
ganizațiilor Studențești Ia moderni
zarea si perfecționarea (nvățftmlntu- 
lui superior”, „Modalități de realiza
re a integrării invâțămintului cu cer
cetarea și producția", „Rolul repre
zentanților studenților In organele 
colective de conducere”.

In programul seminarului sint 
prevăzute, de asemenea, vizite la 
Institutul politehnic Timișoara, la 
uzina mecanică, intilniri și discuții 
cu tineri și studențl din orașul Ti
mișoara.

★
RM. VÎLCEA (Corespondentul 

„Scintei:". Ion Stanciu). — începind 
de ieri, au loc la Rm. Vilcea lucră
rile simpozionului național „Zonarea 
producției agricole”, organizat din 
inițiativa Institutului de cercetări

pentru economia agrară șt organi
zarea întreprinderilor agricole socia
liste si a Societății de științe geo
grafice din Republica Socialistă 
Romănia, cu concursul Direcției ge
nerale pentru agricultură Vilcea. 
Simpozionul, in cadrul căruia vor fi 
prezentate importante comunicări de 
specialitate, se va încheia duminică 
9 decembrie cu anlicații practice ne 
teren, in cooperativele agricole de 
producție Olăncștl Sat șl Jiblca, pre
cum și la punctul de cercetare in 
cultura viței de vie de la CMimft- 
neștl ni stațiunii experimentale vi
ticole Drăgășanl. Cu prilejul acestui 
simpozion a fost deschisă șl o ex
poziție pe tema „Aspecte ale zonării 
producției agricole In Republica So
cialistă Romănia”.

*
Academia Republicii Socialiste 

România a organizat in zilele de 5—7 
decembrie o sesiune de comunicări 
pe tema „Metodici experimentale in 
identificarea proceselor industriale".

★
So poate dubla productivitatea 

muncii in construcții 7 La această 
întrebare au răspuns afirmativ nu
meroșii specialiști din institutele de 
cercetări și proiectări, din organiza
țiile de execuție și din unitățile 
unor ministere cu sectoare proprii 
de construcții, care au participat, 
vineri, la consfătuirea organizată in 
Capitala de Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor.

(Agerpres)

Comisia permanentă pentru industria
radiotehnică

RUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
intre 1 și 6 decembrie a.c. a avut 
loc la Budapesta ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R, pentru Indus
tria radiotehnică și electronică.

La ședință au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. 
R.D. Germană, Polonia, Romănia. 
Ungaria, Uniunea Sovietică, precum 
și o delegație a iugoslaviei, care par
ticipă in baza convenției încheiate 
Intre C.A.E.R. și guvernul R.S F.I.

Fiind o ședință jubiliară — ani
versarea a 10 ani de la înființarea 
Comisiei permanente C.A.E.R. in do
meniul industriei radiotehnlcc și e- 
lectronico — concomitent cu desfă
șurarea lucrărilor a fost deschisă o 
expoziție in care s-a prezentat con-

și electronică
trlbuția colaborării Internaționale 
reciproce in dezvoltarea Industrială 
a țărilor respective.

Comisia a adoptat hotărirl șl re
comandări cu privire la unele pro
bleme organizatorice și tehnice re
feritoare la îndeplinirea sarcinilor 
stabilita prin Programul complex.

Comisia a adoptat o seric de ma
teriale privind specializarea și coo
perarea In dom: niul fabricării unor 
produse radiotehnlcc șl elo-rironice, 
precum șl unele recomandări dc 
standardizare pentru produsele in
dustriei radiotehnlce și electronice.

Ședința s-a desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie, sinceră colabo
rare și înțelegere reciprocă.

9

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 
7 DECEMBRIE 1973

Fond general dc premii : 824 905 Iei.
EXTRAGEREA I : 7 33 32 15 11 25 

60 8 79.
EXTRAGEREA a II-a : 31 1 20 35 

67 14 70 2 22.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT
tenis „Turneul campionilor" LUPTE: DIN 54 DE ECHIPE,

Comitetul pentru colaborare
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Zilele 

acestea a avut loc la Moscova cea 
de-a, 0-a ședință a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare științifi
că și tehnică.

La ședință au luat parte reprezen
tanții Bulgariei, Cehoslovaciei, Cu
bei, R.D. Germane, R.P. Mongole, 
Poloniei, Republicii Socialiste Româ
nia, Ungariei și Uniunii Sovietice. 
La ședința comitetului, in conformi
tate cu Convenția dintre C.A.E.R. și 
guvernul R.S.F. Iugoslavia, a parti
cipat, la examinarea unor probleme, 
reprezentantul R.S.F.I.

Comitetul a examinat măsurile or
ganizatorice referitoare la pregătirea 
propunerilor privind convenirea pla- 
nului de colaborare multilaterală și 
dezvoltare a integrării in domeniul 
științei și tehnicii.

In scopul ridicării eficienței co
laborării țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul protecției și îmbunătă
țirii mediului ambiant, comitetul a 
examinat unele recomandări privind 
dezvoltarea in continuare a rela
țiilor științifice și tehnice,

Examinînd mersul îndeplinirii 
Convenției de colaborare tehnico- 
științifică privind studierea procese
lor ce au loc în Oceanul Mondial și 
folosirea resurselor sale, comitetul a 
recomandat căile de adîncire a co
laborării in domeniul respectiv, in 
special în ceea ce privește elabora
rea mijloacelor tehnice moderne pen-

științifică și tehnică
tru eficiența cercetărilor și folosirea 
resurselor acestuia.

Comitetul a adoptat propuneri pri
vind organizarea unei mai strinse 
colaborări cu Consfătuirea reprezen
tanților Academiilor de știință din 
unele țări socialiste, în vederea înde
plinirii sarcinii trasate dc Progra
mul complex.

La ședința comitetului au fost, de 
asemenea, examinate probleme le
gate de crearea și dezvoltarea siste
mului internațional de informare 
științifică și tehnică al țărilor mem
bre ale C.A.E.R., precum și alte pro
bleme alo colaborării tehnico-științi- 
fice ale țărilor membre ale C-A.E.R., 
pentru care au foot adoptate hotărirl 
corespunzătoare.

In perioada desfășurării lucrărilor 
comitetului, a fost pusă de acord si 
semnată de către țările interesate, 
membre ale. C.A.E.R., Convenția de 
colaborare tehn’co-științifică privind 
problema complexă „neoformațiile 
maligne", iar reprezentanții organelor 
competente ale țărilor interesate și 
R.P. Mongolă au semnat o serie de 
convenții interguvernamentale pri
vind acordarea de ajutor și sprijin 
in vr-derea unei dezvoltări mai in
tensive a științei și tehnicii in R.P. 
Mongolă.

Ședința comitetului a decurs In
tr-o atmosferă de prietenie și Înțe
legere reciprocă.

■FAPTUL 
jDiVERS
| - Alo ?
I Almanahul 

„Scînteia“
— Nu. Rubrica „Faptul di

vers".

I— Cu atit mal bine. Ați a- 
nunțat câ almanahul apare in 
citeva zile. Ce înseamnă la dv.

I „citeva” 7
— Păi, veți vedea în zilele 

următoare.
— Cind 7 înainte sau după 

trecerea cometei ?
— Dar co vă veni cu cometa? 

Ce asemănare poate fi intre 
cometă șl almanahul „Scin- 
teia" 7

— Simplu : amindouă apar și 
. dispar cu repeziciune.

— Aveți dreptate. Dar există 
I și o deosebire : almanahul poa- 
1 te fi reținut din vreme la 
I chioșcuri și librării.

— Deci, pe cind 7
— Ca mîine...

• NA. STA SE L-A ÎNVINS PE NEWCOMBE, IAR GORMAN A 
PIERDUT LA KODES • ÎN SEMIFINALE i NASTASE — CON

NORS, NEWCOMBE — OKKER

Ultima zl a preliminariilor Tur
neului campionilor la tenis, compe
tiție care reunește in aceste zile, la 
Boston, pe primii opt clasați In 
„Marele Premiu — F.I.L.T.", a fist 
dominată de partida dintre jucătorul 
român Ilie Năstase sl australianul 
John Newcombe, ambii aspiranți la 
titlul de cel mai bun jucător din 
lume al anului 1973. La capătul unei 
partide de un excelent nivel tehnic. 
..plasind mingiile In colțurile tere
nului advers cu o precizie de 
metronom” — apreciază France 
Presse — campionul român a ter
minat Învingător in două seturi : 
7—5, 6—3. Soarta meciului a fost 
decisă in primul set. la scorul de 
5—5 (30—30), pe serviciul lui New
combe. In această situație. Năstase 
a preluat conducerea In urma unui 
impecabil passing-shot. Apoi, aus
tralianul a ratat serviciu’ și scorul 
a devenit 6—5 pentru Năstase. In 
ghemul următor, tenismanul român 
a servit precis, adiudecindu-si setul 
printr-un „as” ireparabil. In comen
tariul agenției A. P. se subliniază 
faptul că aceasta este cea de-a treia 
victorie obținută de campionul ro
mân. in cele patru partide disputate 
cu John Newcombe, Începind din 
anul 1969.

