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pe primii trei ani

ai cincinalului
Industria județului Prahova

(Cores- 
„Scinteii", 
Căpraru).

A ■
Președintele Consiliului de Stat 

«1 Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu s-au reîn
tors, sîmbătă la amiază, în Capi
tală, după vizita de stat efectua
tă în Statele Unite ale Americii, 
la invitația președintelui Richard 
Nixon și a soției sale, doamna Pa
tricia Nixon.

La aeroportul Otopeni, în întîm- 
pinare au venit tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană. Gheorghe Radulescu, Virgil 
Tnofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dânălache, Emil 
Drâgănescu. Janos Fazekas, Petre 
Lupu. Dumitru Popescu, Leonte 
Râutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec. Chivu Stoica, Constantin 
Bâbălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Mi
hai Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei. Conducătorii de 
partid și de stat au venit la aero
port împreună cu soț:

Erau, de asemenea, prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
.conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al S.U.A. la 
București, Donald Bramante, și 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră.

La coborîrea din avion, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au 
cu multă căldură de 
de partid și de stat, 
persoane oficiale.

Cetățenii Capitalei, 
tîmpinare, i-au aclamat îndelung, 
adresîndu-le calde cuvinte de bun

PLOIEȘTI 
pondentul 
Constantin 
— Colectivele unități
lor industriale din ju
dețul Prahova au ob
ținut ieri un nou și 
important succes : pla
nul la producția glo
bală pe primii trei ani 
ai actualului cincinal 
a fost realizat. Dato
rită avansului de timp 
ci ști gat, prahovenii
vor produce in plus 
pină La sfirșitul aces
tui an produse nece
sare economiei națio
nale in 
circa 1,4 miliarde lei. 
Prahova industrială a 
reușit să livreze supli
mentar la export măr
furi in valoare de a- 
proape 428 milioane 
lei valută, planul pe 
trei ani ai cincinalului 
fiind îndeplinit 
de 
brie

O 
seamă la succesele în
registrate de industria 
prahoveana și-au adus 
colectivele rafinăriilor 
Ploiești-Sud și Cimpi- 
na, schelei Boldești, 
întreprinderii de an
velope „Victoria" din

valoare de

ie.

fost salutați 
conducători 
de celelalte

veniți în în-

La sosire, pe aeroportul Otopeni

sosit. Entuziasmul mulțimii expri
ma satisfacția întregului nostru 
popor pentru rezultatele remarca
bile ale vizitei, față de această 
nouă și valoroasă contribuție adu
să la înțelegerea și conlucrarea în
tre state, la afirmarea unei noi 
politici în viața internațională, la 
întărirea păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu multă prietenie urărilor 
calde ce le-au fost adresate.

(Agerpres)

Plecarea din New York
NEW YORK 8 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Alexandroaie, 
transmite : Vineri seara a luat 
sfirșit vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Statele Unite ale 
Americii. vizită efectuată la invi
tația președintelui Richard Nixon 
și a doamnei Patricia Nixon.

Șeful statului român a fost înso-

tovarășii Manea Mănescu, 
al Consiliului de

"N

țit de 
vicepreședinte 
"Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Mitea și Vasile 
Pungan, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat, de alte persoa
ne oficiale române.

Pe aeroportul internațional John 
F. Kennedy din New York, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu căldură de J. Carluy, re
prezentant al primarului orașului 
New York, Stuart Anderson, re-

prezentantul guvernatorului statu
lui New York, de alte autorități 
locale.

Au fost de față Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României la Washing
ton, Ion Datcu, ambasador, repre
zentantul permanent al țării noas
tre pe lingă Organizația Națiunilor 
Unite, membri ai misiunii perma
nente a țării noastre la O.N.U., ai 
Agenției economice române.

Vineri la ora 20,00 (ora locală), 
— sîmbătă ora 3,00 (ora Bucu- 
reștiului), aeronava prezidențială a 
decolat de pe aeroportul din New 
York, îndreptîndu-se spre patrie.

incă 
la 24 septem- 
a.c.

contribuție de

Florcști, întreprin
derii electrocentra le 
Brazi, fabricii de dc- 
tergenți „Dcro", 
zinei de fabricate 
pentru construcții
„Dacia" din Ploiești, 
..INTEX14 Pâuleșli, în
treprinderii de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești 
și a celei de postav 
din Azuga ș.a.

în telegrama adresa
tă cu acest prilej C.C. 
al I’.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
către Comitetul Jude
țean Prahova al P.C.R., 
printre altele, se spu
ne : „Privind realiză
rile obținute prin pris
ma marilor sarcini 
ce-1 revin județului in 
cadrul planului cinci
nal, sintem pe deplin 
conștienți că aportul 
Prahovei la înfăptui
rile întregului popor 
in opera de făurire a 
societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
poate fi și mai sub
stanțial. In acest sens 
se va acorda o mai 
mare atenție îmbună
tățirii continue a cali
tății produselor, creș
terii productivității 
muncii, reducerii chel
tuielilor materiale

u-

și

de producție, folosirii 
eficiente a capacități
lor de producție și a 
timpului de lucru, în
tăririi disciplinei in 
muncă, precum și in
troducerii mai Intense 
a tehnicii noi 
sectoarele de 
ție. O grijă 
vom acorda 
temeinice a celor peste 
24 000 de cadre nece
sare pentru producția 
anului 1974, urmărind 
în perspectiva creș
terea și perfecționarea 
forței de muncă, pen
tru a' rLdica pe o 
treaptă și mai înaltă 
nivelul producției și al 
productivității muncii 
la fiecare loc dc mun
că. Vom face totul 
pentru ca in anul 1974, 
anul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării 
patriei și al celui de-al 
XI-lea Congres al 
partidului, să se obți
nă succese și mai mari, 
astfel incit contribu
ția județului Prahova 
la accelerarea pro
gresului economic și 
social-cultural al țării 
sâ fie pe măsura înal
telor exigonțe ale eta
pei pe care o străba
tem".

in toate 
fabrica- 
sporltă 

formării

Industria județului Dîmbovița
TlRGOVIȘTE (Co

respondentul „Scîn- 
teii“. Constantin Soci). 
Antrenați in marea 
întrecere patriotică 
pentru realizarea cin
cinalului înainte de 
termen, oamenii muh- 
cii din unitățile eco
nomice ale județului 
Dîmbovița raportează 
un succes de prestigiu 
— realizarea prevede
rilor planului cincinal 
pe primii trei ani la 
producția globală In
dustrială. Pină la 
sfirșitul acestui an, în 
industria județului 
Dîmbovița se va rea
liza o producție su
plimentară in valoare 
de aproape 500 mi
lioane lei, concretizată 
in 500 ...................
energie 
milioane 
electric 
stalații, 
nologic 
schimb 
dustrie 1 
peste 45 milioane lei,

milioane kWh 
electrică, 15 

! lei aparataj 
pentru 
utilaj 

și piese 
pentru 

în valoare de

in- 
teh- 

de
In-

130150 mii tone țiței și _ 
milioane mc gaz me
tan și alte produse.

In telegrama adre
sată Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român, tova
rășului secretar gene
ral. Nicolae Ceaușescu, 
de către biroul comi- 
te.tului județean de 
partid, In numele oa
menilor muncii din 
industria județului 
Dîmbovița, se spune : 
„Avînd in vedere că 
in anul viitor vor avea 
loc sărbătorirea celei 
de-a XXX-a 
sări 
triei 
fascist 
XI-lea 
P.C.R., 
se vor 
de aur 
triei ?i 
sintem 
facem totul pentru a 
organiza mai bine pro
ducția și activitatea de 
investiții, să sporim

aniver- 
a eliberării pa- 
de sub 

și cel
Congres al 

evenimente ce 
scrie cu litere 
in istoria pa- 
a partidului, 

hotăriți să

necontenit eficiența 
intregii noastre activi
tăți economice. Ne 
vom concentra efortu
rile pentru a pune 
înainte de termen în 
funcțiune obiectivele 
de pe platforma side
rurgicei din Tirgo- 
viște și să dăm pa
triei însemnate canti
tăți de oțel și piese 
forjate.

Vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, 
se spune in încheie
rea telegramei, că 
strinși uniți in jurul 
partidului și Comite
tului său Central, in 
frunte cu dumnea
voastră, vom depune 
toate eforturile pentru 
a pune in valoare în
tregul potențial mate
rial și uman al jude
țului nostru, în plină 
dezvoltare, pentru în
florirea necontenită a 
plaiurilor dimbovițene, 
a intregii noastre re- 
publici“.

i începe

FESTIVALUL
FILMULUI LA SATE

cu puternic ecou educativ

0 contribuție remarcabilă 
la înfăptuirea unei politici 

noi, de egalitate și respect, 
în viața internațională

Excelenței Sale domnului RICHARD
Președintele Statelor Unite ale Americii

NIXON

CASA ALBA 
al soției, să văLa plecarea spre patrie, doresc ca, în numele meu și 

exprim cele mai calde mulțumiri pentru ospitalitatea desăvîrșită de care 
ne-am bucurat în timpul vizitei în Statele Unite ale Americii.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe care le-am 
avut cu dumneavoastră, cu reprezentanți ai vieții politice și economice 
americane. Declarația comună pe care am semnat-o și acordurile în
cheiate vor contribui la dezvoltarea in continuare, pe multiple planuri, 
a relațiilor dintre țările noastre, în folosul deplin al celor două popoare, 
al cauzei colaborării, destinderii și păcii în întreaga lume.

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu acest prilej, dumnea
voastră și stimatei doamne Nixon, precum și întregului popor american 
prieten, cele mai cordiale urări de sănătate și fericire, de progres, 
prosperitate și pace.

Inceoe In întreaga țară FESTIVA
LUL FILMULUI LA SATE, impor
tantă manifestare cinematografică, 
devenită tradițională in activitatea 
cultural-educativă din viața spiritua
lă a satelor noastre. Aflat la cea 
de-a XVII-a ediție și urmind să se 
desfășoare in două etape, pină la 10 
februarie 1974. in aproape 5 000 de 
localități rurale, festivalul iși propu
ne să legitimeze intr-o măsură spo
rită — prin repertoriul calitativ su
perior care va fi prezentat — inte
resul milioanelor de spectatori pen
tru această manifestare. Fondul de 
filme care se află la întreprinderile 
cinematografice județene, și care nu
mără peste 500 filme artistice de 
lung metraj și peste 700 documen
tare. oferă posibilitatea alcătuirii 
unor programe atractive, de o mare 
diversitate, capabile — in urma unei 
selecții competente — să valorifice la 
un nivel superior virtualitățile edu
cative ale filmului.

In acest cadru, obiectivele majore 
ale festivalului converg către ridica-

Tn virtutea tradiției create de 
ati-.ea precedente, fiecare călătorie 
pes-e hotare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este urmărită am
apune, este trăită - de cetățenii 
patriei noastre cu vitotw
umană și mândrie

acea vibrație 
legitimă care 

dâcurg din convingerea că acolo, 
slujită o cauză pro

prie fiecăruia — promovarea inte
reselor fundamentale ale poporului 
român șl. implicit, aspirațiile de 
mal bine, de P-'« si Înțelegere. a,e 
tuturor popoarelor. Se poate sp ine 
cu tot temeiul că prin aceste atri
bute s-a distins și călătoria între
prinsă de tovarășul 
Ceaușesc-j. 1 mpreună cu to-ia-a.a
Elena Ceaușescu în Statele Unite. 
1* invitația președintelui Richard 
NlXOn Șl a SOț!« rtoamna
Patricia Nixon.

Această vizită i 
contextul întregii 
a României, care, 
bosit pentru continua 
a legăturilor multilaterale

sale. doamna

g-a înscris în 
politici externe 

militând neo- 
întărire 
’■» de 

prietenie fi alianță cu ’,Lrll®,27 
r;al!s*e act iernează, în aceiași timp, 
în direcția dezvoltării relațiilor cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orânduire socială, în spiritul co
existentei pașnice. al cerințelor 
des-, ader.: și progres aiul 
în lumea de azi. Expresie a re4- 
tiiăor de prietenie și colaborate. 
Jtotormcite între Urile si 
rele noastre, vizita in S.U.A. s-a 
încheiat cu rezultate djosebit de 
satisfăcătoare pentru 
în continuare a acestor raporturi, 
înscriindu-se totodată ca o amplă

contribuție la cauza generală a pă- 
cii și colaborării internaționale.

Ne sint proaspete pe retină ima
ginile de la televiziune și din 
presa : primirea plină de căldură, 
considerație și ospitalitate rezer
vată de gazde lnalților oaspeți : 
momentul apariției în balconul 
Casei Albe pentru a răspunde 
manifestărilor de simpatie ale 
americanilor veniți in intimpinare ; 
intilnirile de lucru cu personalități 
d pr-m rang aparținind unui Larg 
evantai politic, cu exponenți ai 
cercurilor economice : prezența a 
200 de ziariști in sala Clubului 
Național al Presei — vie expresie 
a unui larg interes : gesturile 
spontane, pline de cordialitate ale 
populației, inclusiv cetățenii ameri
cani de origine română din V. il- 
oungton, Cleveland, Hartford și New 
York. In toate acestea,_ un numitor 
comun — simpatia față de poporul 
român, prețuirea față de realizările 
României de azi, atit in opera de 
construcție, cit și in eforturile 

................. ;* intre 
de personalitatea 

departevăzătoare a 
Ceaușescu. Fă cin-

pe linia păcii și prieteniei 
popoare, față ----
prestigioasă, 
președintelui 
du-se exponentul acestor aprecieri, 
prwedinVsle Nixon a relevat : 
„Distinsul nostru oaspete, dintre 
U>ți oamenii de stat din lume, a 
jucat unul din cele mai însemnate 
roluri ale unui om de stat de pe 
glob prin faptul că a an_
samblul problemelor mondiale cu 
ca-re sintem confruntați și nu nu
mai pe acelea care implicau pro
pria s* țară... EI a dat dovadă

de înțelepciune și înțelegere și a 
contribuit enorm la deschiderea 
unor dialoguri, care, altfel, ar li 
rămas, poate, închise pentru tot
deauna". Asemenea cuvinte elo
gioase, care se adaugă atâtor de
clarații similare, rostite pe diferite 
meridiane de conducători ai parti
delor comuniste, de lideri ai mișcă
rilor de eliberare și ai organizații
lor politice progresiste, de oameni 
de stat din Europa și din celelalte 
continente, confirmă justețea poli
ticii partidului și statului nostru, 
in a cărei elaborare și consecventă 
înfăptuire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are un rol proeminent.

In cuvintările rostite de cei doi 
președinți au fost evocate cu satis
facție intilnirile și oonvorbirile lor 
anterioare — de la cea cu caracter 
particular, care a avut loc in 19G7 
la București, pină la cea actuală 
— a treia Intilnire prezidențială. 
Faptul că toate aceste contacte 
s-au dovedit utile și fructuoase 
aht pe planul îmbunătățirii rela
țiilor româno-americane, cit și 
pentru evoluțiile pozitive din lume 
vme să confirme odată mai mult 
oportunitatea și valoarea deose
bită a contactelor personale și dia
logului direct intre factorii de răs
pundere ai statelor pentru netezirea 
căilor spre cunoaștere, înțelegere 
și colaborare.

Firește, intre conducătorii a 
două țâri cu orinduiri sociale dife
rite și care au concepții ideologice
(Continuare In pag. a V-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Răspunzind manifestărilor călduroase al» cetățenilor Capitalei

rea nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a milioanelor 
de spectatori prin intermediul ope
relor cinematografice valoroase, către 
creșterea rolului filmului in educarea 
Tineretului in spiritul patriotismului, 
al dragostei față de muncă și Învă
țătură. O atenție deosebită se va 
acorda filmelor artistice de lung me
traj din producția națională — unele 
dintre ele constituind premiere pen
tru cinematografele sătești — care 
se vor bucura de o programare spe
cială și vor alcătui fondul prioritar 
al acțiunilor cultural-educative. Fil
mele de scurt metraj de toate genu
rile din producția națională — si in 
primul rind ceie dedicate vizitelor 
conducerii de partid și de stat în 
țară și străinătate și cele care reflec
tă realizările poporului nostru, sub 
conducerea partidului in toate dome
niile — vor ocupa un loc special pe 
ecranele festivalului. Un loc impor
tant in alcătuirea programelor îl vor 
deține și filmele din producția altor 
țări, care reprezintă valori autentice 
prin conținutul de idei și prin nive
lul realizării artistice.

Valorificind experiența anilor pre
cedent, întreprinderile cinematogra
fice județene vor iniția la actuala 
ediție a festivalului o gamă și mai 
largă de acțiuni menite să confere 
cadrului strict al proiecției filmelor 
noi valențe cultural-educative și un 
plus de atractivitate : întâlniri cu 
realizatorii și actorii unor filme, re
cenzii, concursuri, medalioane cine
matografice, simpozioane, programe 
cu participarea brigăzilor artistice 
locale, diferite expoziții in căminele 
culturale unde se prezintă fil
mele etc.

Ținind seama de modul cum a fost 
pregătit festivalul, se poate afirma 
că s-au creat premisele necesare ca 
in actuala ediție să se înregistreze 
rezultate pozitive, decisive in acest 
scop fiind eforturile susținute pe 
care vor trebui să le depună miile 
de lucrători din întreprinderile cine
matografice pentru popularizarea lui 
intensă, pentru asigurarea unor con
diții tehnice care să permită proiec
til de calitate și, bineînțeles, pentru 
organizarea unor acțiuni vii, atrac
tive, capabile să suscite interesul 
real al spectatorilor. O strinsă co
laborare a întreprinderilor cinemato
grafice județene cu organizațiile 
U.T.C., consiliile sindicale, inspecto
ratele școlare, cu aite organe locale 
poate asigura succesul actualei edi
ții a Festivalului filmului la sate, 
justificind interesul cu care este aș
teptat acest eveniment cinematogra
fic al lunilor de iarnă de milioanele 
de spectatori din satele și comunele 
patriei noastre.

J
Marin STANCIU
director general al Centralei 
wRomânia-film"
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FAPTUL] 
divers! - - - - - - - !
Săru’ mîna, 
mamă !

..Subsemnatul Mîulescu A. 
Dumitru, din comuna Dumbra- 
va-Mchedinți, aș dări, din tot 
sufletul, sâ-i mulțumesc și pe 
aceasiă calc doctorului care 
m-a salvat de la moarte sigu
ră*. Ir.tr-o scrisoare lungă, in 
cuvinte simple, dar emoționan
te, M.D. povestește despre felul 
in care a fost accidentat de un 
biciclist. izbindu-1 cu capul 
de-un bolovan, despre intema- 
r>-a sa la spitalul din Strchaia. 
despre modul in care, in comă 
f nd. a fost Îngrijit și suprave
gheat. zi și noapte, de dr. Ion 
Stoica (el însuși cu sănătatea 
șubredă) și cum același doctor 
l-a duc la Timișoara, unde, im- 
P”cună cu aJți doctori, l-au re- 
du vieții. Adresind felicitări 
profesorilor care l-au învățat și 
colectivului in care medicul lu
crează. M.D. își încheie scrisoa
rea cu cuvintele : ..îi mulțumesc 
și-i sărut mina măicuței docto
rului că a crescut asemenea 
om. Să afle și 'ă se bucure și 
ea". Și ea. și alte mame 1

Cu 10 tone, 
pentru... 
10 grame!

— Alo ? întreprinderea „Avi
cola" ? Aici — Direcția județea
nă de statistică Keamț. Cu to
varășul Toia, de la planificare.

— La telefon.
— De ce ați intirziat cu adu

cerea situației statistice pe luna 
noiembrie ?

— Vin imediat. O aduc „In

Ncavind, pe moment, cum să 
„zboare", a luat un autofrigori- 
fer de 10 tone, pentru a trans
porta o hirtie de... 10 grame. 
Ajuns la direcția de statistică, 
planificatorul a trebuit ză mai 
râboreascd o oră. pentru a da 
unele lămuriri, in tot acest 
timp, motorul autofrigorifcrului 
de 10 tone duduia de mama fo
cului. mistuind benzină, capitol 
la care planificatorul tocmai 
raporta, intre altele, economia 
planificată fi realizată. Curat 
economie 1

Nici nu urcă, 
nici 
coboară...

Spectacol inedit, in miez de 
noapte, pe strada Nuferilor din 
Capitală : cățărat pe schelele 
clădirii cu nr. 19. aflată in re
parație, ca un veritabil acrobat, 
un individ stătea suspendat, 
intre cer și pămint, fără să 
urce, nici să coboare, deși de 
„invitații" nu ducea lipsă :

— Poftim, nenicule, de urcă, 
dacă-ți dă mina ! — il imbia, 
de la etajul al II-lea. Petru Ba- 
lint. in locuința căruia, „acro
batul". in persoana lui Nicolae 
Pascu din Grabicina (Buzău), 
voia să se strecoare. Spărsese 
geamul de la bucătărie și, cir.d 
să zică ..hop", n-a mai sărit. 
Se trezise gazda. Acum... pas 
de coboară, cind, jos, il aștep
tau cițiva trecători și un lucră
tor de miliție. Abia intr-un tir- 
ziu. obosit de atita „acrobație", 
N.P. a coborit. Rămine de vă
zut la cit se va „urca" pe
deapsa.

Vecinii lui Marin Tiță din *

Auto...

Capitală (Prelungirea Ghencea I 
120) s-au trezit intr-o bună zi I 
cu ograda acestuia transforma- » 
tă in teren de parcare auto. I 
Numai că autoturismele, cite I 
4—5 deodată, veneau ciocnite ?« I 
boțite și plecau nou-nouțe. In ■ 
curind, cu toții și-au dat scama I 
că vecinul lor, M.T., pusese „pe I 
roate" un ditamai atelier de re
parat auto, „clientela" fiindu-i I 
asigurată de amicul și ajutorul I 
sa-:. Stelian Corbu. Văzind că I 
nimeni nu-i bagă „bețe-n roa- • 
te". M.T. se „autof elicit a", pros- I 
perind. Pină la un... viraj al or- | 
ganelor de resort in fața cărora 
M.T. a răspuns că nu este vor- I 
ba de un atelier dc reparații I 
propriu-zis. că el face, doar • 
așa. niște „cirpeli". Se pare că I 
o „reparație propriu-zisă" e ab- I 
solul necesară. Și ca va începe | 
chiar cu M.T. ■

Cînd e cafea, 
nu-i rîșniță... I 
si invers!»

Unitatea centrală „Cafea" din I 
Vaslui. Vrei 50 sau 100 de gra- I 
me pentru acasă ? Ti se răs- ’ 
punde : „Avem cafea. dar I 
n-avem rișniță. Vreți boabe ?“ I 
Nu vrei boabe și mergi la | 
„Alimc-ntara nr. 1", unde ți se . 
răspunde : „Astăzi aveți noroc. I 
rișnița merge, cafea avem, dar I 
nu-i prăjită. O vreți crudă ?" 
N-o vrei crudă și mergi la... I 
Dar. indiferent unde vei merge. I 
or! găsești cafea fără rlșniță. I 
ori invers. Deocamdată, vasluie- > 
nii consumă cafea de la Birlad. I 
de la Bacău și chiar de Ja | 
Iași. Pe cind și de la... Slghetul 
Marmațiel ?

Rubrica redactată de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scînieii^^j

încet. încet, fără prea 
multă publicitate, femeile 
au început să sc ..infiltre
ze" in citadela, pină nu de 
mult inexpugnabilă, a băr
baților — industria con
structoare dc mașini. Si nu 
pe portițe dosnice, lătural
nice. ci pe poarta cea mnre.

Dar. pentru ca rindurllc 
de mal sus să nu rămlnă o 
metaforă gratuită, iată un 
argument concret: uzina 
..Rulmentul" din Brașov. în 
colectivul acestei uzine, fe
meile ocupă un loc impor
tant, reprezentînd 34 la 
sută din totalul salariațllor. 
Le găsim in multe din sec
țiile de bază: in fabricația 
de bile și role, la rectifica
re. la montai. In controlul 
de calitate etc.

Prezența remarcabilă a 
femeilor In această uzi
nă • este lesne de ex
plicat. Producția de rul
menți este mecanizată și 
automatizată intr-o mă
sură mult mai mare de- 
clt In alte unități ale 
construcției de mașini. Rul
menții nu cer fortâ fizică, 
ci o mină dc lucru fină, un 
odd ager. Or, femeile sint 
Înzestrate cu asemenea !n- 
suriri. incit nici nu este de 
mirare dacă in anumite 
sectoare — la montai, 70 la 
sută — ele dețin ponde
rea. O pondere care nu 
este doar numerică.

— Trebuie să recunoaș
tem — nr spunea tovară
șul Gh. Mincu, inginer-șef 
— că avem anumite locuri 
de muncă — secțiile recti
ficare și exnerimentală — 
unde la condiții de lucru 
similare femeile obțin re
zultate mai bune declt băr
bații. De ce 7 Poate pen
tru că femeile se comportă 
in uzină ca și acasă, ca 
niște bune gospodine care 
cunosc valoarea lucrului 
bine făcut, cu economie de 
mijloace.

O dovadă grăitoare a pre
țuirii de care se bucură fe
meile. in citadela rulmenți
lor, este și prezența lor in 
consiliul oamenilor mun
cii — din 9 membri, 2 
sint femei — Constanța 
Frățilă, lăcătuș montator, și 
Sonia Catargiu, maistru. 
Sint femei cărora li s-a a- 
cordat încrederea conduce
rii unor sectoare: Ing. Flori
na Grigorescu este șefa la
boratorului; jng. Emilia A- 
petrei conduce tratamentul 
secundar — operație de 
m»re însemnătate pentru 
calitatea inelelor, care cere 
deosebită atenție în aolica- 
rea unor regimuri foarte 
severe. Sonia Catargiu este 
maistru în sectorul bile, loc 
de muncă în care lucrează 
numai femei, majoritatea 
tinere.

în cei zece ani, de cînd a 
devenit maistru în prelu
crarea prin așchiere, Sonia 
Catargiu (ca și celelalte fe

mei care dețin funcții de 
conducere) a demonstrat 
din nlin calități de bun 
conducător. Dc ce, atunci, 
ea a rămas „unicat" ? De 
ce nu au mai (osl trimise 
la școala dc maiștri și alto 
muncitoare dintre cele mai 
destoinice ? Răspunsuri sint 
multe. „Munca dc maistru 
e muncă grea, de bărbai", 
„Femeile nu prea nu cerut 
sâ meargă la școli" — zic, 
de regulă, bărbații. Dar fe
meile ? Ce spun ele ? Că nu 
li s-au prea făcut aseme
nea propuneri. Pe de silă 
parte, multe femei 6e fe-

general, faptul că femein 
este salariată nu trebuie să 
o stînjcnească in exercita
rea atribuțiilor ci de soție 
și mamă. In hotărî rea ple
narei din iunie a C.C. al 
P.C.R. cu privire la crește
rea rolului femeii în viața 
economică, politică și so
cială se arăta limpede că. 
paralel cu sporirea contri
buției femeii in diferitele 
sectoare de activitate, tre
buie să se asigure condi
țiile menite să le ușureze 
munca dc gospodine șl 
mame. Ce se face in uzina 
.,Rulmentul*1 din acest

lor pe plan profesional. 
Multe din salariatele noas
tre, care nu copii de vîrstă 
școlară, sint foarte îngrijo
rate, mai ales pentru cei 
din clasele mici, care au 
absolută nevoie de suprave
ghere în cele citeva ore 
pină se întorc părinții de 
la lucru. Or. in lot Brașo
vul nu există nici o școală 
cu semiinternat. deși cereri 
sint nenumărate. Pe agen
da zilnică a femeii, alături 
de grija pentru copil, se a- 
flă, firește, aprovizionarea. 
Salariatele noastre au o se
rie de observații critice de

LĂUDAțl FEMEILE 
PENTRU CĂ MERITĂ, 

dar însoțiți laudele de măsuri care 
să le ușureze munca în uzină 

și în gospodărie

0 INVESTIGAȚIE LA „RULMENTUL“-BRAȘOV

rose de funcțiile de răspun
dere. Dialogul cu Sonia Ca
targiu lămurește pricina :

— E grea munca de 
maistru 7 o întrebăm.