In cea de-a doua partidă a grupei, 
decisivă pentru desemnarea semi- 
firealistului, cehoslovacul Jan Kodes 
l-a întrecut pe americanul Tom 
Gorman cu 6—3, 3—6. 6—3. In urma 
acestui rezultat din această grupă 
j-au calificat pentru semifinale Ilie 
Năstase si John Newcombe, clasați 
în această ordine pe primele două 
locuri. In grupa a II-a, după două

Infringer! consecutive, americanul 
Stan Smith a reușit prima sa victo
rie : 7—5. 4—6, 6—2 cu spaniolul 
Manuel Orantes. Intr-o partidă lip
sită de importanță, deoarece ambii 
jucători aveau asigurată calificarea 
In semifinale, olandezul Tom Okker 
l-a întrecut cu 7—5. 6—3 pe ameri
canul Jimmy Connors, termir.ind 
neînvins prima parte a competiției.

In semifinale — disputate in cursul 
nopții, după ora de Închidere a zia
rului nostru — Ilie Năstase l-a in- 
tilnlt pe Jimmy Connors, iar John 
Newcombe pe Tom Okker. învingă
torii urmează să susțină finala mare
lui turneu, iar învinșii meciul pen
tru locurile 3—4.

In dezbatere — 
sportul feminin

In Capitală, la sediul C.N.E.F.S., 
ieri a avut loc plenara Comisiei 
centrale pentru educație fizică 'si 
sport in rindul femeilor. Au fost 
prezentate raportul de activitate al 
Comisiei centrale pe anul 1973. pre
cum și informări ale comisiilor ju
dețene Argeș, Bacău, Galați. Mu
reș. Timiș și a comisiei municipals 
București. S-a discutat, totodată, 
pianul de muncă pe anul 1974, in 
car? sînt prevăzute o serie de ac
țiuni menite să contribuie la atra
gerea unui număr cit mai mare de 
femei la practicarea cu regularitate 
a exercițiilor fizice și a sporturilor.

1N CÎTEVfi RÎNDURI
$.\H • In runde a 5-a a „Cupei 

campioanelor europene" la șah, care 
** desfășoară la Vmjacka Banja, 
maestre româncă Gertrude Baum
s’, ark a obținut o frumoasă victorie, 
in 25 de mutări, la fosta lideră a 
clasamentului, cehoslovaca Stepanka 
Vokraiova. In clasament, pe primul 
loc a trecut Alia Kușnir (U.R.S.S,) 
eu 4.5 puncte. Gertrude Baumstark — 
pe locul IV, cu 3.5 puncte (din patru 
partide). • Tradiționala anche
tă a agenției U.P.L pentru desemna
rea celor mai buni 10 sportivi ai 
anului il situează pe locul intii pe 
Ejtomobilistul scoțian Jackie Ste
wart, campion mondial al pilonilor 
ce formula I. Singurul jucător de 
tenis inclus intre primii 10 sportivi 
ai anului este românul Ilie Năstase.

La feminin, cele mal multe voturi 
le-a întrunit înotătoarei Cornelia 
Ende’- (R.D.G.), multiplă recordmană 
mondială. • Iahtul francez „Pcn 
Duick VI", condus de cunoscutul na
vigator Eric Tabarly, a sosit la Syd
ney, capătul celei de-a doua etape a 
cursei in jurul lumii, la care parti- 
c.pă ambarcațiuni cu pinze din 9 
țări. „Pen Duick VI" are un avans 
de citeva zile față de restul concu- 
renților. PATINAJ • Proba de 1 000 
m din cadrul concursului internațio
nal’de patinaj viteză de la Budapes
ta a fost ciștigată de sportivul român 
Vasile Coroș (In 1’31"). Pe locurile 
următoare s-au clasat Tolgyesy (Un
garia) — 1’31 "7 .'10 și Dan Lăzărescu 
(România) — 1’32’.'.

DOAR 3 (!) IN CURSA PENTRU TITLU...
La sfirșitul săptămânii trecute, In 

sala Floreasca din Capitală, s-au 
desfășurat ultimele întreceri ale di
viziei A li ambcl? stiluri (grcco-ro- 
mane și libere) turneele finale ale 
echipelor clasate pe primele două 
locuri in cele șase senii. Se confrun
tau, așadar, cele mai bune formații 
din țară. Cu toate acestea — o spu
nem cu regret — duelurile luptăto
rilor noștri fruntași s-au disputat in
tr-un complet anonimat. O singură 
dată, la tradiționalul derbi Dinamo 
— Steaua la greco-romane, două 
mici grupuri de suporteri au venit 
să-și încurajeze echipei-1. Atît ! De 
altfel, acest meci a fost și singurul 
din întreg campionatul diviziei res
pective ce avea să decidă formația 
campioană. Pentru că atît Dinamo, 
cit și Steaua și-au surclasat, pur și 
simplu, adversarele chiar și la tur- 
nelil final. Bunăoară, Diriamo — pen
tru a 23-a oară campioană — a dis
pus de Progresul București cu 40—0, 
iar Steaua a întrecut formația Alu
miniu Slatina — clasată, in final, 
pe locul al treilea — cu 26—4.

La lupte libere (divizie alcătui
tă tot din 27 de echipe) nici măcar un 
singur meci nu prezenta interes pen
tru desemnarea campioanei, deoare
ce Steaua — deținătoarea titlului 
încă de la prima cd ție — nu are 
vreo adversară cit de cit apropiată 
valoric, continuindu-și nestingherită, 
deci, șirul victoriilor și intrind in

posesia celui de-al 13-lea titlu re
publican.

Indiscutabil, Dinamo București și 
Steaua la grcco-romane, și echipa de 
lupte libers a clubului Steaua sint 
alcătuite din cei mai valoroși spor
tivi, in marea lor majoritate com
ponent ai loturilor republicane. Dar, 
campioanele tarii noastre, calificate 
in turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" (8—9 decembrie, la 
Sofia) aveau nevoie de verificări 
mai „tari”. Pe buna dreptate, antre
norul federal Ion Crisnic ne spunea 
— evident nemulțumit — că, in ma
rea majoritate a cazurilor, antre
norii nu acordă suficientă atenție 
pregătirii tehnice și fizice a spor
tivilor din divizie. Pe de altă par
te. infuzia de tineret este prea ti
midă. in echipe fiind menținuți încă 
numeroși luptători fără valoare și, 
mai ales, fără perspective.

Nu este mai puțin adevărat că 
noul sistem competition al. cind a- 
proape toate etapele au fost Înlocui
te cu două turnee pe categorii de 
greutate, nu este suficient de stimu
lator. Doar aceste două turnee nu 
oferă luptătorilor posibilitatea de 
a fi angrenați in competiții oficiale 
pe o durată mai îndelungată. De 
aceea considerăm că mărirea numă
rului turneelor pe categorii se im
pune in viitoarele ediții ale cam
pionatului.

Costin CHIRIAC

vremea
Timpul probabil pentru zilele dc 9, 

10 și 11 decembrie. In țară : Cerul va 
fi variabil, mal1 mult noros. Vor cădea 
precipitații temporare, mal ales sub 
lormă de lapovițâ și ninsoare în jumă

tatea de nord a țării. In celelalte re
giuni precipitațiile vor fi mal puțin 
frecvente și mal ales sub formă dc 
lapoviță sau ploaie. Vint potrivit. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse In
tre minus 7 și plus 3 grade, izolat 
mal coborite, Iar maximele vor oscila 
Intre zero și 10 grade. In București : 
Vremea va fl schimbătoare. Cerul va 
fl temporar noros. Vor cădea preci
pitații slabe. VlntuJ va sufla potrivit.

în Occident - prognoze economice sumbre
Un fapt semnificativ, de real interes pentru informarea cititorilor : 

In ultimul timp, in paginile presei din numeroase țări occidentale au 
apărut — și continuă să apară — numeroase materiale, articole, studii, 
analize care prevăd apropierea unor fenomene de recesiune și inten
sificare a perturbațillor economice in lumea capitalistă, pentru viitorul 
apropiat. Ele subliniază că fenomenele negative care confrunta econo
mia țârilor respective, între care inflația galopantă și convulsiile cro
nice ale sistemului monetar, tind să se agraveze In condițiile crizei 
energetice — 
conjunct urali, 
omenirea.

concepută nu ca un prooes temporar, legat de factori 
ci ca o problemă majoră, de durată, care confruntă

LE NOUVEL OBSERVATEUR.