— Grea. Răspunderea te 
apasă. Rareori plec liniști
tă acasă, gindind că nu a 
mai rămas nimic de făcut. 
Munca de răspundere cere 
devotament, dăruire de 
sine. Nu ai dreptul să-ți 
precupețești timpul, price
perea. experiența.

— De aceea se feresc fe
meile să primească o mun
că de răspundere ?

— în nici un caz pentru 
că se tem de muncă. Sin
gurul lucru de care se tem 
cu adevărat este consumul 
suplimentar de timp. Pen
tru femeia gospodină și 
mamă, timpul este deosebit 
de prețios. Orele dăruite, 
in plus, muncii se scad din 
timpul pe care ea il consa
cră familiei. Și nu toate fe
meile pot să facă un a- 
semenea sacrificiu.

Desigur, nimeni nu le 
poate pretinde femeilor 
să-și neglijeze gospodăria 
și copiii de dragul unei 
funcții de conducere. în

punct de vedere ? Un răs
puns autorizat am primit 
de la responsabila comisiei 
de femei, statisticiana Me
lania Andronescu,

— Nu există prilej in 
care. întilnindu-ne cu sala
riatele la cite o conferință, 
adunare, consfătuire, să nu 
vină vorba despre proble
mele care ne frămîntă cel 
mai mult : viața de fami
lie. copiii, gospodăria. La 
noi s-au făcut multe pen
tru a le veni in ajutor : u- 
zina nu are creșă și gră
diniță de copii, dar s-au 
obținut locuri la creșele și 
grădinițele din oraș, mai 
apropiate de locuințele lor. 
O bună parte din cereri au 
fost satisfăcute, cu excepția 
citorva, pentru grădinițe, 
unde în acest an solicitările 
sint mai mari decît dispo
nibilitățile. Femeia-mamă 
se bucură de sprijinul pe 
care legea și omenia le re
comandă. Dar nu putem a- 
firma că s-a făcut tot ceea 
ce ar fi posibil de realizat 
pentru ca, intr-adevăr, fe
meile să se poată ocupa, in 
măsura în care ar dori-o și 
ar fi capabile, de realizarea

făcut, cu privire la aceasta. 
Aprovizionarea necorespun
zătoare a magazinelor bra
șovene cu mărfuri de pri
mă necesitate le silesc pe 
gospodine să piardă mult 
timp cu alergătura. De a- 
ceea preferă sâ lucreze în 
schimbul II.

In privința aprovizionă
rii, rolul principal il au, de
sigur, organele de resort. 
Dar și conducerea Uzinei, 
sindicatul pot contribui, in
tr-un mod specific, la re
zolvarea ei. Cum ? Expe
riența atitor întreprinderi 
din Capitală și din alte lo
calități oferă cel mai bun 
răspuns. S-au înființat mi
crocase de comenzi, bufete, 
secții „gospodina" pe lingă 
cantinele-restaurant, puncte 
alimentare, in incinta sau 
in apropierea întreprinderii 
etc. Nimic din toate aces
tea nu se află la „Rulmen
tul". De ce ? Greu de spus. 
Sau, mai bine zis, greu de 
mărturisit : nu s-a gindit 
nimeni, cu seriozitate, la a- 
semenea lucruri. Iată un 
fapt edificator in această 
privință. Uzina dispune de 
o cantinâ-restaurant, de 
mare capacitate, care ar

putea, după cum no asigură 
chiar responsabilul ci, An
gliei Untaru, să înființeze o 
secție „gospodina", care să 
vîndâ preparate și scmlprc- 
parate culinare, la prețuri 
foarte convenabile. De ce 
nu s-a înființat 7

— Nu avem vitrină frigo
rifică, ne explică responsa
bilul. Am cerut în repetate 
rînduri întreprinderii co
merciale locale dc stat 
pentru alimentația publică 
(I.C.L.S.A.P.). dc care a- 
partincm. dar nu am pri
mit. deși sint zeci de ase
menea utila ie nefolosite.

Se va spune, poate, că di
rectorul unei întreprinderi 
de proporțiile „Rulmentu
lui" are răspunderi mult 
mai mari și mult mai im
portante decit procurarea 
unei biete vitrine frigori
fice, pentru păstrarea chif
telelor și ardeilor umpluți. 
Nu negăm, așa este. Dar 
este oare nevoie sâ sc ocu
pe directorul, personal ? 
E^tc suficientă o dispoziție 
clară fi se va găsi cine să 
rezolve chestiunea. Acest 
modest utilaj ar putea veni 
în ajutorul salariatelor care 
nu sint sute, ci mii, deci 
procurarea lui merită efor
tul unui telefon (că altceva 
nu era necesar) către di
rectorul I.C.L.S.A.P. Așa 
stau lucrurile și cu cele
lalte cerințe rămase neo
norate : introducerea pro
gramului permanent de 
4 ore, solicitat de multe 
femei cu copii mici, ini
țierea unor cursuri de 
calificare în anumite spe
cialități, pentru a per
mite promovarea in cla
se de salarizare mai 
bune și concretizarea ce
lorlalte recomandări cu
prinse. dc asemenea, in ho- 
tărirea C.C. al P.C.R.

în convorbirile pe care 
le-am avut cu reprezen
tanți ai conducerii uzinei, 
ai comitetului sindicatului, 
cuvintele de laudă la adresa 
muncii femeilor nu au lip
sit. S-au făcut promisiuni 
în ce privește promovarea 
lor în funcții de conduce
re, recunoscindu-se. impli
cit, că „mai sint și unele 
lipsuri" in această privin
ță. Dar toate acestea nu 
vor avea mare valoare 
dacă nu se va face tot ce 
este, posibil, atît pe planul 
întreprinderii, cit și al mu
nicipiului, pentru a-i ușura 
femeii salariate povara gos
podăriei, pentru a o ajuta 
efectiv, substanțial, să-și 
crească și să-și educe co
piii. Prezența femeii in 
„citadela" brașoveană a 
rulmenților, prezență care 
se anunță și mai însemna
tă — jumătate din elevii 
școlii profesionale a uzinei 
sint fete — va fi astfel pe 
măsura capacității ei reale 
de muncă și de creație.

Rodlca ȘERBAN

„PROBLEME ECONOMICE4
• Revistă de economie politică fi politica economică cu tradiție de 

peste 25 de ani in lupta pentru nou șt eficient in teoria și practica 
economică. Publicație de cultură economică multilaterală, instrument 
indispensabil in activitatea de cercetare științifică și in practica pro
ductivă.

• Oferă o informare economică bogată și diversificată cadrelor de 
conducere, economiștilor din întreprinderi și ministere, cercetătorilor 
și cadrelor didactice, doctoranzilor, studenților, tuturor celor dornici 
de lărgirea orizontului lor in domeniul gindirii și al practicii econo
mice.

• Forum de confruntare a ideilor economiștilor — oameni de ști
ință și practicieni, prin organizarea Si publicarea de dezbateri asupra 
celor mai importante probleme ale gindirii și acțiunii in domeniul eco
nomiei naționale și mondiale.

• Mijloc operativ de cunoaștere a schimbărilor in economia mon
dială și a implicațiilor lor practice privind progresul omenirii și lărgi
rea coooerării economice și tehnico-științifice internaționale.

• Călăuză competentă pentru cunoașterea și aplicarea celor mai 
moderne metode de conducere a întreprinderilor, de organizare a pro
ducției și a muncii, de punere in valoare a inteligenței, creativității 
economice și a gindirii prospective.

• Publicație de sprijin a cursanților diferitelor forme de învăță- 
mînt de stat, de partid și de perfecționare profesională, asigură 
consultații bine documentate, răspunsuri precise la întrebările cititori
lor. Oferă candidaților la invățâmintul economic superior expuneri 
succinte asupra unor teme din programele examenului de admitere.

ABONAȚI-VA LA REVISTA „PROBLEME ECONOMICE"
PE ANUL 1974

Costul unui abonament este de 120 lei anual

Oamenii muncii din Capitală acționează energic, prin măsuri cuprinzătoaro 
pentru aplicarea hoiârîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a prevede
rilor decretului Consiliului de Stat cu privire la folosirea mai judicioasă a ener
gici și combustibililor. în ansamblul acestor preocupări, un rol important 11 are 
Comisia de economisire a combustibilului și energiei din municipiul București, 
organizată de curind. Formată din specialiști din diferite întreprinderi, institute 
de cercetări si proiectări șl al Institutului politehnic bucureștean, comisia îșl 
desfășoară activitatea in diverse compartimente, potrivit programului aprobat dc 
secretariatul Comitetului municipal de partid. Acest program urmărește ridicarea 
randamentului unor centrale electrice din Capitală, raționalizarea consumurilor de 
energie electrică șl carburanți in unitățile economice, dezvoltarea bazei de resurse 
energetice In întreprinderi, folosirea mai judicioasă a combustibililor, carburan
ților șl energiei electrice In toate sectoarele activității economice și sociale din 
municipiul București. Concomitent, TOT MAI MULTE UNTTATI AU ÎMBRĂȚIȘAT 
ÎNSUFT ETITA CHEMARE LA ÎNTRECERE A COMITETELOR DE PARTID ALE 
SECTOARELOR 2 SI 3 ȘI, PF. BAZA VALORIFICĂRII REZERVELOR INTERNE, 
CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA ȘI COMBUSTIBILI ARE O TENDINȚĂ 
SIMȚITOARE DE SCĂDERE. Dovada realismului acestei aprecieri ? Raidul nostru 
prin unități economice din cadrul sectorului 7 al Capitalei.

întreprinderea de mașini electrice 
— unitate care, lună de lună, și-a 
Îndeplinit și depășit substantial sar
cinile de plan, la toti indicatorii, in 
condițiile unei eficiente economice in 
continuă creștere.

— Pină in prezent am economisii 
pc«le 500 tone combustibil conven
țional — ne relata secretarul comi
tetului de partid, tovarășul Ra<lu 
Păunescu» Recenta hotărire fi Co
mitetului Executiv și Decretul Con- 
sU:ului de Stat ne-au mobilizat, in
tr-o măsură si mai mare, in ve
derea depistării de noi rezerve in
terne. menite să asigure diminuarea 
substanțială a consumurilor de com
bustibil sl energie electrică. Calcu
lele arată că. pină la sfirsitul anu
lui. vom mai economisi alte 100 tone 
combustibil convențional, iar in anul 
viitor, comparativ cu normele de 
consum planificate pentru acest an, 
peste I 300 tone.

Rezultate normale. întrucit colecti
vul Întreprinderii si-a evaluat nein- 
tlrziat posibilitățile, treclnd grabnic 
la aplicarea măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice stabilite. De altfel. LnS. 
Tiberiu Serbănescu. vicepreședinte al 
consiliului de control muncitoresc 
din Întreprindere, ne-a vorbit pe larg 
despre asemenea măsuri. Așa. de pil
dă. in urma secționării Instalației e- 
lectrice a cuptorului cu radiații in- 
fraroșii de la atelierul L-O.E.. se vor 
economisi anual 30 000 kWh ; prin 
Înlocuirea Iluminatului incandescent 
cu cel fluorescent — alt! 90000 kttb : 
pe baza raționalizării regimului de 
rodai in sarcină a convertizoarelor 
de sudură, consumul de energie e- 
tectrică se reduce cu 50 la sută, iar 
prin folosirea apel calde de retur la 
încălzirea unor sectoare anexe se 
vor economi»! 500 tone combustibil 
convențional.

întreprinderea „Steaua roșie" din Capitala. Produsele realizate de mun
citorii acestei întreprinderi sint apreciate atît în țară cit și peste hotare. 

In fotografie : Se lucrează la un nou lot de betoniere de 500 litri

Înalte, luminoase se folosește, oe cit 
posibil, iluminatul natural — pre
tutindeni. o intensă activitate orga
nizatorică și politico-educativă pen
tru economisirea energiei electrice si 
termice.

— Este firesc să acționăm cu fer
mitate pentru economisirea combus
tibilului și a energiei electrice, ne 
spunea strungarul Pe(re Petre. O 
facem doar in interesul economiei 
naționale și. deci, al nostru, al tu
turor. Tocmai de aceea sintem ho- 
tăriți să lichidăm definitiv orice 
sursă de risipă, fie ea cit de mică.