„Sfîrșitul abundenței"

r i î 
ji

ii

Abonamente la ziare i
și reviste pe anul 1974 j

țn aceste zile, oficiile P.T.T.R. din întreaga (ară, factorii poștali ț 
și difuzorii de preiâ din întreprinderi, instituții și de la sate efec- l 
tueazd Înscrierile pentru abonamente la ziarele n revistele prete- . 
rate pe anul viitor. Cu acest prilej, la dispoziția cetățenilor se afla 1 
Catalogul presei, care poate fi consultat la orice oficiu poștal.

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ*
nr. 23/1973

Sumarul se deschide cu editoria
lele Realism »i cu'.eixnt*  revolu
ționar*  In «treieri» dervoliirtl so- 
elal-eeonomlce a t*rtt  și Spirit mi
litant In conducere» snrleUțil socia
liste. Tn continuare, revista Lnterca- 
tk artlOTleie : Cilev» probleme ae- 
luale el de perspectiv*  privind po
litica In domeniul tortei de munci, 
de PETKE LUPU sl Producția »l 
consumul de metric electric*  In 
t.t*  unor mari exlrcnle. de CON
STANTIN BABALAL. bn rubrica 
DHiirncA dezvoltării so
cietății SOCIALISTE sint pu
blicate artioolele : 1-nplleatll sodal- 
umsne ale actului de conducere. de 
MARIA POPESCU și Plm st 1pu_ 
rhli economice, d*  GHEORGHr 
ȘICLOVAN. La rubrica CONSUL
TAȚII este inserat articolul Despre

constituire*  națiunii române, de 
V. CURTICÂPEANU, ar la rubri
ca STIINTA-INVAȚAMINT, VIO
REL SORAN semnează articolul 
Relații om-blosferă. Articolele : 
Critic*  literară șl judecata de va
loare. de ROMUL MUNTEANU și 
Ecouri ale culturii românești peste 
hotare. Secvențe Italiene, de 
ALEXANDRU BĂLĂCI sint inse
rare la rubrica CREAȚIA LITE- 
RAR-ARTISHCA. Revista mai 
conține obișnuitele rubrici : PA
GINI DE ISTORIE. DIN MIȘCA
REA COMUNISTA 81 MUNCITO
REASCA MONDIALA. CURENTE 
ȘI IDEI. VIATA INTERNAȚIONA
LĂ, CĂRȚI SI SEMNIFICAȚII. 
REVISTA REVISTELOR, CUVIN- 
TUL CITITORILOR.

Sub acest titlu, revista franceză 
„LE NOUVEL OBSERVATEUR" pu- 
bltcă un articol al șefului rubricii ga
le de politică economică și socială, 
Michel Bosquet.

...Timp de peste un an a domnit 
euforia. De peste cincisprezece zile 
ne aflăm intr-o a’mosferă de îngri
jorare și de intensificare a acțiunilor 
sociale. A luat inflația proporții atit 
de neprevăzute și de alarmante incit 
trebuie anunțate cu orice preț mă
suri de urgentă ?

Totul depinde de punctul de vede
re pe care il adopți. Dintr-un punct 
de vedere strict economic, nu există 
incă motive de alarmă. La Începutul 
verii, creșterea prețurilor in Franța, 
pe 12 luni, era de 6.7 la sută față de 
7,5 la sută in R. F. Germania. 8 la 
sulă in Olanda. 9 la sută in Suedia. 
9,3 la sută in Anglia, 10,5 la sută in 
Italia, aproape 15 la sută in Japo
nia. Inflația franceză era deci, rela
tiv, moderată.

S-a deteriorat foarte mult această 
situație ? Nu e prea evident : indi
cele prețului a făcut un salt de 0,9 
la sută in septembrie ; pentru octom
brie un nou salt de 1,1 la sută ra 
fi anunțat in curind. în aceeași lur.5. 
octombrie, creșterea a fost de 2.1 
la sută in Suedia, 2 la sută in An
glia. 0.8 la sută in R.F.G.

Problemele se vor agrava cu si
guranță in lunile ce urmează. Numa. 
sporirea pretuiui petrolului va pro
voca, intr-edev&r. o creștere supli
mentară a prețurilor cu 06 la sută 
in cursul ultimului trimestru al a- 
nulul 1973. Or. dacă o creștere a 
Indicelui cu 0.9 la sută in septem
brie determină deja mobilizări poli
ticos indicate destul de spectaculoase 
ce fel de mobilizări vor provoca 
noile sporiri de preturi 7

Creșterea preturilor, dc care toatr*  
lumea fane atita caz. nu va apărea 
decit ca un rău minor sl ca o peri
peție nesemnificativă in comparație 
cu celelalte încercări șl zguduiri care 
pindesc ansamblul economiei capita
liste. Căci această criză energetică 
este privită io multe părți ca • cri-

ză de fond, durabilă, ce va precipita 
recesiunea mondială care se tot a- 
mină dc vreo trei ani și va pune ca
păt. pentru mult timp, „civilizației 
opulenței", in care lumea capitalistă 
se credea definitiv instalată. Șl a- 
ceasta pentru că temelia Indispen
sabilă a acestei civilizații — energia

ieftină și abundentă furnizată de pe
trol — se șubrezește serios. Dubla
rea prețului petrolului in numai ci
teva săptămini, după ce și așa spo
rise de patru ori In ultimii trei ani ; 
perspectiva iminentă a dublării in 
anii următori nu este un lucru oa
recare : de fiecare dată, cind prețul 
petrolului crește cu 100 la sută, alu
miniul crește cu 40 la sută, produ
sele chimice — cu 17 la sută, electri
citatea de înaltă tensiune — cu 25 
la sută. Ansamblul acestor urcări de 
prețuri nu prezintă, totuși, o proble
mă insolubilă : la scara unei economii 
ca aceea a Franței, dublarea prețu
lui petrolului nu atrage decit o creș
tere cu 1.2 la 6Ută a prețului totali
tății produselor și serviciilor oferite 
O economie modernă poate deci să 
suporte, fără prea mare greutate, 
chiar și o creștere de patru ori a pre
țului țițeiului. S-ar putea chiar ca 
o asemenea economic să o ducă mai 
bine dacă s-ar pune capăt risipei și 
s-ar inventa tehnologii mai eficace.

Cu condiția ca petrolul, chiar ma 
seumD. să fie suficient. Or. nu acesta 
este cazul. Marii producători de pe
trol au descoperit că. restringind ex
tracția, ciștigă mal bine dacă vind 
mai puțin, dar la un preț mult ma 
ridicat. De aceea disponibilitățile de 
combustibil lichid vor scădea in lu
nile si anii ce urmează. Cu ce ur
mări 7 Japonia, care ișl propunea 
pentru 1974 un ritm de creștere de 
11.5 la sută, va fl condamnată la 
„creștere zero", chiar dacă primește 
numai cu 10 la sută mal puțin petrol.

Or, deocamdată, ea primește cu 30 la 
sută mai puțin. Statele Unite, al că
ror deficit petrolier este de 17 la sută, 
vor cunoaște, in. anul viitor, un re
gres cu 2 la sută al produsului lor 
național, in loc de creșterea prevă
zută dc 3,5 la sută. Anglia și R.F.G. 
se așteaptă la o diminuare sensibilă 
a activității industriale, iar Olanda 
se întreabă dacă se va putea redresa 
de pe urma loviturii pe care econo
mia sa este in curs de a o primi.

Și trebuie avut in vedere că scă
derea activității economice la care 
ne-am referit nu ia in considerație • 
toate efectele cumulative ale reduce
rii cantităților de petrol disponibile. 
Citi cetățeni iși vor reînnoi sau iși 
vor cumpăra un automobil dacă 
nu mai pot circula duminica, dacă 
nu pot depăși 80 sau 100 km/h, 
dacă nu sint siguri că vor putea să-și 
facă plinul in anii ce vin ? Industria 
automobilului, „motorul” creșterii 
capitaliste, este hărăzită unei rece
siuni certe. Industria aeronautică va 
fi, la rindul ei, grâu lovită, deoarece 
companiile reduc numărul zborurilor 
și viteza dc zbor. Miile de muncitori

dc la „Concorde" sint șomeri in de- 
vonire. Televiziunea in culori, c»re 
oonsumă cu 30 la sută mai mult cu
rent decit cea în alb-negru ; apara
tele dc aer condiționat : publicitatea 
luminoasă ; transporturile pe șosele, 
care consumă de cinci ori mai multă 
energie decit transporturile pe căile 
ferate ; ambalajele de plastic irosite ; 
miile de obiecte casnice produse de 
petrochimie — iată atitea și atitea 
lucruri care urmează să devină o 
cheltuială inadmisibilă. Nu este de 
aceea de mirare că săptăminalul 
..Newsweek” nu-și amăgește ci
titorii, ci scrie : „Din senin, spec
trul anchilozării industriei, al șo
majului, recesiunii și al unei dete
riorări radicale a condițiilor de viață 
planează asupra planetei noastre. 
Avem de-a face cu una dintre cele 
mal surprinzătoare cotituri ale Isto
riei economice moderne... Embargoul 
asupra petrolului s-ar putea atenua, 
chiar dispărea, dar amenințările dc 
penurii mondiale și dc dislocări eco- 

Căc| con- 
depășeste 

le repro-
nomice nu vor disoărea. 
sumul resurselor globului 
capacitatea noastră de a 
duce".