Despre atari nreocupâri. cu aceeași

Iui curent. în această întreprindere 
sc vor mai economisi încă 130 tone 
combustibil conventional, iar în anul 
viitor la ccie 770 tone, cit se stabi
lise initial, recent, s-a ajuns la con
cluzia că există posibilități certe să 
se adauge alte aproape 60 de tone. 
Apoi, consemnăm că pentru realiza
rea întocmai a sarcinilor propuse, in 
întreprindere s-a trecut la aplicarea 
unui plan complex de măsuri teh- 
nico-organizatorice. specifice fiecărui 
loc de muncă. Intre altele. este 
vorba de dimensionarea judicioasă a 
iluminatului și încălzirii. în funcție 
de necesitățile stricte ale producției:

Telex cetățenesc
• BULETINUL OFICIAL Nr. 184 din această lună publică Decretul 

privind reducerea la 5 zile (42 de orț) a sâptămînii de lucru pentru 
personalul care muncește In subteran In minele din Valea JiuluL Pro
gramul zilnic va fi de 8 ore. O sâptămlnă pe lună se vor lucra 8 zile. 
Ore suplimentare vor putea fi efectuate numai in cele două simbeta 
din flecar»* lună, in limitele cifrei de 120 admisă de Codul muncii. 
Compensarea acestor ore suplimentare se poate face în următoarele 
30 de zile ; retribuirea lor se va face cu un spor de 50 de procente din 
salariul tarifar pentru primele două ,ore suplimentare pe zi și cu 100 
dc procente pentru restul.

Duminica și in zilele de sărbători legale sint interzise orice activi
tăți de producții. Din același Decret. Ministerului Minelor, Petrolului 
Si Geologiei, Centralei cărbunclui-Petroșanl le revine obligația de » 
lua măsurile necesare pentru ca toate lucrările generale de reparații, 
întreținere și control in subteran să se execute duminica, in zilele de 
sărbătoare legală sau slmbetele cînd nu se execută lucrări de minerit. 
Pentru aceste activități ee va acorda repaus in celelalte zll<. ale săp
tămânii.

CONSTRUCȚII SOCIALE
• 1 138 FAMILII MEIIEDINȚENE VOR FACE REVELIONUL IN 

CASA NOUA. Dintre acestea. 930 s-au și mutat, iar celelalte se vor 
muta in cele 200 apartamente care în prezent se află în stadiu de fini
sare dar care vor fi Dredate la cheie (cu siguranță !) Încă Înainte de 
finele anului în curs.

• LA BlRLĂD $1 CONSTANȚA au fost date în folosință, zilele 
acestea, prunele blocuri care prefigurează două noi cartiere. între zona 
industrială și marginea de nord a Birladulul va fi cartierul „Șiret", cu 
blocuri care vor însuma peste 1 000 de apartamente : două blocuri și-au 
primit deja locatarii, alte trei sint in construcție avansată, pentru încă 
două se sapă fundațiile ș.a.m.d La Constanța, noul cartier va fi situat 
în partea de sud a orașului : 7 blocuri (400 apartamente) sint gata, iar 
în anul viitor vor continua lucrările de construcții — pe lingă blocurile 
de locuințe fiind planificate sâ apară aic, și o școală cu 16 clase, o 
grădiniță și o creșă pentru 120 copii.

EDILITAR-GOSPODĂRESC
• MAGISTRALA NORD-SUD DIN CAPITALĂ VA FI PRELUN

GITĂ. Lucrările de demolare, de pregătire a frontului de lucru au și 
început. în continuarea Bulevardului Dimitrie Cantemir va fi amena
jată încă o porțiune de aproape 1.5 km. Prelungirea (care urmează 
să fie gata în vara viitoare) va trece prin Parcul Tineretului (din 
fosta groapă Cocioc) și va traversa Lacul amenajat in parc (peste un 
pod de 80 m), va lăsa în dreapta marea sală a sporturilor aflată în 
construcție și va continua pe strada Piscului. Pentru început, pe aici 
se va circula pe cite două benzi de circulație în fiecare sens.

• ALIMENTAREA CU APĂ ÎN UNELE CARTIERE DIN BUCU
REȘTI a fost deficitară, timp de douâ-trei zile, datorită faptului că 
debitul Dîmboviței a fost mai redus. Situația s-a remediat. în plus, 
Consiliul Național al Apelor, dispeceratul Ministerului Energiei Elec
trice (care valorifică energia apelor de pe cascada Argeșului) au con
venit asupra unui program care prevede ca, pe lingă Dîmbovița, să se 
poată utiliza în permanență și priza de la Crivina (pe Argeș) la care 
pină acum se apela doar la anumite ore.

SĂNĂTATEA PUBLICĂ
• CHIAR ȘI MEDICII... Sub egida Academiei de științe medicale, 

secția de sănătate publică a Institutului de igienă a organizat pentru 
prima oară în țara noastră un amplu sondaj al stării de sănătate a 
populației pe bază de investigații directe. în București au fast con
sultate multilateral 10 000 de persoane adulte. Din datele preliminare 
rezultă că oameni care n-au știut niciodată că sint bolnavi au aflat-o 
cu această ocazie ; printre aceștia, chiar și medici. O cercetare asemă
nătoare s-a făcut și în mediul rural, în zona Baia Mare, Evident, toți 
cei descoperiți cu afecțiuni au fost luați in evidență pentru a fi tratați.

• DISPENSARE. începînd din zilele acestea, două disnensare se află 
la dispoziția sătenilor din Santa Mare și Corni — județul Botoșani. 
Ele cuprind : cabinete de consultații, laboratoare, cabinete stomatolo
gice, apartamente pentru medici. De la începutul anului și pînă în 
prezent, in același județ s-au mai dat In folosință încă 4 dispensare 
(la Avrămeni, Flăminzi, Stibienl și Dornești) urmind ca, Intr-un viitor 
apropiat, construirea unor utilități de acest gen să se încheie și în 
comunele Ștefănești, Vlădeni, Corlățeni și Bucecea.

COMERȚ
• S-A DUBLAT NUMĂRUL FRIGIDERELOR VINDUTE DUPĂ 

REDUCEREA DE PREȚURI de la 1 decembrie. I.C.L. Tehnomctal ne 
informează că, totodată, în ultimele zile au sporit șl solicitările bucu- 
reștenilor pentru televizoare, aparate de radio, articole de porțelan, 
faianță, vase emailate. Numai că — adăugăm noi — nu toate magazi
nele de profil sint bine asortate cu aceste produse.

• IN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE. două noi magazine s-au des
chis în această săptămînă : unul de tricotaje, galanterie, mercerie ; 
altul — cu articole de menai. Cu aceste unități — amplasate la subso
lul blocului 2 din cartierul Simeria — în 1973 suprafața comercială, nouă 
sau modernizată, a ajuns la 600 mp.

JURIDIC
• CURSURI DE CALIFICARE, Prin Hotărîrea Consiliului de Mi

niștri nr. 1439/1973, I.T.B -ului ii revine sarcina de a organiza, expe
rimental, cursuri pentru calificarea de conducători de autobuze (1 an) 
și de autotaxlmetre (4 luni). Vor fl admiși numai absolvenții școlilor 
generale, cu serviciul militar satisfăcut. în vîrstă de cel puțin 22 de 
ani și cel mult 35 de ani. Pe tot timpul școlarizării, cursanții se vor 
bucura de toate drepturile și vor avea aceleași obligații prevăzute pen
tru calificarea și perfecționarea muncitorilor și personalului cu pre
gătire medie.

• SATUL VĂLENI trece din componența comune! Horgeștl, jude
țul Bacău, in aceea a comunei Parincea, din același județ (Decret 
nr. 618/1973).

Cojocarii, secretara comitetului _ de 
partid din întreprindere, ne preciza: 
„Concomitent cu aplicarea unor so
luții tehnice sau organizatorice. în 
secții, la fiecare loc de muncă se 
desfășoară o intensă activitate poli- 
tico-educativft. în adunările organi
zațiilor de bază, problemele legate de 
utilizarea cit mai rațională a resur
selor energetice au ocunat. cum este 
firesc, un Ioc principal. Comuniștii 
fac propuneri concrete. Bunăoară, la 
adunarea de partid a organizației de 
bază din cadrul secției mecano-ener- 
getice s-a propus să se Intervină 
pentru economisirea combustibililor

CONCRET, CU HOTĂRIRE ȘI RĂSPUNDERE 
-așa acționează organizațiile de partid pentru 

economisirea energiei și combustibililor
Ancheta noastră în întreprinderi din sectorul 7 al Capitalei

Facem un scurt popas prin sec
toarele de producție. Tn secția me- 
cano-energetică. organizația dc partid 
de aici a Initial o acțiune prin care 
se urmărește antrenarea tuturor sa- 
larlatiior la economisirea zilnică a 
unul kliowat-oră. O dovadă, un e- 
fect al acestei Initiative ? Ne aflăm 
In hala nr. 100. Pauza dc masă : se 
utilizează Iluminatul natural. Pe un 
panou citim r „Nu lăsati utilaîcJe sa 
funcționeze in col". Un îndemn la 
economie, o sarcină aplicată întoc
mai si In practică Ne oprim si in 
alte sectoare de producție : pretutin
deni iluminatul a fost „reglat1* dună 
necesitățile producției — in halele

convingere ne-au vorbit șl tovarășii 
Radu Osiac. Ion Radu și multi al
ții cu care am discutat în întreprin
dere. Dar nu numai că ne-au vor
bit. ci i-am si văzut actionind con
cret in acest sens. Ia locurile lor de 
muncă. Cuvint urmat de faptă, fap
tă concretizată in economii substan
țiale de energie electrică si com
bustibil

întreprinderea de confecții si tri
cotaje. Ore sint preocupările actua
le ale colectivului acestei unități 
economice in ceea ce privește 
gospodărirea mal ludlcloasâ a com
bustibililor si energie! electrice 7 Mal 
intli. aflăm că. pină la sfirșitul anu-

de îmbunătățirea Izolațiilor termice 
ale unor instalații și Înlocuirea in
stalațiilor de ardere cu randamente 
scăzute : de încărcarea optimă a uti
la iclor si evitarea funcționării aces
tora „in col". De asemenea, in orele 
de vîrf ale sistemului energetic na
tional se ooresc utilajele a căror 
funcționare este discontinuă. pre
cum si cele caro necesită lucrări de 
întreținere si reparații. Numai prin 
aolicarea măsurii amintite urmează 
să se economisească anual 26 tone 
combustibil convehtional.

Cite alte acțiuni nu se finalizea
ză in această mare unitate a indus
triei ușoare din Capitală I In legă
tură cu aceasta, tovarășa Eleonora

șl energiei electrice încă din faza de 
elaborare a tehnologiilor de fabrica
ție. Adică, risipa sâ fie prevenită din 
fașă...11.

Sirguința si seriozitatea cu care 
acționează comuniștii. Întregul co
lectiv pentru folosirea cit mal tu- 
dicioasă a combustibililor si energici 
electrice sint deosebit de rodnice. Tn 
secțiile 8 — tricotate. 7 si 5 — con
fecții. ca si in altele, remarcăm pre
ocupările pentru utilizarea la maxi
mum a iluminatului natural, aten
ția deosebită care se acordă preve
nirii funcționării „în gol" a mașini
lor st instalațiilor. In paralel, se e- 
fectuează lucrări de sectorizare a 
iluminatului, do raționalizare a aces

tuia, imbunătățindu-se iluminatul de 
la locul de muncă, mult mai eficient, 
mai economic.

Asemenea preocupări sint comune 
și altor unităti din cadrul sectorului 
7 din Capitală. De altfel. In trei tri
mestre din acest au. pe ansamblul 
unităților economice din sector, 
s-au economisit peste 22 milioane 
kWh energie electrică și aproape 
18 000 tone combustibil conventional. 
Celor două unități „zgîrcite" în folo
sirea resurselor energetice li se ală
tură întreprinderea ..Electrocentrate" 
(cu economii de peste 11 milioa
ne kWh energie electrică), IREMOAS 
cu 2,2 milioane kWh. întreprinderea 
de utilaje si piese de schimb cu 
400 000 kWh si 37 tone combustibil 
convențional ș.a.

— Cu certitudine, pină la sfîrșî- 
tul acestui an și in anul 1974 aceste 
economii vor fi substanțial majora
te. aprecia ing. Cristian Nicolescn. 
secretar al comitetului de partid aJ 
sectorului. In toate întreprinderile 
s-a trecut la aplicarea unor noi mă
suri pentru combaterea risipei, redu
cerea consumurilor de combustibil și 
energie electrică.

Aflăm câ. in urma unei consfă
tuiri cu caracter de lucru organiza
tă recent la nivelul sectorului, cu 
participarea unor cadre de condu
cere din întreprinderi, a unor inven
tatori din Capitală si provincie si a 
specialiștilor din diferite institute, a 
rezultat că în anul viitor, numai prin 
Înlocuirea arzătoarelor cu randa
mente scăzute, se vor economisi 23 
milioane metri cubi gaz metan. La 
întreprinderea mecanică pentru a- 
gricultură și piese de schimb pentru 
Industria alimentară, prin înlocuirea 
unor cazane cu randamente slabe și 
modernizarea arzătoarelor, anual, se 
vor economisi peste 80 tone combus
tibil convențional, iar la Întreprin
derea de panificație „Spicul", prin 
reducerea cu 8 la sută a consumului 
specific de energie electrică pe tona 
de criu măcinat, se vor economisi 
250 000 kWh.

Sint dovezi concludente ale acțiu
nilor întreprinse in unitățile acestui 
sector al Capitalei pentru 'mai buna 
gospodărire a resurselor energetica 
— în lumina sarcinilor stabilite d» 
conducerea partidului si statului nos
tru — cu efecte economice certe atît 
în acest an. cit si in anul viitor, ac
țiuni întreprinse sub conducerea or
ganizațiilor de partid.

Iile STEFAN
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SECVEHTE ALE VIZITEI TOUflRflSULMI NICOLAE CEAUSESCU LA NEW TOK
Întîlnire cu reprezentanți ai cercurilor 

industriale, comerciale și financiare
După cum s-a anunțat, vineri 7 

decembrie, președintele Consiliu
lui de Stal al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o întîlnire. la 
sediul central al firmei „Manufac
turer Hanover Trust“ din New 
York, cu un grup de reprezentanți 
ai cercurilor industriale, comercia
le și financiare din Statele Unite, 
întâlnirea a continuat cu un dejun 
de lucru. în cursul căruia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Consiliului de adminis
trație al firmei „Manufacturer 
Hanover Trust", Gabriel Hauge, au 
rostit cuvîntâri.

în cuvintarea sa. GABRIEL 
HAUGE a spus

Este o mare plăcere să salutăm 
astăzi, aici, pe Excelenta Sa. 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Am fost deosebit de mulțumit 
să aflu că vom avea posibilitatea 
de a întoarce. într-o mică măsură, 
ospitalitatea pe care România ne-a 
acord3t-o în luna mai a.c. Sîntem, 
de asemenea, foarte fericiți că

Cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Doamnelor și domnilor,

Doresc să încep prin a mulțumi 
pentru ospitalitatea care ni s-a re
zervat și prin a adresa gazdelor și 
dumneavoastră, tuturor, un salut 
cordial.

Intr-un anumit sens, această în
tîlnire încheie și vizita noastră în 
Statele Unite ; ca atare, am putea 
face și un bilanț al rezultatelor ei. 
Trebuie să vă declar că ne pre
gătim să ne întoarcem in patrie 
deosebit de mulțumiți de rezulta
tele vizitei noastre în Statele Uni
te. Am avut convorbiri bune cu 
președintele Nixon, cu secretarul 
de stat, Kissinger, cu alți membri 
ai guvernului ; am avut întîlniri 
cu conducători sau reprezentanți 
ai multor companii din Statele 
Unite. Am semnat cîteva acorduri 
generale, printre care unul în pro
blema reglementării dublei impu
neri. Am adoptat, împreună cu 
președintele Nixon, o Declarație 
de principii cu privire la relațiile 
de colaborare economică între 
România și Statele Unite. Am sem
nat. de asemenea, o Declarație cu 
privire la principiile de colaborare 
generală între România și Statele 
Unite.

Iată de ce apreciez că, după vi
zita președintelui Nixon în Româ
nia, în 1969 — care a marcat un 
moment important în relațiile din
tre țările noastre — actualele acor
duri și îndeosebi Declarația pe 
care am semnat-o în aceste zile 
constituie un nou moment istoric 
în relațiile dintre România și Sta
tele Unite.

S-ar putea spune că s-a creat 
un cadru juridic mai bun pentru 
extinderea colaborării economice, 
tehnico-științifice și in alte dome
nii dintre țările noastre. Dar, ca 
orice cadru juridic, el trebuie, 
pină la urmă, să capete și aspecte 
cit mai concrete, să fie materiali
zat în viață. Doresc să vă declar 
deschis că. în ce ne privește, sîn
tem hotărî ți să acționăm cu toată 
fermitatea pentru extinderea rela
țiilor de colaborare cu companiile 
din Statele Unite, care sînt intere
sate în această direcție.

Intr-adevăr, în ultimii ani. s-au 
obținut o serie de rezultate bune. 
Aici participă conducători ai unor 
c-ompanii cu care România a reali
zat sau realizează, in prezent, re
lații de colaborare într-o serie de 
domenii importante. Domnul pre
ședinte a vorbit despre unele re
zultate pe calea realizării _ unor 
acțiuni, precum și de unele intenții 
de extindere a acestei colaborări 
în domeniul financiar, prin înfiin
țarea chiar a unei filiale în țara 
noastră. 

accelerarea programului oaspeților 
noștri nu a afectat această întîl
nire.

Am aflat că unul din poeții dv. 
a spus : „viitor de aur țara noastră 
are și prevăd prin secoli a ei înăl
țare". Intr-adevăr, cred că nici 
unul din oaspeții noștri de azi nu 
poate pune la îndoială faptul că 
România este o țară a viitorului.

într-o lume împărțită de filozo
fii sociale diferite. România, sub 
inițiativa președintelui Ceaușescu, 
a devenit un exemplu strălucit în 
fruntea creării de înțelegeri între 
țâri. Cu toții am citit articole în 
presă care subliniază politica de 
independență a României. Noi în
țelegem și respectăm această poli
tică. Dar eu cred că tot atît de 
important este și faptul că Româ
nia apreciază și acordă o deose
bită atenție interdependenței din
tre națiuni, pentru pace și prospe
ritate. Această interdependență își 
găsește expresia în faptul că 
România este membră a G.A.T.T., 
F.M.I., a Băncii Mondiale și 
C.A.E.R.

„Manufacturer Hanover" lucrea

România este angajată într-un 
vast program de dezvoltare eco- 
nomico-socială. Am realizat lu
cruri bune, dar știm că mai avem 
mult de făcut pentru a lichida 
starea de înapoiere de la care am 
pornit, pentru a ridica România 
la un nivel de dezvoltare cît mai 
înalt, care să asigure poporului 
condiții de viață din cele mai 
bune. Pe plan național, facem 
eforturi serioase : anual alocăm 
din venitul național pînă la 33 la 
sută în scopul dezvoltării. Acei 
dintre dumneavoastră care ați vi
zitat România puteți să aveți o cît 
de mică imagine despre măsura în 
care aceste eforturi încep să se 
vadă în industrie, agricultură, în 
dezvoltarea științei, culturii, în ri
dicarea nivelului de trai al po
porului. Avem în vedere să con
tinuăm efortul acesta cel puțin și 
in cincinalul 1976—1980.

Ținem mult Ia dezvoltarea și 
consolidarea independenței țării 
noastre. Aceasta, pentru că istoria 
— destul de indelungată — a 
României ne-a învățat că- numai 
asigurind o independență reală, se 
pot crea condiții ca întregul 
popor să ducă o viață demnă, li
beră, să poată participa, totodată, 
la o largă colaborare internațio
nală. Dorim să colaborăm larg cu 
toate țările, cu toți aceia care sînt 
gata să meargă pe această cale, 
respectind independența și suve
ranitatea României.

Am călătorit mult ; recent, am 
vizitat o serie de țări vecine cu 
Statele Unite — din America La
tină. In toate aceste călătorii, pe 
aproape toate continentele — în 
Australia n-am fost încă — am 
constatat că toate popoarele sînt 
dornice de a-și asigura o indepen
dență cît mai deplină și. totodată, 
de a participa cit mai activ la via
ța internațională, la colaborarea cu 
celelalte state. Problema care se 
pune astăzi este ca la preo
cupările oamenilor politici de 
a așeza relațiile pe princi
pii noi, de egalitate între toate na
țiunile, să se găsească și forme de 
colaborare economică menite să 
țină seama de acestea. Noi consi
derăm că, pornindu-se de la aceas
ta, se vor putea găsi căi ca să se 
dezvolte relațiile de colaborare, de 
promovare a diferite forme de re
lații economice, care să asigure, 
totodată, dezvoltarea fiecărei țări 
și. desigur, condiții reciproc avan
tajoase. Vă rog să nu-mi luați in 
nume de rău, dar trebuie să spun 
că președintele Nixon, din punct 
de vedere al înțelegerii politice a 
relațiilor noi. a luat-o înaintea 
multor companii din Statele Unite. 
Sper însă că și dumneavoastră, 

ză îndeaproape cu coresponden
tul nostru din România, Banca de 
Comerț Exterior, de la înființarea 
acesteia, în 1968, Noi sperăm, în 
continuare. într-o creștere substan
țială a volumului comerțului în
tre țările noastre, mai ales în ca
zul ci nd Congresul va acorda 
României un tratament tarifar 
egal cu alte țări, nediscriminato- 
riu. Noi sprijinim această măsură 
în mod activ.

Chiar in această săptămînă. am 
asistat la crearea Consiliului eco
nomic româno-amerLcan. Eu am 
acceptat funcția de președinte al 
acestui consiliu, din partea ameri
cană, și sper că mulți dintre dv. 
vor participa, de asemenea, la 
acest consiliu.

în contextul acestei creșteri a 
relațiilor noastre, am plăcerea să 
anunț astăzi că, în urma unor 
discuții cuprinzătoare, noi am că
zut de acord. în principiu, să în
ființăm la București o filială a 
băncii noastre. Noi sperăm că 
noua filială va începe să funcțio
neze la mijlocul anului 1974 și va 
fi angajată, în principal, în pro

companiile economice din Statele 
Unite, veți urma acest exemplu.

In orice caz, trebuie să spun că, 
in ce privește colaborarea cu 
România, noi sintem mulțumiți de 
ceea ce am realizat in ultimii ani. 
Am început, de curind, unele for
me noi de colaborare prin crearea 
de societăți mixte, desigur, deose
bite de actualele întreprinderi in
ternaționale, dar care se pare că 
îmbină în mod armonios interese
le reciproce și asigură venituri co
respunzătoare atit unora, cît și al
tora. Am creat deja o societate 
mixtă cu compania „Control Data 
Corporation". Sperăm că, in urmă
toarele luni, vom mai realiza ase
menea societăți și cu alte compa
nii. Este un început modest, dar 
care, sper, va deschide o cale nouă 
de colaborare economică. De ase
menea, cu o serie de companii din 
Europa, îndeosebi din R.F.G., am 
încheiat deja mai multe înțelegeri 
în această direcție. Noi înșine 
participăm la asemenea societăți 
mixte într-un șir de țări ; in ca
drul vizitei mele în America Lati
nă. am constituit cîteva societăți 
din acestea.

Sîntem interesați să realizăm o 
colaborare largă cu dumneavoas
tră, cu alte companii din Statele 
Unite, in condiții reciproc avanta
joase, în care și noi sîntem intere
sați să cîștigăm, așa cum sînteți și 
dumneavoastră. Nu dorim să fa
cem activități economice în care 
să pierdem, deși, din păcate, mai 
pierdem citeodată. Dar și la dum
neavoastră se întîmplă ca o anu
mită firmă sau companie să piar
dă. Se pare că legile economice 
lucrează în același fel ; unde se 
lucrează rău, unde sînt oameni 
care nu sînt buni întreprinzători, 
se pierde. Sigur, noi dorim să fa
cem cu dumneavoastră întreprin
deri unde să nu pierdem, pentru 
că, dacă ne-am gîndi să pierdem, 
ar fi bine ca și noi și dumneavoas
tră să ne vedem de altă treabă ! 
Deci, dorim ca, într-adevăr, să 
găsim acele domenii care să asigu
re o dezvoltare economică cores
punzătoare, să realizăm produse de 
înaltă calitate din toate punctele 
de vedere, care să fie competitive 
pe piața internațională și care să 
țină pasul cu progresul tehnic care, 
după cum știți bine, se dezvoltă 
foarte rapid. Sîntem interesați 
în domeniul electronicii, în do
meniul mașinilor-unelte, al u- 
tilajelor complexe, în metalur
gie și în orice alte ramuri 
care pot să contribuie la o dez
voltare corespunzătoare a indus
triei din țara noastră și care să 
corespundă, totodată, și intereselor 

movarea șl finanțarea comerțului 
dintre țările socialiste și celelalte 
țări.

Ca rezultat ol dezvoltării relații
lor noastre prietenești cu colegii 
noștri din București, am încheiat, 
sâptămîna aceasta, cu reprezen
tanții Băncii Române de Comerț 
Exterior un acord de cooperare, 
care înglobează mai multe domenii 
ale relațiilor noastre reciproce : 
schimburi de informații economi
ce. asistență în dezvoltarea de le
gături între firmele din S.U.A. și 
unitățile economice din România. 
Aceste legături, după cum mulți 
dintre dv. cunosc, pot îmbrăca 
forme diferite, inclusiv societăți 
mixte cu participare la capital, 
domeniu în care România mani
festă o mare ingeniozitate.

Domnilor, cu toții vom saluta 
cuvîntul aceluia care a făcut atît 
de mult pentru ca România să 
progreseze și pentru dezvoltarea 
cooperării internaționale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul președinte
le NICOLAE CEAUȘESCU.

partenerilor cu care intrăm într-o 
asemenea colaborare.

Am fost întrebat în mai multe 
rînduri în aceste zile — îndeosebi 
de reprezentanții presei, dar și de 
alții — dacă nu avem de gînd să 
vindem ceva petrol Statelor Uni
te. Nu știu dacă aici se găsește ci
neva care a lucrat în industria pe
trolieră, în trecut, în România, deși 
cu unele companii conlucrăm bine 
și acum. Una din ele a fost chiar 
sancționată în 1962 de Administra
ția Statelor Unite, pentru că a 
vîndut României o instalație, uni
că pe atunci in Europa. Desigur, 
aceasta aparține trecutului. După 
cite știu, astăzi Administrația, in
clusiv președintele Statelor Unite, 
încurajează dezvoltarea acestei co
laborări. Deci, nu mai există 
vreun pericol ca • cineva să fie 
sancționat pen tril că- dezvoltă re
lații cu România. Deci. în Româ
nia nu sint piedici. în Statele Uni
te, de asemenea, nu sînt piedici : 
depinde acum de felul în care 
dumneavoastră veți reuși să ajun
geți la înțelegeri corespunzătoare 
cu întreprinderile de stat cores
punzătoare din România. Sîntem 
gata să vindem și petrol, dacă fir
me sau companii din Statele Uni
te vor participa, cu România, la 
explorări petroliere în Marea Nea
gră și dacă vom găsi, să asigu
răm unele cantități și pentru ne
cesitățile Statelor Unite.