într-adevăr. penuria de , 
Însoțită de alte numeroase penurii, 
independente de acesta : prețul zin
cului a crescut de cinci ori in 18 luni ; 
prețul cuprului — mai mult de 2 
ori ; ureea — cu 114 la sută ; poli- 
clorura de vinii (una dintre princi
palele materii plastice) este aproape 
tot atît de scumpă pe cit era argin-

petrol aste

tul acum un an ; producția de hirtie 
va continua să scadă, pentru că vor 
trebui să treacă 40 de ani spre a fi 
refăcute pădurile nordice prea re
pede tăiate.

Dacă, pe deasupra, se ține seama 
și de calculele făcute de Marcel Boi- 
țeux, in „Revista Apărării Naționale", 
impasul „civilizației opulente" apare 
și mai evident. Boiteux pornește de 
la ipoteza că ritmul de creștere al 
consumului de energie va fi de nu
mai trei la sută pe an, către sfirși
tul secolului. In această ipoteză. 
Franța va consuma, in anul 2000, 
700 milioane de „tec" (tone de echi
valent cărbune), față de 223 mi
lioane in 1970. Consumul pe locui
tor va fi atunci in Franța inferior cu
10 la sută lață de consumul pe lo
cuitor in S.U.A. Or, chiar dacă ener
gia nucleară va primi 80 la sută din 
investițiile pentru energetică, ea nu 
va putea să furnizeze decit 200 mi
lioane „tec" in anul 2000. Centralele 
hidraulice și pe bază de cărbune nu 
vor putea furniza, nici ele. mai mult 
de 40. Va fi deci necesar, pentru a 
dispune de cele 700 milioane „tec", 
Să se găsească 460 milioane „tec” pe 
an, sub formă de petrol, fată de 115 
milioane in prezent — adică de 4 ori 
mai mult. Or, este un lucru sigur că 
nu se va putea dispune de această 
cantitate, chiar sub formă de huilă 
distilată. Chiar moderat și încetinit, 
actualul ritm de creștere se dove
dește imposibil, actualul model de 
consum și de producție duce 1*  im
pas.

Iată tabloul de fond in care se 
Înscrie recesiunea ce se anunță. Cum
11 vor face fată târile capitaliste ? 
Cum vor evita ele șomajul, falimen
tele in lanț, deteriorarea condițiilor 
de viată ? Iată o întrebare hotări- 
toare. Evident, in legătură cu aceasta, 
forțele de stingă au totul de ciștigat. 
Căci problemele pe care le ridică 
„cea mai surprinzătoare cotitură a 
istoriei economice modeme” numai 
socialismul le poate rezolva fără prea 
multe lacrimi șl scrișnlri dm dinți. 
„A schimba modul de viață" nu este 
numai o problemă de preferință 
ideologică, ci și o necesitate căreia 
criza energetică, impasul opulentei li 
conferă o mare stringență. Numai so
cialismul poate face ca noi să trăim 
mai bine — dar altfel Numai el 
poate reuși substituirea consumului 
colectiv — consumului Individual 
„opulent" ; punerea in valoare, in 
mod creator, a timpului liber; articu
larea intre un plan central, de na
tură să asigure tuturor tot ceea ce 
le este necesar, și libera inițiativă 
locală pentru a crea ceea ce este mai 
mult decit necesar și dorit. Impera
tivul unei schimbări globale a insti
tuțiilor și a vieții doblndește astfel 
o actualitate imediată.

Mai tare
ca ursul

Mergînd cu treburi prin pâ- 
I durea Strugaruluî, pe un ger de 

crâpau pietrele, Ioan Z. Câtuna, 
din Ilva Mare, Bistrița-Năsăud, 

Ia fost atacat, pe neașteptate, de 
o namilă de urs, ieșit dintr-un 
deșlș. Cătuna — cu miinile goa
le. De fugit, nu mai av?a timp. 

IA urmat o luptă îndirjită, corp 
la corp. Luptă, evident, inegală. 
Printr-o mișcare dibace, el a reu- 

Ișit să imobilizeze, cu miinile, 
fălcile ursului, pină ce i-au să
rit in ajutor citiva forestieri, in
tre care și tizul său. Ioan M. 
Cătuna. După dramatica Încleș
tare, cei doi Cătuna, cu vi- 
nătăi și zgirieturi. au fost in
ternați in spitalul din Vatra 
Dornei. Interesindu-ne la telefon 
de soarta lor, ni s-a răspuns : 

I„Se simt bine și în putere". O 
putere într-adevăr de... urs I

• Unde umbli, 
• Vasilică ?

Atu primit, din partea șe- 
I futili Inspectoratului județean 
Ide miliție Vrancea, o scrisoare, 

din care reproducem textual : 
„Vă rugăm să publicați un „fapt 

I divers", pentru ca oricine li gă
sește sau il cunoaște să anunțe 
organele de miliție din locali
tatea respectivă". Despre ce 

I este vorba 7 Încă din ziua dc 18 
I mai, Ioanaș Vasilică, in etate 
| de 14 ani, din comuna Vidra- IVrancea^- a părăsit, școala, și-a 

lăsat părinții plingînd și a ple
cat. 'Uh'de 7 „tinde oi vedea cu 
ochii, prin toată țara. Am să I lucrez la ferme ale I.A.S.". De 
atunci, de aproape șapte luni, 
părinții nu i-au mai văzut ochii, 

In-au primit nici o veste de la 
el și il caută mereu. $i ei, și 
miliția. Pe unde umbli. Va- I silică 7

„Ceasul rău“

I Stația de tramvaj „Piața Ga
lați” din Capitală. Lume aduna- 

Ită in jurul unui om căzut la pă- 
jnint.

— E bolnav sau beat ?
— Să chemăm „Salvarea" !

IPrin mulțime, fâcindu-și loc 
cu coatele. V. Ispas (str. Gene
ral Eustațiu 33, București) se 
apleacă asupra celui căzut, stri- 

gind :
— La o parte, oameni buni ! 

Lăsați-mă să-1 iau pulsul.
In Ioc sâ-i ia pulsul. V.I. i-a 

luat omului ceasul de la mină.
— L-am luat, ca să nu 1-1 fure 

| careva. Mă duc să-l depun la 
I miliție.

Văzindu-I însă că dă bir cu 
Ifugiții, citiva cetățeni au aler

gat, i-au aținut calea și l-au... 
depus pe V.I. la miliție, după 
care a fost din nou „depus", 

I pentru 8 luni, la un loc sigur.

După ultima
I ...modă

ILul Petre P. Moruzi din Ga
lați (str. Movilei nr. 3) nu-i 
plăcea să muncească. In schimb,

I ii plăcea să se poarte elegant, 
I după „ultimul strigăt al modei", 
I cum il „lăudau" prietenii. De la 
■ un timp, neavind bani pen- 
I tru croitor, s-a gihdit să facă 
| rost de niște costume „de gata”.

La miezul nopții, furișindu-se 
in magazinul „Romarta" din 
Galați, și-a adunat o... garde
robă întreagă. Abia ajuns acasă, 
tocmai cind iși proba un cos
tum în fața oglinzii, un „musa
fir nepoftit” l-a spus că nu-i un 
costum care să-1 „prindă". Ba, 
mai mult : o să i se dea alte 
haine, in altă parte. I se potri
vesc mai bine. Pentru că. la 
urma urmei, orice costum se 
poartă și el după... împreju
rări.

| Tragedia 
unei familii

Abia isprăviseră de mincat. 
Deodată, soții Alexandru și Ste
la Dinu, din Săpata de Argeș, au 
văzut că unul din cei patru 
copii acuză dureri de stomac. 
In foarte scurt timp, copilul a 
decedat. Apoi, în drum spre 
spital, au mai decedat tatăl și 
incd un copil. A fost salvată, cu 
greu, numai jumătate din fa
milie : mama și doi copii. Cau
za tragediei : familia Dinu îm
prumutase unei vecine o pompă 
pentru stropit paration. La îna
poiere, pompa a fost aruncată 
de gazdă inir-o tavă de copt 
piine. Stropii rămași pe tavă 
au pătruns in piinea servită la 
masă.