Cred că ar prezenta mult inte
res o colaborare pe terțe piețe, in
clusiv in explorări petroliere. Pro
ducerea de utilaj tehnologic în a- 
n urnite domenii este o necesitate 
foarte mare. De exemplu, noi nu 
reușim să satisfacem cererile de 
linii de ciment pînă în 1980 ; dacă 
arn avea capacități, am putea pro
duce de trei ori mai mult. O co
laborare în această direcție cu 
dumneavoastră, livrarea unor in
stalații sau subansamble din S.U.A. 
sau de la întreprinderile dumnea
voastră ar putea, de asemenea, să 
prezinte interes.

Există, deci, posibilități mul
tiple. Noi dorim să dezvoltăm larg 
această colaborare și țin să-mi ex
prim speranța că. într-adevăr, 
vom realiza, în următorii ani, pro
grese simțitoare în dezvoltarea re
lațiilor economice, inclusiv în con
stituirea de societăți mixte.

Cu această convingere, as dori 
să urez o bună colaborare între în
treprinderile românești și cele a- 
mericane, care să servească tot
odată și prieteniei dintre România 
și Statele Unite, unei mai bune co
laborări între toate statele lumii, 
care să asigure popoarelor o via
ță mai demnă, mai liberă, mai in
dependentă.

Aș propune să ridicăm acest 
pahar pentru o bună colaborare e- 
conomică. pentru prietenia între 
popoarele noastre, pentru pre
ședintele Nixon, pentru dumnea
voastră toți cei prezenți aici '. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

In încheierea întîlnirii, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei a răspuns unor întrebări puse 
de cei prezenți.

Acorduri - cadru 
de cooperare

NEW YORK 8 (Agerpres). — Vi
neri, 7 decembrie, la New York, au 
fost semnate acord uri-cadru de coo
perare economică Intre diferite între
prinderi românești și trei dintre cele 
mai importante corporații industria
le americane : „General Electric", 
„I.T.T.", „Singer"..

Acordurile menționate au fost 
semnate din partea organizațiilor e- 
conomice românești de Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea 
corporațiilor americane de K. Kir
cher, președinte al Consiliului de 
administrație al companiei „Singer", 
W. Lurrie, vicepreședinte la „Ge
neral Electric" și, respectiv, E. 
Burnes, prim-vicepreședinte la „In
ternational Telephone and Tele- 
graph" (I.T.T.).

Întîlnire cu David Rockefeller,
președintele Băncii ,,Chase Manhattan**

Președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, în cursul vizitei sale la 
New York, pe David Rockefeller, 
președintele Băncii „Chase Man
hattan".

Au asistat Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe.

Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
Președintele Nicolae Ceaușescu a 

primit, la reședința sa din New York, 
pe reprezentanții concernului de zia
re „Parade", in frunte cu președin
tele concernului, Daniel D. Kinley.

Au luat parte președintele Consi
liului de administrație, A. H. Motley, 
editorul Jess Garbin, redactorul-șef 
Warren J. Reynolds și alți membri 
ai conducerii concernului. Au fost 
prezenți, de asemenea, membri ai 
organizației „Y’oung Columbus", care 
au făcut parte dintr-un grup de ti
neri ce au vizitat țara noastră in 
luna aprilie a.c., in urma ciștigării 
unui concurs organizat de ..Parade" 
și la care au participat peste 500 000 
de persoane. »■

Președintele concernului „Parade": 
a subliniat că vizita tinerilor ameri
cani in România a permis atît cu
noașterea nemijlocită a importante
lor realizări, obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea sa economică și 
culturală, cit și stabilirea de con
tacte directe intre reprezentanții ti

Întîlnirea de lucru a tovarășei Elena Ceaușescu 

la Academia de Științe din New York
Vineri după-amiază, tovarășa 

Elena Ceaușescu, răspunzind invita
ției conducerii Academiei de Științe 
din New York, a făcut o vizită la 
sediul acestui înalt for științific, al 
cărui membru activ a fost ales, după 
cum se știe, in cursul acestui an.

Cu acest prilej a avut loc o întîl
nire de lucru cu dr. Kenneth W. 
Thomson, președintele Academiei, 
dr. Fred C. Armstrong, director 
executiv, cu membrii Consiliului gu
vernatorilor și alți membri de sea
mă ai conducerii, precum și cu șefii 
departamentelor de chimie de la 
universitățile din New York.

Președintele Academiei a adresat

Dupâ cum s-a anunțat, vineri 7 decembrie a avut loc o întîlnire între președintele Nicolae Ceausescu și se
cretarul general al .Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim. In fotografie, aspect de la întîlnire

Telegrame de la bordul avionului
In drum spre patrie, la întoarcerea 

din Statele Unite ale Americii, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat 
telegrame șefilor 6tatelor al căror 
teritoriu a fost survolat de avionul 
prezidențial.

In telegrama adresată Maiestății 
Sale BAUDOUIN, Regele Belgieni
lor, se spune : „Cu prilejul survo
lării Belgiei, doresc să vă transmit 
salutul meu cordial, odată cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, de progres și pace pentru po
porul belgian prieten".

„Cu prilejul survolării teritoriului 
Republicii Federale Germania — se 
arată In telegrama adresată Exce-’

In cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
apreciate rezultatele pozitive ob
ținute în colaborarea- dintre Banca 
Română de Comerț Exterior și 
„Chase Manhattan Bank" în cadrul 
dezvoltării generale a colaborării 
economice româno-americane. S-a 
relevat utilitatea pentru ambele 
părți a schimburilor de informații 
și experiență în materie finan
ciară. De asemenea, a fost subli

nerei generații din cele două țări, 
slujindu-se, prin aceasta, opera de 
înțelegere, colaborare și mai bună 
cunoaștere reciprocă dintre popoarele 
american și român. La rîndul lor, ti
nerii au mulțumit călduros pentru 
ospitalitatea și căldura cu care au 
fost întâmpinați.

Apreciind contribuția concernului 
„Parade" la mai buna cunoaștere re
ciprocă, înțelegerea și prietenia din
tre tjnerii celor două țâri, care ser
vesc, totodată, cauza păcii și colabo
rării internaționale. președintele 
Nicolae Ceaușescu a inminat lui Da
niel D. Kinley o diplomă care atestă 
importanță, activității organizației in 
promovarea unor înalte Idealuri in 
riridul’ tineretului.

Președintele concernului „Parade" 
a exprimat mulțumirile cele mal 
călduroase pentru acordarea acestei 
diplome.

La primire, desfășurată intr-o am
bianță caldă, cordială, au luat parte 

un călduros salut de bun venit, 
mulțumind pentru cinstea deosebită 
făcută prin această vizită, precum și 
pentru faptul că tovarășa Elena 
Ceaușescu a acceptat calitatea de 
membru al principalei instituții ști
ințifice a orașului și statului New 
York.

în cadrul convorbirii care a ur
mat. gazdele aii informat despre 
structura și modalitățile de lucru ale 
Academiei, despre drepturile și în
datoririle membrilor săi. despre pro
gramul viitoarei sesiuni științifice, 
exprimindu-și. totodată, satisfacția 
pentru colaborarea dintre oamenii 
de știință americani și români.

lenței Sale Domnului GUSTAV W. 
HEINEMANN, președintele Repu
blicii Federaie Germania — doresc 
să adresez dumneavoastră și poporu
lui țârii dumneavoastră- cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
de progres, prosperitate și pace".

„îmi este deosebit de plăcut — se 
spune in telegrama adresată Exce
lenței Sale domnului FRANZ 
JONAS, președintele federal al Re
publicii Austria — ca, survolind te
ritoriul Republicii Austria, să vă a- 
dresez dumneavoastră și poporului 
austriac prieten un cald salut prie
tenesc, precum și cordiale urări de 
sănătate și fericire, de prosperitate 
și pace".

In telegrama adresată de tcyară- 

niat faptul că rezultatele vizitei 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Statele,Unite — in
clusiv lărgirea cadrului-juridic 
al colaborării dintre cele două țări 
— asigură premisele necesare creș
terii schimburilor economice bi
laterale, în avantajul reciproc, în 
beneficiul cauzei colaborării și 
conlucrării fructuoase între po
poare.

tovarășii Manea Mănescu și George 
Macovescu.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

României, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, la reședința sa din New York, 
pe Jacob Stein, liderul Conferinței 
președinților principalelor organiza
ții ale evreilor din America, prof. dr. 
Arthur Hertzberg, președintele Con
gresului evreilor din America. Max 
Melemet, director executiv al Sec
țiunii americane a Congresului evre
iesc mondial, Joseph Karasick, pre
ședintele Secțiunii americane a Con
gresului evreiesc mondial.

Șeful statului român s-a întreți
nut cu oaspeții âsupra perspectivelor 
relațiilor româno-americane in lumi
na vizitei pe care a întreprins-o in 
Statele Unite. - Interlocutorii. apre
ciind pozitiv rezultatele vizitei. au 
afirmat că vor sprijini înțelegerile 
și acordurile convenite.

La primire au asistat tovarășii 
Manea Mănescu și George Maco
vescu.

Tovarășa Elena Ceaușescu a adre
sat celor prezenți. tuturor membri
lor Academiei, salutul oamenilor de 
știință români și al său personal. In 
continuare, a informat despre acti
vitatea științifică si de cercetări din 
țara noastră, despre modul in care 
această activitate este organizată și 
despre aportul femeilor in munca 
științifică. A fost subliniat rolul 
care revine oamenilor de știință in 
promovarea înțelegerii, destinderii 
și cooperării internaționale și. in a- 
cest context, însemnătatea extinde
rii in continuare a colaborării pe 
planul activității științifice intre 
România și S.U.A.

șul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășilor JANOS KADAR, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, și PAL LOSONCZI, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
Republicii Populare Ungare, se a- 
rată : „Survolind teritoriul Repu
blicii Populare Ungare, îmi este plă
cut să vă adresez dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Consi
liului Prezidențial, guvernului și în
tregului popor ungar prieten un 
cordial salut tovărășesc și cele mal 
bune urări de noi succese pe calea 
socialismului, a Înfloririi patriei".
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Dezvoltarea Impresionan
ta a relațiilor culturale 
prin difuzarea dinamicii, 
sporită de la an la an. a 
cărților și Informațiilor 
pr;n toate canalele comu
nicării impune principalu
lui mijloc de comunicare, 
care este limbajul, adap
tări și înnoiri continui, 
landului vechi, obștesc, ai 
limbii adăugindu-i-se ele
mente noi de progres, in
dici de civilizație si cul
tură la nivel individual și 
general Niciodată circu
lația termenilor tehnici 
și a clișeelor de uz inter
național. tot mai numeroa
se. nu a fost mai intensă 
și mai răsplndită in toate 
mediile. datorită mijloa
celor noi dc comunicare, 
mai ales radioului șl tele
viziunii. Iar presa, care 
pune sub ochi textul tipă
rit al informației cotidiene, 
s-a impus demult ca prin
cipal factor de influențare 
prin limbaj a masei de ci
titori ; aceștia iau scrisul 
publicistic drept model de 
limbă și-i urmează în
deaproape tiparele și ter
menii. Astfel unitatea 
limbii noastre, care acum 
un secol il impresiona pe 
tinărul Emlnescu in pere
grinările lui prin toate 
regiunile românești, dc la 
Suceava la Giurgiu. Sibiu. 
Blaj. Beiuș, propunlndu-și 
să țină o serie de confe
rințe in Maramureș (des
pre literatură, limbă, fol
clor. istorie), unitatea lim
bii este astăzi mai eviden
ta. mai compactă decit ori
ei nd in trecut : țăranul din 
județul Satu-Mare vorbeș
te aceeași limbă, cu ace
iași termeni, cu aceleași 
formule, ca cel din Dobro- 
gea sau de la Dorohoi, 
Brașov sau Caracal. Toți 
citesc presa, toți văd și as
cultă (la TV) intimplările 
zilei, iau cunoștință de for-

*
rile de colaborare interna
ționale. competițiile uriașe 
in toate domeniile.

Unitatea de cultură și 
noutatea aspectelor ei mo
delează limbajul și oferă 
elemente noi de comuni
care prin cuvinte și con

strucții de uz general, mal 
mult sau mal puțin uni
forme ; in acest proces în
noitor ele nu râmin fără 
influență asupra limbii, 
difuzlnd prin informații și 
un anumit standard al 
l'mbajului, inevitabil în 
ritmul extrem de viu al 
comunicării. Cultura ca 
sinteză a valorilor de im 
și de azi. stimulind mersul 
înainte prin limba iul indi
vidual sau obștesc. este 
continuii.'.te dc mijloace de 
comunicare prin cuvinte, 
actualizate. îmbogățite prin 
ciștigunle de fiecare zi ale

poate prevedea cu sigu
ranță cit bine și cit râu 
va produce cuvintul arun
cat prin mijlocul tiparului 
spre perceperea tuturor 
inteligențelor. Orice car
te. orice turnai devine 
astfel o întrebare de ordi
ne publică, și viata litera
ră a unui popor i» între
gimea lui, crescută prin 
libertatea fiecăruia dc a-și 
exprima opiniile, s-ar 
cobori la cea din urmă de
gradare, dacă nu s-ar simți 
și nu s-ar recunoaște 
dreptul și datoria cel pu
țin a citorva scriitori dc a

melor el cer claritate șl 
nuanțarea limbajului, pro
blemă esențială a cultivă
rii limbii obștești. limba 
scrisă fiind alimentată con
tinuu de resursele vechi șl 
noi ale comunicării prin 
cuvint.

Ri cont, intr-un foileton 
săptăminal. scriitorul Mih* 
nea Gheorghiu vorbea 
despre cerința fundamen
tală a culturii contempo
rane : a fi clar, adică a fl 
mai aproape de esența 
realității, do adevărurile 
vieții, fără care progresul 
nu e cu putință, fără care

CULTURĂ Șl LIMBAJ
efortului colectiv și indi
vidual.