Rubricâ redaclatâ de
Petre POPA 
Gheorcjhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii" I



viața internațională
CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Gerald Ford a depus jurămîntul

Șl COOPERARE ÎN EUROPA ca vicepreședinte al Statelor Unite

Necesitatea unei contribuții active 
a delegațiilor la elaborarea noilor norme 
destinate sa guverneze relațiile Intre state

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
După ce Scontul a aprobat. săpt.i- 
mina trecuta, numirea Iul Gerald 
Ford in funcția dc vicepreședinte al 
S.V.A.. Camera Reprezentanților a 
validat. In nndul său. joi. desemna
rea sa in acest post. în aceeași zi.

ol a depus jurămîntul in noua sa ca
litate.

După cum *e  știe. Gerald Ford n 
fO't numit dc președintele Richard 
Nixon in această funcție după de
misia. la 10 octombrie a.c., a vicepre
ședintelui Spiro Agncw.

GENEVA 7 (Agerpres). — Confe- 

n Europa, care se aorooie dc în
cheierea etapei de clarificare a po
rțiilor spatelor in c^a dc-a doua 
fază a acestei importante reuniuni, 
sc de-făsparâ in condițiile unei in
tensificări generale a contactelor 
n n'.rc state ne toate planurile în 
Li’mDa ca -i ir m’reaga lume. D"- 
haierile car? au loc in organele d° 
lucru privind diferitele aspecte ale

tendîhțele noi ce țe manifestă ©e 
» Tn.1.' i va o acti-
' i7are n contribuției delegațiilor la 
elaborarea noilor norme destinate 
aâ. guverneze relațiile dintre state.

' ■ ~ ' cadru se evidențiază con
tribuția efectivă pe care 
țeful statului 
furi dc alte s._., ... 
politici din lume, au adw 
constant la 
dintre state 
imuabile ale egalității 
independentei si 
nale. neamestecului 
terne, ncrecurgcrii la fortâ și la 
amenințarea cu forța. avantajului 
reciproc, pentru ca circuitul dc va
lori materiale si spirituale să con
tribuie mai intens la progresul șl 
bunăstarea popoarelor. A-' , i
d repse prilejuri. narticipanții au
- d-r.Hat importanta unor declarații 
solemne sau comunicate comune ne 
care România le-a semnat cu alt?

par'icipante la confer;vT. D. 
a ‘-T -au fost r-'-vv - alte do
cumente sl practici alo tării noastre 
cu aceste țări in domeniul schim
burilor economice și culturalo.

Acest aport a fost relevat din nou 
CU prilejul examinării unor asperie 
concrete alo diversificării raporturi
le? economice și comerciale intre 

te î ad s-au
freut referiri special-1 la vizita

■
Ceausescu, președintele Consiliului 
d- S'ri al Republicii Social:stc 
România, in Statele Urrio a'.- Am°- 
ricii. Referindu-se la acordurile eco-- -- - . 
tete încheiate in ultima vreme intre 
guvernul S.U.A. si guvernele unor 
țări socialiste, delegația americană 
a evocat importanța si semnificația 
deosebită a declarației semnate do 
președintele Nicolae Ceauș eseu si 
președintele Richard Nixon privind 
dezvoltarea cooperării economice.
’ ? cele două țări. Do asemenea, re
prezentantul american a evidențiat

România, 
român personal, alâ- 

tnte si alt» conducători 
-o și o aduc 

extinderea relațiilor 
pe baza principiilor 

in drepturi, 
uveranitâții națio- 

in treburile in- 
nerecurcerii la forță și 

cu forța.

acordurile Încheiate cu prii? iul vizi
tai președintelui Nicolae Coaușescu 
in S.V.A.. intre Camera de comerț 
și industrie a României și Camera 
dc tomerț a S.U.A.. arătind că ele 
constitui' o nouă etapă in dezvol
tarea relațiilor comerciale intre cele 
două țări. Asemenea documente, a 
subliniat delegatul american, se in- 
scriu in contextul preocupărilor si 
soluțiilor conferinței privind coope
rarea economică intre state.

Delegatul sovietic s-a referit 
1-i'g ‘a valoarea acordurilor economi 
ce si tehnico-științificc 
namontate pentru lăr„ 
s; ficarea schimburilor 
men ț ioni nd, in ace 
încheiate dc U.R.S.S. cu Franța 
S.U.A.

Delegați le Angliei și Finlandei au 
adus sn discuție aspecte legate do 
prospectarea piețelor, formarea do 
specialiști, reprezentare i firmelor si 
întreprinderilor comerciale, simplifi
carea documentelor de export etc.

★
In subcomisia pentru principii au 

avut loc dezbateri aprofundate asu
pra egalității in drepturi a popoare
lor și a dreptului acestora de a dis
pune dc ele insele.

To-itc delegațiile au subliniat im
portanța deosebiț i a respectării aces
tui principiu pentru dezvoltarea re
lațiilor amicale 
poare, pentru 
' "uritâ!::. S-a cvfdenț 
nea. valoarea 
popoarelor de a dispune de ele in
sele. rclul și răspunderea statelor 
participante in crea ce privește apli- 
c?.ro4 acestui principiu in întreaga 
lume. $i. in primul rind. in scopul 
lichidării colonialismului și altor 
f-rme do asuprire a altor popoare.

Subliniind necesitatea respectării 
s r:'*e  a acestui principiu, delegatul 
român Ion Diaconii a arătat că 
toate statele participante trebuie să 
respecte statutul oolitic liber ales dc 
un popor, căile și formele dezvoltă
rii politice si sociale urmate de un 
popor in exercitarea dreptului său de 
a dispune de el insusi. să se abțină 
dc la orice măsură de constringere 
care ar priva un popor de acest 
drept, de libertatea si independența 
sa. Este necesar, a susținut el. să =e 
reafirm? că a supune popoarele 
unei subjugări sau dominații străine 
constituie o violare a scopurilor și 
pi ncioiilor Cartei, impiedicînd po
poarele să înfăptuiască in mod liber 
progresul lor economic, social și cul
tural.

pe 
iî- 

in’erguver- 
girea și dlver- 

intre state, 
sens, acordurile 

>i

intre state si po- 
gnrantarea păcii și 

■ ‘ de aseme- 
universală a dreotului

0 declarație a M.A.E 
al Republicii 

Vietnamului de Sud

I

VIETNAMUL DE SUD 7 (Agcr- 
n > -). — Ministerul Afacerilor Ex- 

eU Republicii Vietnamului dc 
Sud a dat publicității o declarație 
in legătură cu intensificarea oe care 
au cunoscut-o in ultimele zile ac
țiunile militare al? Administrației 
de la Saigon, ceea ce a făcut ca si- 

V etnamul de sud să dc- 
vmă deosebii de critică. Sint men
ționate operațiunile lansate de ad- 

rația saigonezâ. prin folosirea 
unor importante forțe dc infanterie, 
tancuri, artilerie și avioane. îmoo- 
triva mai multor zone administrate 
d**  Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Declarația citează drept fapte 
deosebit de grave bombardamentele 
aeriene si de artilerie împotriva 
unor sectoare dens populate din 
zone controlate de G.R.P.

în declarație sint condamnate a- 
eeste acte și cer respectarea si 
mdeplinirea strictă a Acordului de 

- si a comunicatului comun 
.ie 1973.

și-a încheiat vizita
in Polonia

ia Pa: 
din iu:

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Co
municatul comun publicat la înche
ierea vizitei oficiale in Polonia a de
legației Republicii Vietnamului de 
Sud. condusă dc Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare, pre
ședintele Consiliului Consultativ al 
G.R.P. al R.V.S., , ’ -
ția părților față dc dezvoltarea 
succes a prieteniei și colaborării 
ciproce, deplina solidaritate a 
porului și guvernului noloncz 
lupta populației din Vietnamul 
sud pentru respectarea strictă a 
cordului dc la Paris. Se subliniază 
că in raportul forțelor pe arena in
ternațională au intervenit schimbări 
favorabile, ca rezultat al creșterii 
prestigiului țărilor socialiste și al 
dezvoltării mișcării de eliberare na
țională si a forțelor antiimperialiste 
in direcția asigurării unei păci trai
nice in lume.

Eliberare, ț 
Consultativ 

exprimă satisfac- 
cu 

re- 
po- 
cu 
de 
A-

Relațiile indo-pakistaneze
Dezbateri parlamentare 

asupra repatrierilor
DELHI 7 (Core-pondentă de la

Ton Putirz-lu). — Ministrul do 
:<rne al Ir;d:<i. Swaran Singh, a de
clarat. m cadrul dezbaterilor dc po- 
L'.ică externă din Camera Superioa
ra a Parlamentului, că noi nasi sore 
normalizarea relațiilor dintre India 
si Pakistan vor fi posibili după în
deplinirea prevederilor acordului de 
la Delhi asupra problemelor umani
tare. El a exprimat r ; ‘ st pri-
l*j  acordul de pr.ncip:u aJ tarii.-?'.'1 
privind organizarea unei conferințe 

-- India. P -
gladesh — pentru soluționarea oro- 
blerr.e; cr'xs- 193 cL- prizonieri dc 
război pakistanezi asupra cărora nu 
«-a ajuns la un comprom:.- si fixa-

meazâ să fie repatriate d. 
de-h către Pal:;--

La nndul său. mini.-trul dc stat 
pentru problemei* 1 apârâr. -î afac - 
rilor externe al Paki.-'anului. Aziz 
Âhmed. a anunțat recent, in cadrul 
dezbaterilor din Adunarea Națio
nală. că guvernul pakistanez a fă
cut un nou demers pe linsă guver
nul indian in vederea urgentam mă
surilor dc repatriere a prizon.orilor

-
Iernate in India. El si-a oxprimat. 
totodată, opinia că procesul repa- 
trifTilor prevăzute prin acordul de 
la Delhi pentru soluționarea proble
melor umanitare ar putea fi încheiat 
’a sfirșitul Ionii l-'bruarie sau în
ceputul junii martie anul v .'or.

(Prin transferarea către Pakistan, la 
(J decembri*.  a unui nou lot de 903 
prizonieri de război, numărul per
soanelor 1 
de către 1 
Is Delhi, <

ex-

[te
soluțion- 

d? prizonieri 
cărora 
s si fi 

ce 
1 Banala

i

i de război, numărul 
repatriate Dină in prezent 
India, in baza acordului de 
este de 34 612).

WASHINGTON 7 (Agerpres). - 
Secretarul de stat al S.U.A.. Henry 
Kissinger, a exprimat încrederea, in 
cadrul unei conferințe dc presă, că 
viitoarea conferință de pace asupra 
Oi lentului Apropiat va începe la Ge
neva la data prevăzută — 18 de
cembrie. Kissinger a aprecia’ că. in 
cazul in care convorbirile egipteano- 
is-aclicnc de la kilometrul 101 nu 
vor fi reluate, revenirea la liniile de 
încetare a focului dc la 22 octombrie 
ar putea constitui primul punct 
p? ordinea de zi a conferinței. Sta
tei0 Unite, a spus el, vor utiliza 
toată influența do care, dispun pen
tru a favoriza o reglementare con
formă Rezoluției 242. din 22 noiem
brie 1967. a Consiliului do Securitate. 
Secretarul do .-lat a considera: că 
problema participării -i reprezentării 
poporului palestinian la viitoarea 
conferință 
părți după 
a reafirmat

rea dc ansamblu a conflictului tre
buie să țină cont de drepturile po
porului palestinian. în legătură cu 
problema garant ilor pentru menți
nerea păcii, secretarul de stat a 
menționat că guvernul american este 
dispus să examineze orice idei pre
zentat'1 in această privință de părți. 
El a insistat în>ă asupra faptului că 
problema garanțiilor — individuale 
sau multilaterale — nu ar putea fi 
abordată decit dună reglementarea 
de către părți a unor chestiuni con
crete legate de frontiere, zonele de
militarizate. grupurile mixte dc su
praveghere etc.

Referitor la reducerea de cătr<
lele arabe a livrărilor de petrol 
către S.U.A., Kissinger a declarat că 
guvernul american înțelege poziția 
adoptată de țările producătoare. Sta
tele Unite, a menționat ci. doresc să 
soluționeze această problemă de pe 
o poziție de cooperare si nu de con
fruntare x-u țările arabe.

sta-

palestinian la
ar trebui dezbătută dc 

i deschiderea acesteia. El 
in context că soluționa-

BUDAPESTA

COMUNICAT 
UNGARO-BULGAR

BUDAPESTA T (Agerpres). — Tn 
comunicatul referitor la vizita In R.P. 
Ungară a delegației de partid și gu
vernamentale. condusă de Todor Jiv- 
kov, prim-secrelar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, se releva că in 
cursul convorbirilor părțile au exa
minat relațiile bilaterale ungaro-bul- 
gare, subliniind dorința reciprocă dc 
a lărgi colaborarea dintre cele două 
.partide și state in toate domeniile.

Salutind procesul de destindere, 
conducătorii celor două țări și-au 
manifestat satisfacția față de rezul
tatele primei faze a conferinței euro
pene pentru securitate și cooperare, 
desfășurarea celei dc a doua faze și 
și-au exprimat, speranța în convoca
rea. intr-un termen apropiat, a ce
lei de a treia faze a conferinței. Păr
țile au trecut, de asemenea, in re
vistă situația din alte regiuni ale lu
mii și au salutat inițiativele în ve
derea dezarmării și convorbirile care 
se poartă in acest sens.

Partea ungară a acceptat invitația 
ca o delegație de partid și guverna
mentală a R.P. Ungare să facă o vi
zită oficială în Bulgaria.

încheierea vizitei 
lui Enrico Berlinguer

in R.D.G.
BERLIN 7 — Corespondentul

Agerpres, C. Varvara transmite: La 
Berlin a fost dat publicității un comu
nicat cu privire la vizita lui Enrico 
Berlinguer, secretar general al Parti
dului Comunist Italian, in Republica 
Democrată Gemnanâ și la convorbi
rile avute cu Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. în co
municat este exprimată dorința 
P.S.U.G. și a P.C.I. de a contribui 
activ și pe viitor la întărirea unită
ții mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a solidarității și <x>- 
laborării, rcspectindu-se indepen
dența și egalitatea fiecărui partid. 
..Fiecare partid, subliniază declarația, 
își elaborează de sine stătător calea 
dc transformare democratică și socia
listă a societății și de construire a 
socialismului, in conformitate cu con
dițiile si tradițiile propriei sale țări".

Abordind probleme internaționale, 
cele două părți s-au pronunțat pen
tru convocarea grabnică a conferinței 
pentru securitate in Europa la nivel 
înalt, care să adopte hotăriri de na
tură să ofere un fundament trainic 
securității și dezvoltării unor relații 
normale, reciproc avantajoase. între 
toate statele, pe baza principiilor co
existenței pașnice.

Acord de principiu asupra KENNETH KAUNDA

pe întreaga Irlanda AL ZAMBIEI

Vizita delegației U.G.S.R. in R. P. Chineză

D[

LONDRA 7 (Dc ia
0- — în cadrul - ............. ..

partite de la Șunningdale, care reu
nește reprezentanții guvernului bri
tanic. guvernului Republicii Irlanda 
și ai noului organ executiv din Irlan
da do Nord, s-a căzut de acord, in 
principiu, asupra creării unui consiliu 
pe întreaga Irlandă. Cu toate acestea, 
chiar din prima zi a lucrărilor s-au 
ivit o serie de dificultăți in legătură 
cu stabilirea in detaliu a componen
ței și atribuțiilor consiliului.

corespondentul 
conferinței tri-

LUSAKA 7 (Agerpres). — Preșe
dintele Kenneth Kaunda, reales in 
această, funcție in cadrul alegerilor 
prezidențiale și parlamentare desfă
șurate la 5 decembrie in Zambia, a 
depus vineri jurămintul in calitate de 
șef al statului. Potrivit datelor pu
blicate la Lusaka. Kenneth Kaunda 
a obținut 85 la sută din voturile ex
primate.

Odată cu noul mandat, președin
tele Kenneth Kaunda a devenit pen
tru a treia oară șef al statului zam- 
bian.

PEKIN 7 (Corespondență de la 
I. Tecuțâ). — Delegația Uniunii-Gene- 
ralc a Sindicatelor din Romania, con
dusă de Pavel Ștefan, membru al 
C.C. al P.C.R.. secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., care face o vi
zită dc prietenie și schimb de expe
riență in R. P. Chineză, a fost pri
mită de Ci Den-kuei, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
cu care a avut o convorbire caldă, 
prietenească.

A fost prezent Ion Dorobanțu. în

sărcinat cu afaceri a. i. al României 
la Pekin.

în aceeași zi. Ci Den-kuei a oferit 
un dineu in cinstea oaspeților ro
mâni. în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej. Ci Den-kuei și Pavel Ștefan 
au subliniat cursul mereu ascendent 
al relațiilor multilaterale dintre Chi
na si România, au toastat in sănă
tatea președinților Nicolae Ccaușescu 
și Mao Tzedun. pentru continua în
tărire .și dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două țări, partide și popoare.