Daca este adevărat că 
limbajul este imaginea 
gindirii și ..măsurariul ci- 
vilizațiunii unui popor'1, 
cum spunea, acum mai 
bine de un secol. Emines - 
cu, atunci cultura implică 
necontenita cultivare a 
limbii, mai ales prin inter
mediul presei, care. în fond 
și in formă. înregistrează 
și difuzează zilnic realita
tea in toată complexitatea 
ei. Exact acum un secol, 
în 1873. Maiorcscu. apărind 
drepturile criticii — dome
niu atit dc discutat și as
tăzi In toate revistele 
noastre literare — sublinia 
aceste adevăruri, aceste 
datorii ale unei critici con
structive. preocupată nu 
numai dc ceea cc se scrie, 
ci și de cum se scrie : 
. Ce ■ î ce se serie și se ti
părește — spunea criticul 
— nu mai rămine mărginii 
la cercul mic al amicilor 
și cvnoscuților, un public 
mare și necunoscut, une
ori un întreg popor, o 
lume întreagă ia parte la 
acea lucrare, și nimeni nu

puncte 
de vedere

veghea asupra celorlalți și 
dc a le spune din cind in 
cind fără nici o cruțare : 
aici aji greșit, dacă in ade
văr au greșit. Numai așa 
se poate susținea intr-un 
popor acea neprețuită lu
crare comună care , este 
primul semn dc viată a in
teligentei lui : căutarea 
sinceră a adevărului".

Maiorcscu pusese titlu 
criticii sale îndreptate îm
potriva limbajului incil- 
cit. greoi, încărcat Inutil : 
Beția de cuvinte, voind să 
sublinieze cerința princi
pală a scrisului cotidian, 
dar și a celui literar : 
claritatea, adică formula
rea logică și expresivă, 
dacă se poate, a ideilor, 
concordanta limbii cu rea
litatea. Aceasta este o pro
blemă esențială a culturii; 
bogăția și pitorescul for

prețuirea cititorilor nu se 
poate ciștlga : „Jocul cu 
ideile și cu vorbele poate 
fi amuzant, dar consecin
țele lui nu-s mal puțin 
previzibile ca ale jocului 
cu focul. A semăna confu
zii din ignorantă echiva
lează pînâ la urmă cu min
ciuna conștient răuvoi
toare, care este un gest 
antisocial".

Concordanța dintre fap
te și vorbe, dintre cultură 
șl limbaj este suportul 
publicisticii oneste, instruc
tive și stimulatoare a in
teligentelor in sensul con
structiv al vremii noastre. 
Dar nu o dată, în raport 
cu amploarea și adincimea 
creației contemporane (teh
nice și umaniste), ni se 
pare că limbajul rămine 
dator cu valori expresive, 
de substanță și de nuanțe 
plastice, care să poată a- 
trage prin precizie, varie
tate. culoare, prin adaptare 
și mobilitate, in funcție de 
temă, de mediu, de perso
naje aduse in pagina zia
rului. De ce autorii de ar
ticole și oamenii despre 
care vorbesc sau pe care

îl pun să se exprim? asu
pra unor realități imediate, 
se exprimă uniform, li
niar, rigid, in șabloane 
prefabricate, ca și cum 
această admirabilă limbă a 
noastră, pe care savanți dc 
renume mondial ca Alf 
Lombard (Suedia) sau V. 
Kiparski (Finlanda) o gă
sesc „cea mai interesantă 
din Europa1', nu valorifică 
resursele ci Infinite de ex
presivitate, dc precizie 
fără echivoc a faptelor, a 
ideilor, de nuanțare a Idei
lor și dezbaterilor atit de 
frecvente in publicistică 7 

Problema calității este 
astăzi la ordinea zilei in 
toate domeniile ; ca tre
buie să se impună atenției 
autorilor șl publicisticii 
mai ales, unde experimen
tele stilistico practicate 
ici-colo in scrisul poetic 
nu pot atrage pe cititorii 
dornici de informații și 
relatări dense, exacte, cla
re, preferind calitatea su
gestivă a limbajului canti
tății excesive dc vorbe șl 
parafraze risipite in jurul 
unei idei sau al unul fapt, 
pe care-1 putem prezenta 
în citeva propoziții. Iată 
de ce consider de maximă 
actualitate inițierea unor 
dezbateri riguroase privind 
raporturile dintre tradiție 
și inovație, dintre calitate 
și cantitate in domeniul 
limbajului, excesul con
strucțiilor retorice, orali
tatea expresivă. înnoirea 
epitetului, hipertrofia fra
zelor etc.

„Limba cea de toate zi
lele este o unealtă și o 
formă a spiritului", scria 
intr-o frumoasă formula
re, tipărită postum, gîndi- 
torul și poetul Lucian Bla- 
ga. Adevărul adine al a- 
cestui aforism obligă pe 
fiecare autor in primul 
rind. dar și pe orice vor
bitor. la o atentă suprave
ghere a limbajului, o u- 
nealtă eficace, definitorie, 
pentru capacitatea și in
tențiile omului. Căci lim
bajul este expresia directă 
a ființei noastre.

Gh. BULGAR

„25 de ani 
de învățămint 

superior la Craiova"
Cu prilejul împlinirii a 25 dc ani 

do la înființarea Invățămlntulul su
perior agricol la Craiova au avut loc 
in localitate o seri© de manifestări 
consacrate Jubileului. La ședința 
festivă, care a inaugurat un bogat 
program cultural-ștlințific, sărbăto
riții au fost felicitați de reprezen
tanți ni organelor locale dc partid și 
do stat, ai conducerilor ministerelor 
invățămintulul și agriculturii, indus
triei alimentare șl apelor șl al con
trelor universitare București, Cluj, 
Iași și Timișoara. Cu această ocazie 
s-a evidențiat contribuția adusă do 
către facultățile de agricultură și 
horticultura din Craiova la dezvol
tarea sectoarelor agricol, zootehnic 
șl hortiviticol din țara noastră. Cel 
peste 4 000 absolvenți al facultăților 
craiovene, la locurile lor de muncă, 
nu dovedit, prin rezultatele obținu
te, înalta pregătire ce au dobîndit-o 
in timpul facultăților. In ziua a 
doua a avut loc o sesiune științifică 
in care cadre didactico, specialiști 
din agricultură, absolvenți ai institu
țiilor agricole superioare din Craiova 
au susținut 124 de referate pe teme de 
specialitate. In încheierea manifes
tărilor, cel prezenți au adresat o te
legramă C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care, printre 
altele, se spune : „însuflețiți de pro
gramul ideologic al partidului, 6în- 
tem angajați într-o amplă și intensă 
activitate de formare a trăsăturilor 
omului nou al societății noastre și 
urmărim ca fiecare absolvent 6ă de
vină nu numai un bun specialist In 
agricultură, ci și un militant activ 
pentru triumful politicii partidului 
nostru, pentru ridicarea patriei noas
tre în rindul celor mai dezvoltate 
țări ale lumii".

Nîstor ȚUICU
corespondentul „Scînteii"

Propaganda ateist-
în publicațiile

pentru tineret

cinema t V
• Torino negru : PATRIA — 9; 
ll.r-:; 14; 16.30; 19: 21,15. LUCEA
FĂRUL. — 9: 11.15; 13.30: 16; 16.30; 
: ' r- FESTIVAL — 9; li.15; 13.30: 
16: 18.30; 21.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : SCALA — 9: 11.13; 13.30; 
•- 1S30; 21. FAVORIT — 9.15;
ll.’H; 13.45; 16: 18.13; 20,30. BUCU
REȘTI — 8.45; 11: 13.30; 16;

9 Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : LUMINA — 9; 
11.15: 13.30: 16; 18.30; 20.45.
a Love story : CAPITOL — 9;
11.3--: 14- , .
• Mult zcomot pentru nimic :

L — 16,15 ' - ■
• Doi pe un balansoar : CEN
TRAL - 9 15: 11.30: 13,45: 16: 18.15; 
. CQTROCENT — 15.30; 16;

a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.45: 12;

• Program de scurt metraje : 
DOINA — 9.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : DOINA — 15; 17.30; 20,

. 2 15.
a Omul din La Mancha : EXCEL- 
SIOR — 6.30: 12: 15,30; 1 ['■

. 11,45 15
9 în munți creste un brad verde :
ARTA — 13.30: 16; 20.15. DACIA 
_ 11,1! • : ; 11 18,15; 20.30.
c Ultimele șase minute : VICTO
RIA — ‘11; 13.15; 15.45: 16.15; 
20.45. AURORA — 9: 11.15; 13.30;

A Vifornița : GRIVTTA — 9; 11.15; 
13,30: 16; 19.15; 20.30.
a Generalul doarme In picioare : 
MELODIA — 9: 11.15: 13.30: 16; 
18 30- 20.45. EUZESTI — 9: 11.15; 
13-' lr- 13.15; 20.30. MODERN — 
9;' 11,13; 13,31; 16; 18,13 : 20.30.

PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața ! « Gimnas
tica pentru toți e Pentru 
sănătatea dv. : Lombosclati-

ca • De vorbă cu gospodi
nele.

8,30 Cravatele roșii.
9,23 Film serial : Daktari.
9,50 Viața satuluL

11.00 Emisiune în limba maghiară.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
17,05 Film serial : Schulmelster.

Episodul III — Producție a 
studiourilor franceze.

18,00 Cintare patriei — concurs co
ral inierjudețean.

19.20 1001 de seri : Bolek și Lolek.
19,30 Telejurnal M Săptămîna po

litică internă și internaționa
lă în imagini.

20,00 Reportaj filmat. VIZITA PRE
ȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE STAT AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANȚA, 
TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, IN STATELE 
UNITE ALE AMERICII.

20.40 Cintece de viață nouă.
20,55 Film artistic : ,,Funny Face**.

Comedie muzicală cu Fred 
Astaire și Andrey Hepburn. 

22,25 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

11,00 — 12,30 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii.

20,40 De pe scenele lirice ale țării. 
Selecțiunl din opereta „Con
tesa Maritza" de Kalrnann.

21,30 Meridiane literare.
21,55 Muzică populară cu Ileana 

Sărftroiu.
22,05 Film serial : „Brett șl Danny".

Ancheta poștașilor : BUCEGI 
15.45: 13: 20.15. _ „ ..

a Bună seara, doamnă Campbell : 
GTULESTI — 11: 15.30: 18; 20,30, 
FLAC.ARA — 9.15: 11.30: l-.ia: JC.
18-5- • •3’. VOLGA — 9; 11,15;

18.15: 20.30.
DRUMUL SÂRn —€ Monoh

r1
1
ț

11
11

i
1111
11

„ROMÂNIA-FILM" prezintă filmul cehoslovac- ' 'A D A R
7 Vitn ----------

a Grăbiți apusul soarelui : TIM
PURI NOI — -'—19 in continuare. 
a ..100 de lei** : FLOREASCA

e Pămintul părinților noștri .
ITRA — 15.30; ÎS: 20.15.
f Mafia albă : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE - 15.30: 18; 2O.x5.

teatre
irmonlca de stat ..George
- < a Ateneul Român — 

stud'Oi : Ciclul „Dupâ-amie- 
ziie muzicale ale tineretului**. In 

integrala Sonatelor 
.oncel și pian de J. S. 
rpretează : Mirel Ian- 
loncel), Irina Staicu

Română : Răpirea din 
: Giselle — 15.30.
de operetă : Mătușa 

mea, Faustina — 10,30, Spune ini
mioară, spune — 15.30.
_ •- ,,î. L. C..r.t-

(\-ala comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 10,30: Moar
tea ultimului golan — 15.30; Cui 
i-e frică de Virginia Woolf . — 20.

-r...... comedie: Nicnic —
Euffalo Bill și indienii — 20.

• Teatrul . Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala fim bd. Schitu Ma- 
purear.u) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 10: Joc de pisici 
_ piav Strindberg — 20. 'sa.a 
din str. A'ex. Sahla) : Noile sufe
rințe ale tlnârulul „W“ — 1.': ta- 
lentin și Valentina — ’.3; 2'1.
a Teatrul Mic : A opta minune 
— 19.30.
• Teat

B Fib
Er.esci

C I. Nottara" (sala 
Adio, Charlie — 20.

(sala Studio) : Gaițele — Wî B*r* 

a T'--* G’u’eșt! Meșterul Ma- 
nole - 10; Stmbăta la Veritas 

a Teltrul ..Ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — 10; Dansați cu 
salamandra — 16. .
a Teatrul ..Tândâr.câ" (salo din 
C£j*a Victoriei) : Eu AII — 10. 12- 
a Teatru! evreiesc de stat : 
Nathan Înțeleptul — 1’: n 
zeJ-tov*1... pe placul tuturor ! — 
19.30.a Teatrul satlrle-muzlca! -C. • 
nase" a!a Sa'.’M ) : Trâsnltul meu 
drac — 15.3 •. (sa’a d‘.n Ca'e- - -e- 
torid nr. 174) : Vino să ne teri 
dlsearâ — 19.30.
• Teatru! de revistă si c m.ed.e
* on Vasllescu" : Zi-i una mai 
săltăreață — 10; 19.30.
a Ansamblul artistic „Raosod.a 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 

a "circul ..București" : Gala acro
baților — spectacol internaționa. 
— 16; 19.30.