Sesiunea Comisiei mixte

O treime din teritoriul Mozambicului
controlată de forțele patriotice

NEW DELHI 7 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat săptâmînalu- 
lui indian ..New Age". Marcelino 
Dos Santos, vicepreședinte Și secre
tar eu problemele externe al 
FRELIMO. a relevat că stabilirea 
unor noi baze militare ale Frontu
lui dc eliberare in regiunile-cheie, 
Manica si Sofala, reprezintă un mo
ment cai semnificații majore in lupta

BONN 7 (Agerpres). — La Bonn 
g-a încheiat o r.ouă rundă de con
vorbiri intre delegațiile guvernelor 
R.D.G. și R.F.G. conduse dc secre
tarii de stat ai ministerelor poște
lor si telecomunicațiilor di.i țările 
respective in vederea pregătirii unui 
acord interguvernamental prevăzut 
de Tratatul privind bazele relațiilor 
dintre cele două țări. Convorbirile 
vor fi continuate la 6—7 februarie 
1974. in capitala R.D.G.

La Wolsburg — R.F.G. s-a inche
iat ședința comisiei pentru proble
mele de frontieră, din care fac par
te experți ai R.D.G. și R.F.G. A 
fost prezentat raportul grupului de 
lucru privind continuarea lucrărilor 
de stabilire și marcare a frontierei 
dintre cele două state germane si au 
fost discutate alte probleme. Urmă
toarea ședință a comisiei va avea 
loc la 23—24 ianuarie 1974. la Mag
deburg (R.D.G.).

armâtă din Mozambic. El a relevat, 
că in provinciile respective patrio- 
ții au atacat, in ultimele 12 luni, 67 
poziții inamice, distrugând 11 nave 
de război, șase trenuri militare. 27 
de blindate și doborind peste 31 de 
avioane. Prin aceste victorii, forțele 
patriotice au reușit să-si impună 
controlul asupra unei treimi din te
ritoriul Mozambicului. Sarcinile care 
stau in fața FRELIMO in zonele eli
berate privesc lichidarea subdezvol
tării in care le-au lăsat autoritățile 
colonialiste portugheze, dezvoltarea 
și diversificarea producției agricole in 
vederea asigurării populației cu bu
nuri de primă necesitate, lichidarea 
analfabetismului, îmbunătățirea a- 
sistenței sanitare, a arătat Marce
lino Dos Santos.

[ de LA CORESPONDENȚII NOȘTRI: |

Restructurarea O.S.A. pe agenda

reuniunii de la
La Lima s-a incheiat 

cea de-a treia și ul
tima sesiune a Comi- 

reformarc a 
Statelor 
(O.S.A.).

sici de 
Organizației 
Americane 
Comisia a adoptat in 
final un proiect dc 
rezoluție subliniind ne
cesitatea găsirii unor 
ri.ructuri și forme de 
funcționare a O.S.A. 
care să răspundă situa
ției create ca urmare

■ - 
venite pe plan latino- 
american.

Curentul pentru re
vizuirea structurii și 
funcționării O.S.A. s-a 
afirmat tot mai intens 
in ultimii ani. iar ul
tima adunare generală 
a organizației a fo.-t 
apreciată de observa
tori ca ..moment de 
răscruce" in evoluția 
raporturilor interame- 
ricane.

La reuniunea de la
• Lima discuțiile s-au 

axat deopotrivă asupra 
principiilor și structu
rii O.S.A.. ca și asupra 
caracterului funcțional 
pe care trebuie să-1 
aibă această organiza
ție pentru stimularea 
dezvoltării economice

și sociale a țârilor la- 
lino-americane. Dc o 
largă audiență s-a bu
curat astfel teza pe
ruană care a susținut 
dreptul statelor de 
a-și alege, fără ames
tec extern, sistemul 
politic, economic și 
social în conformi
tate cu interesele lor. 
de a promova schim
burile și colaborarea 
cu toate țările, indife
rent de natura siste
melor lor politice. Dis
cuțiile pe această 
temă s-au impus cu 
deosebire atenției la 
ultima fază a dezba
terilor. reliefind preo
cupările țărilor latino- 
americane pentru dez
voltarea lor multilate
rală. în acest sens, la 
□repunerea Ecuadoru
lui. sesiunea a aprobat 
o recomandare urmă
rind întărirea rolului 
a două organisme ale 
O.S.A. — ..Comisia in- 
teramericană econo
mică și socială-* ?i 
..Consiliul interamer:- 
can pentru educație, 
știință și cultură". în 
cadrul confruntărilor 
de păreri referitoare

Lima
la „Tratatul de asis
tență reciprocă" din 
1917. Peru a propus ca 
in tratat să fie incluse 
prevederi 
„agresiunii 
ce", 
(ru evitarea 
constrângeri 
siuni pe continent.

Luind cuvântul la 
încheierea lucrărilor, 
ministrul peruan de 
externe. Miguel Angel 
de la Flor Valle, a 
arătat că activitatea 
Comisiei de reformare 
a O.S.A. confirmă 
ideea că „popoarele 
din America Latină 
aspiră și luptă pen’ru 
obținerea unei reale 
libertăți, dorind, tot
odată. ca relațiile in
ternaționale să fie ba
zate pe norme juste, 
de încurajare a proce
selor de dezvoltare". 
Proiectul de rezoluție 
adoptat de comisie, ca 
și rapoartele elaborate, 
urmează să fie luate in 
discuție de adunarea 
generala a organizați
ei. a cărei întrunire 
va avea loc la Atalanta 
(S.U.A.) in aprilie 1974.

împotriva 
economi

ca o garanție pen- 
ori cărei 

sau pre

Euqen POP

de istorie româno - ungare
BUDAPESTA 7 (Coresponden

ță de la A. Pop). — Tn zilele de 
3—7 decembrie a avut loc la 
Budapesta cea de-a 3-a sesiune 
de lucru a Comisiei mixte de 
istorie romăno-ungare, consa
crată informării reciproce pri
vind pregătirea specialiștilor in 
domeniul istoriei și analizei ma
nualelor școlare de istorie din 
cele două țări.

La Budapesta a fost organiza
tă o erpozific privind dezvolta
rea industriei radiotehnice și 
electronice in ultimul deceniu. 
Standul românesc la expoziție 
cuprinde aparate de radio de 
diferite tipuri, televizoare, sur
se de iluminat, circuite pentru 
computere, aparate și centrale 
telefonice, ferite etc.

i Rez.ultatele sesiunii au fost 
rodnice, rc-alizindu-se un con
sens in numeroase probleme și 
dovedindu-se, prin aceasta, uti
litatea și necesitatea continuă
rii dezbaterilor, precum și a 
contactelor directe între oameni 
de știință și personalul didactic 
din cele două țări.

★

Vineri, expoziția a fost vizita
tă de Jeno Fock, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare. La standul României, 
el a fost intimpinat de Ioan 
Cotoț, ambasadorul tării noastre 
la Budapesta, și de alte persoa
ne oficiale.

agențiile de presă transmit
La Ministerul Afacerilor 

Externe al Zambiei a avut loc 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a acordului comercial dintre 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii Zambia, 
semnat la București, la 14 mai 1970. 
Schimbul a fost efectuat de Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul României la 
Lusaka, și de E. Mudenda, ministrul 
afacerilor externe al Zambiei. La 
ceremonie au participat funcționari 
superiori din M.A.E. al Zambiei și 
membri ai Ambasadei române la 
Lusaka.

Norodom Sianuk,5eful sta’ 
tului Cambodgia, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.). a trimis lui Khieu Sam- 
phan. vicepremier și ministru al 
apărării naționale al Guvernului Rc- 
gal de Uniune Națională al Cambod- 
giei. comandant șef al Forțelor ar
mate de eliberare națională ale po
porului cambodgian, un mesaj de 
felicitare in legătură cu eliberarea 
succesivă de către forțele patriotice 
a orașelor de importanță strategică 
Tram Khnar. Srang $i Vihear Suor. 
Mesajul exprimă, totodată, convin
gerea că. acționind sub stindardul 
F.U.N.C.. poporul khmer va elibera, 
intr-un viilor apropiat. Pnom Pen- 
hul și va dobindi deplina indepen
dență a patriei.

Guvernul argentinean 
prezidat de generalul Juan Domingo 
Peron va organiza alegeri In duna 
septembrie a anului 1974. in vede
rea formării unei adunări consti
tuante — anunță cotidianul „Opi- 
nion". care apare la Buenos Aires, 
citind declarația secretarului general 
al președinției. Vicente Solano.

Lq Peris a avut l°c semnarea 
contractului intre întreprinderea so
vietică de comerț exterior „Tehmaș- 
import" și firma franceză ,.Litvin", 
in vederea importului in U.R.S.S. a 
unor linii tehnologice pentru pro
ducția de stirol și polistirol. in va
loare de 450 milioane franci. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., acesta 
est*  cel mai important contract care

a fost încheiat vreodată între partea 
sovietică și societăți franceze. La 
ceremonia semnării, ministrul econo
miei și finanțelor al Franței. Valery 
Giscard d’Estaing. a relevat că Fran
ța si U.R.S.S. intenționează ca in 
1974 valoarea schimburilor reciproce 
de mărfuri să ajungă la 5 miliarde 
franci. La riadul său. Nikolai Pato- 
licev. ministrul comerțului exterior 
sl U.R.S.S., a bubliniat că tratativele 
comerciale sovieto-franceze care au 
avut loc in aceste zile au eviden
țiat posibilitatea extinderii in viitor 
a relațiilor economice dintre cele 
două țări.

Intr-un comunicat,conducc- 
rea Asociației studenților din In
stitutul superior tehnic din Lisabo
na a anunțat că membrii asociației 
au declarat o grevă cu prilejul re
deschiderii cursurilor noului semes
tru. Potrivit comunicatului, studenții 
au rupt barajele ridicate de politie

pentru a controla ne cei ce intră in 
interiorul institutului și au hotărit — 
in ciuda interzicerii lor de către au
torități — tinerea a două adunări 
generale, care urmează să aibă loc 
luni și marți.

LONDRA 7 (Corespondență 
de la N. Plopeanu). — în. ca
drul unei solemnități desfășu
rate vineri la Londra, acade
micianului profesor Elie Cara- 
foli, membru al Academiei In
ternaționale de Astronauticâ. 
director al Irfstitutului de me
canică a fluidelor și construc
ții aerospațiale din București, 
i-a fost acordat titlul de „mem
bru de onoare" al Academiei 
Regale de Aeronautică din Ma
rea Britanie — cca mai înaltă 
distincție a acestui înalt for ști
ințific.

MARGINALII?

ALB
tnfr-o relatare din 

Saigon a agenției 
France Presse se a- 
rată că flagelul dro
gurilor a căpătat a- 
semenea proporții, 
incit administrația sai- 
goneză a declarat că 
trebuie acordată aces
tei probleme „prio
ritate națională". Po
trivit unor estimări, in 
regiunile saigoneze pă
trund tn medie două 
tone de droguri pe 
lună, din care se de
pistează și se confis
că numai 5 la sută. 
Se crede că numărul 
consumatorilor de stu
pefiante, în bună par
te tineri, ar fi de cir
ca 150 000. Si mai grav

ȘI NEGRU..
este faptul că adepții 
heroinei proliferează 
mereu. Tineri inter
vievați afirmă, potri
vit agenției citate : 
„Opt din zece prieteni 
dc-ai mei iau dro
guri-...

Nu este o ( 
faptul că unii 
sud-vietnamezi. 
cufi fi educați In at
mosfera de corupție 
și opresiune a regi
mului saigonez, prefe
ră să evadeze în lu
mea himerelor pe 
care le-o oferă stupe
fiantele. „Acești tineri 
procedează astfel — 
arată agenția France 
Presse — in semn de 
repudiere a societății

.7 enigma 
tineri 
cres

opresive în care tră
iesc". Si e dc la sine 
grăitor acest peisaj al 
terorii evocat in con
tinuare : 200 000
deținuți politici 
puși unor torturi 
spăimintătoare, 2 
de persoane _. .. 
in ultimele luni 
forțele poliției, 
zeci de mii puse 
urmărire.

.....Beția albă" 
poate constitui, 
dent, un remediu pen
tru teroarea neagră. 
Incit adevărata ..prio
ritate națională" este, 
âe fapt, alta : lichi
darea cauzelor rău-

de 
su
in- 

30 000 
arestate 

de

nu 
evi-

lui...
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taro : planeta produce do două 
ori și jumătate mai multă căl
dură decit cea primită de la 
Soare. Pornind de la acest fe
nomen, observat 1n urma cer
cetărilor efectuate do sonda 
„Pioneer-lO". specialiștii arată 
că Jupiter se află intr-un pro
ces de contractare. S-a consta
tat, de asemenea, că „Io“ — sa
telitul natural al acestei plane
te — ar avea o atmosferă și o 
structura asemănătoare Pămin- 
tului. El are un diametru de 
4 000 km și se deplasează in ju
rul lui Jupiter pe o orbită de 
40 000 km. „Pione.er-10" se În
dreaptă in prezent, spre Saturn.

• O LOCALITATE 
IN... DEPLASARE. In 
propiere de satul Tatiano’ ka. 
regiunea Tula (U.R.S.S.), a I 
„construit" un orășel original. 
El este dotat cu locuințe, un 
club artistic, o bibliotecă, o 
bază sportivă, o baie populară 
ele. — ceea ce e absolut nor
mal. Originalitatea constă in 
faptul că edificiile Iul stnt 
construite nu pe fundamente 
de beton, ci... pe roti. Vara, o- 
rășelul este populat de șoferi, 
mecanici și altl muncitori sau 
tehnicieni veniți să-i ajute pe 
localnici la strinsul recoltei. Ia 
nevoie, el își poate schimba 
„domiciliul" pentru a-și urma 
locuitorii la un nou loc de 
muncă. Instalațiile de iluminat, 
încălzire, ană de care dispune 
pot fi racordate cu ușurință la 
rețelele de energie electrică, 'la 
conductele d? gaz metan sau 
de apă potabilă din oricare lo
calitate

» DAR DACA PISICA 
E NEAGRA ? Politica de 
apartheid dusă de autoritățile 
din Republica Sud Africană a 
atins un nou „stadiu" : pe vii
tor, discriminarea rasială nu va 
afecta numai oamenii, ci și... 
animalele. „Societatea pentru 
ocrotirea animalelor" din R.S.A. 
a făcut recent cunoscut că nu 
va mai acorda protecție câinilor 
si pisicilor aparținind popu
lației de culoare. în explicarea 
acestei hotăriri. președintele 
societății a .precizat că. în con
formitate cu dispozițiile în vi
goare ale guvernului, din res
pectivă organizație nu pot face 
parte decit posesorii albi de 
animale. Hotărirea nu preci
zează. deocamdată, dacă respec
tivele animale trebuie să aibă 
ele însele o culoare care să nu 
le aducă sub incidența legilor 
apartheidului. Dar nu-i exclus 
ca această „scăpare" să fie cu- 
rind remediată...

• MISTERIOSUL SALT 
AL PURICELUI. Pa« cu- 
rios, dar un întreg grup de oa
meni de știință britanici fac 
cercetări asupra „mecanismu
lui" care-i permite puricelui să 
facă salturi cu mult peste 100 
de ori mai mari față de lungi
mea uropriului său corp- Ei 
consideră că dezlegarea acestei 
taine ar avea o deosebită utili
tate practică, remarcind faptul 
uimitor că în timpul saltului 
puricei? dezvoltă o accelerași’ 
de 30 de ori mai mare decit 
aceea suportată de... astronau- 
ții americani in timpul lansării 
spre Lună a rachetei „Saturn- 
5". Deocamdată «-a constatat 
că picioarele posterioare ale 
micii vietăți nu pot degaja o 
atare energie. Se pare că sursa 
ar fi localizată in regiunea de
numită de cercetători arcul 
pleural.

« „PIONIERUL RA
DARULUI", sir Robert Wat
son-Watt. a decedat intr-un 
spital din Inverness (Scoția) in 
virstă de 81 de ani. Descendent 
al lui James Watt, inventatorul 
mașinii cu aburi, el și-a consa
crat mulți ani cercetării pro
cedeului defectărilor prin ra
dar. DescoDeririle sale au jucat 
un rol imooriant in timnul ce
lui de-al doilea război mondial 
In lupta forțelor aliate împotri
va aviației si submarinelor 
hitleriste. în nerioada postbeli
că. savantul a oeuoat imnor- 
lante funcții în Ministerul bri
tanic al Aerului.

® O.Z.N.-URI DEA
SUPRA ITALIEI, in uiH- 
m*le  zile, mai multe obiecte 
zbură’oare neidentificate au 
fost semnalate deasupra Italiei. 
Două dintre ele au anârut in 
anropierea localității Pian del 
Frai', nu departe de frontiera 
cu Franța. Unul din O.Z.N.-uri, 
mai mare și dc formă ovală, se 
deplasa — potrivit declarațiilor 
martorilor — cu accelerări 
bruște. După un timp, el a re
apărut. urmat de alte trei, mai 
mici. La Prato, localitate situa
tă linca Florența, numeroși 
locuitori au zărit trei O.Z.N.- 
uri. de asemenea, de formă 
ovală, care. în partea superioa
ră. emiteau o lumină albastră, 
iar in cea inferioară — una ro
șie. Un alt obiect neidentificat, 
de o luminozitate deosebită, a 
fost prins în aparate’e radar 
ale aeroportului din Torino și 
urmărit un timp de un avion 
de turism, după care a dispă
rut. Alte două O.Z.N.-uri au 
fost semnalate în zona Val 
d' Aosta.
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