Regia : Sianislav Cerny, cu : Adolf Filip, Vladimir Dlouhy, Karel Hlusicka

O componentă de scamă a pro
gramului elaborat de Plenara din 
3—3 noiembrie 1971 a C.C. ai 
P.C.R. — de educați© comunistă, 
in spiritul concepției materialist- 
ștlințifice — o constituie cultivarea 
convingerilor ateiste, combaterea 
rămășițelor mistice, obscurantiste, 
retrograde. Exigente sporite pri
vind calitatea acestei activități 
ridică activitatea educativă adre
sată tinerilor, oameni in for
mare din toate punctele de ve
dere — șoclal-uman, ideologic, 
profesional. Trebuie adăugat că, 
deși mijloacele de informare in 
toate domeniile aflate la dis
poziția tinerilor au sporit sim
țitor. totuși — sau poate toc
mai de aceea — Întrebările, pro
blemele specifice virstei. născute 
din nevoia de a-și explica și înțe
lege procesele din natură și so
cietate. nu-și găsesc instantaneu 
răspunsuri, acestea presupunind o 
profundă și complexă elaborare.

Firesc, intre publicațiile care-și 
propun să răspundă acestor cerin
țe se situează, in primul rind. co
tidianul „Scinteia tineretului11, ale 
cărui pagini au găzduit, in ultima 
vreme, materiale consacrate edu
cației materialist-științifice a tine
retului. Merită să fie menționată, 
în acest sens, ediția specială in 
8 pagini, apărută ca supliment la 
numărul din 10 noiembrie a. c., 
care a pus la indemina tinerilor 
un material bogat și variat, me
nit să demonstreze lipsa de funda
ment și caracterul irațional al 
concepțiilor religioase, incompati
bilitatea lor cu cunoașterea știin
țifică. să fundamenteze solide con
vingeri ateiste.

Problematica vastă a ateismului 
este sistematic prezentă in pagi
nile revistei „Tinărul leninist", 
prin rubrica „Cronica atee". Refe- 
rlndu-ne numai la aparițiile din a- 
cest an, remarcăm că, intr-o ți
nută teoretică elevată, au fost 
abordate o serie de teme centrale, 
privind- explicarea ‘genezei credin
țelor religioase, esența ateismului 
(fundamentarea lui filozofică și 
științifică), necesitatea promovării 
unui ateism modern, evitind sim
plismul, aspecte actuale ale anti
nomiei • știință-religie, ale relației 
religie-biserică etc.

Trecînd in revistă articolele a- 
părute in publicațiile de tineret, 
nu putem insă să nu observăm că, 
exceptind intr-o bună măsură 
„Tinărul leninist", propaganda a- 
teistâ mai are in aceste publicații 
un caracter destul de sporadic, 
discontinuu ; lipsesc in genere ru
bricile permaneute consacrate pro
pagandei ateiste, articolele consa
crate temei apar rar, la intervale 
mari. „Viața studențească" se 
mărginește mai ales la prezenta
rea unor cărți, in cadrul recoman
dărilor bibliografice pentru cercu
rile de ateism din facultăți, iar in 
numerele din ultima vrfâne aJe 
revistelor studențești „Amfitea
tru", „Dialog", ..Athenaeum", ..Ju
ventus", „Ing“, articolele pe aceste 
teme.» lipsesc cu desăvirșire.

Examinind conținutul articolelor 
publicate, atrage atenția o tendin
ță cu caracter excesiv — respectiv 
abundența materialelor consacrate 
unor probleme de istorie și filo
zofie a credinței' religioase. Desi
gur. asemenea articole sint intere
sante, aduc de multe ori un bogat 
material informativ. Totuși, nu este 
firesc ca incursiunile în mitologie, 
in istoria religiilor să precumpă
nească asupra problemelor prezen
tului, a opoziției dintre materialism 
și fideism in condițiile actualității.

Este știut că fundamentul trai
nic al concepției înaintate despre 
lume il formează cunoștințele ști
ințifice despre natură și societate. 
Cuceririle științei și tehnicii din 
zilele noastre, zborurile omului î-n 
Cosmos au adus noi și puterniae 
confirmări ale justeței concepției 
materialist-șliințifioe asupra lumii, 
au furnizat o multitudine de „ar
gumente uriașe" in combaterea

concepțiilor mistice. Totuși, prea 
rar pot fi intilnite in publicațiile 
pentru tineret articol© care si valo
rifice aceste argumente, să demon
strez© cum cuceririle științei mo
derne confirmă strălucit Ideile ma
terialismului științific.

Slnt o raritate chiar și articole
le destinate răspindlrll unor cu
noștințe științifice, explicării unor 
fenomene naturale. Or, publicarea 
sistematică a unor răspunsuri la 
întrebări pe astfel de teme, expli
carea unor asemenea fenomene — 
de pildă, ca un exemplu recent, 
apariția oometel Kohoutek — ar 
oferi un bun prilej de dezvoltare 
a gindirii materialiste, de comba
tere a unor mituri, superstiții, 
credințe greșite. „Scinteia tinere
tului" a făcut un început bun în 
suplimentul amintit, prin scurte 
răspunsuri : ..Să ne temem de 
eclipse ?“ „Cad pietre din cer ?"
— care, desigur, se cere continuat

Nu este un secret pentru nimeni 
că influențele concepțiilor mistice 
se mai fac, uneori, resimțite în 
rindurile unor tineri. Combaterea 
lor, in înfruntare directă, deschisă, 
ar putea pune in evidență, poate 
mai convingător decit oricare altă 
formă de propagandă, inconsisten
ta concepțiilor mistice, corelația 
lor cu obscurantismul șl ignoran
ta, consecințele negative pe care 
le au pe plan social, ca și pe pla
nul dezvoltării personalității uma
ne. Inițierea unor asemenea con
fruntări in presa de tineret sub 
formă de anchete, dezbateri, mese 
rotunde, ar întări mult forța de 
inriurire, combativitatea propa
gandei ateiste.

Desigur, în toate aceste mate
riale trebuie ținut seama de pro
filul și caracteristicile, gradul de 
instruire și receptivitate al diferi
telor categorii de tineri. Propagan
da ateistă trebuie să se adreseze 
in mod diferențiat tinerilor din 
fabrici, celor de la sate, din școli, 
aceasta fiind o condiție esențială a 
puterii ei de pătrundere și de in
fluențare.

Se mai ridică o întrebare : pen
tru a face propagandă ateistă in 
rindurile tinerilor sint suficiente 
articolele teoretice ? Sau. altfel 
spus : propaganda ateistă nu pre
supune și cunoașterea căilor con
crete cele mai eficace de ac
țiune in acest sens ? Ne gin- 
dim la articolele atit dc popu
larizare a experienței, cit și de in
tervenție concretă, care sâ anali
zeze cum se ocupă organiza
țiile U.T.C. de buna desfășu
rare a educației ateiste a ti
neretului, in ce măsura modalită
țile folosite sint cele mai adecva
te, cum sint dezbătute temele de 
educație materialist-științifică în 
cercurile de învătămint politic 
U.T.C., cum se asigură pregătirea 
propagandiștilor pentru cercurile 
de ateism (avind in vedere faptul 
că această formă de învățămint 
solicită mal mult capacitatea de 
argumentare, priceperea de a sti
mula dialogul). Asemenea articole, 
care ar putea fi de mare ajutor 
organizațiilor U.T.C. fie prin pro
movarea experienței înaintate, fie 
prin scoaterea la iveală a unor de
ficiențe, prin formularea unor 
concluzii și orientări practice pri
vind activitatea lor, sint încă rari
sime in paginile publicațiilor pen
tru tineret.

Desigur, este foarte bine că pre
gătirea tineretului pentru viată, 
pentru muncă, formarea profesio
nală, educația politică și etica, 
lărgirea orizontului cultural con
centrează preocupările acestor pu
blicații. Totuși, nu trebuie omis că 
promovarea convingerilor ateiste 
constituie o sarcină deosebit de 
importantă a organizațiilor U.T.C.
— la a cărei realizare publicațiile 
pentru tineret trebuie să aducă o 
contribuție mult mai substanțială.

Mihail P1RLOG

Ludovic al XlX-Sea
de George Călinescu 

la Teatrul T. I/.
Premieră pe țară — 

spectacolul cu „Ludovic al 
XIX-lea“ a fost de fapt 
mai mult decit o primă 
punere in scenă a unei lu
crări, a fost o emoționantă 
evocare George Călinescu. 
După cuvintul introductiv 
al prof. Al. Dima. am ur
mărit cu emoție citeva 1- 
magini — in primul rind 
ale animatorului, am zice, 
— filmate cu puțin înainte 
de durerosul sfirșit. Imper
fecte tehnic, ele ne-au dat 
senzația unei miraculoase 
vizite din lumea umbrelor.

D? factură barocă, uzind 
In privința construcției de 
modalitatea „teatrului in 
teatru", „Ludovic al XIX- 
]aa“ este un divertisment 
fermecător.

Chiar dacă nu devine o 
critică gravă la adresa feu
dalismului, piesa se dove
dește o amuzantă demisti- 
ficare a unor mituri ale 
istoriei (acreditate, la rin
dul lor. de unele poncife 
literare) ; o satiră si 
nuanțată de simpatia 
disimulată a autorului 
tril nobilele idealuri
mantice pentru gesturile 
de ceremonial.

Mai atrăgător decit spec
tacolul conflictelor, fâ’.is 
convenționale, este cel — 
realizat îndeosebi prin su-V - - - - - -

ea 
greu 
pen- 

ro-

gestii verbale — al opozi
ției lumilor (una apocrif 
istorică, fictivă, alta reală, 
contemporană, recreată, vă
dit. tot din perspectiva 
cărturarului). Lucrarea con
stituie o proiecție a mari
lor obsesii și voluptăți că- 
linesciene. Este evidentă 
plăcerea autorului de a se 
situa, prin scrisul său. in 
interiorul unei lumi pe care 
a adincit-o îndelung pe, 
cale livrescâ și. paralel, de 
a zugrăvi noile dimensiuni, 
evoluția culturală a lumii 
noi, a clasei muncitoare.

Demarind oarecum sreoi 
și nesemnificativ stilistic 
(ritm oscilant și miza pe 
comic diluat de situații) 
spectacolul TV a căpătat 
rapid o plăcută limpezime, 
cursivitate și eleg-anțâ. Re
gia (Petre Bokor) a evitat 
șarja, a refuzat să îngroașe 
posibilele efecte comice 
date de interferarea lumi
nilor ori accentele grotești 
ale personajelor. Nu s-a 
exagerat nici în privința 
..grațiozităților" nobilimii 
feudale (ca să folosim un 
termen călinescian). S-au 
urmărit acuratețea rostirii 
versurilor, accentuarea va
lorilor lor aforistice. în
drumați atent și matur, e- 
roii medievali, și mai ales 
eroii contemporani ai

scrierii călinesciene. 
pătat o consistentă aproa
pe nebănuită la lectură. 
Făcind incă o dată dovada 
înzestrării sale. Virgil Ogă- 
șanu a evitat comicul ca
racterului, insistind asupra 
condiției social-istorice gro
tești. „asupra lumii pe dos11, 
in fruntea căreia se situa 
personajul său. accentuind. 
cu măsură, asupra inteli
genței malefice, a senzuali
tății debordante și a ..obo
selii istorice" a regescului 
său personaj. Remarcabil 
ni s-a părut intr-un rol de 
mică întindere (compus 
prin gesturi decise și preg
nante) Ovidiu Iullu Moldo
van. O foarte bună impre
sie au lăsat • Irina Mazanl- 
tis (care, poate și-n virtu
tea faptului că păstorii de 
la curte erau tot nobili in 
travesti — l-a refuzat Cris- 
tinel o primă apariție de 
țărăncuță naivă) : in scur
tul episod al reginei, ca in-

totdeauna exactă și in im
pecabil studiat tempo. Irina 
Petrescu. Alături de ei se 
cuvin menționați, de aseme
nea : Ernest Mafiei, (îmbi
narea dintre vocea și ac
centele sale țărănești și 
Impecabila perucă blondă 
— fiind de rnare efect). 
Ion Marinescu, Vasile Ni- 
țulescu. George MIhăită.

Aproape firesc, „Ludovic 
al XIX-lea“ s-a încheiat 
cu poezia „Contraste" 
lectura autorului, in a că
rui cadență aparatul 
filmat aluneca printre „lu
crurile" ©line de amintiri 
ale Casei Călinescu. Con
trastele poeziei, ca și cele 
ale piesei, conturau, tulbu
rător. profilul cărturarului 
care, scriind despre o lume 
apusă cu gindul la con
temporanii săi, slujea înflo
rirea culturală a cetății, 
elevația sa spirituală.

in
de

Natalia STANCU

Spiritul critic al criticii
Un util schimb de o- 

pinii asupra spiritului critic 
al criticii literare, asupra 
modului in care tinerii e- 
xeg^ți afirmați in ultimii 
ani in perimetrul publicis
ticii noastre practică exer
cițiul folletonistic este 
găzduit in numărul 22/1973 
al revistei Era socialistă. 
Doi critic:. Eugen Simion 
și Valeriu Cristea, lși con
fruntă părerile asupra 
unui subiect de acut in
teres. expunindu-și punc
tele de vedere, semnalind

unele aspecte „nevralgice" 
ale vieții noastre literare.

Subliniind utilitatea a- 
cestei inițiative, ca Și fap
tul că revista lși propune 
să ofere și altor „critici li
terari. de artă, scriitori" 
posibilitatea de a-și spu
ne cuvintul — intr-un cli
mat propice unei dezbateri 
responsabile — asupra „ro
lului și funcției criticii dc 
artă in etapa actuală" 
(cum o atestă numărul ur
mător). reținem din dialo
gul opinenților sus-mențio-

nați in primul rind acele 
afirmații care tin de fun
damentul deontologic al 
actului critic. Și Eugen Si
mion. și Valeriu Cristea 
sint de acord că un critic 
de autoritate nu este cel 
care „scrie cursiv despre 
orice", ci acela ce „apără 
valorile și luptă pentru im
punerea valorilor", 
xercițiul critic nu trebuie 
conceput „ca un -
ment de propagandă aser
vit scriitorilor". Nu putem 
fi decit de acord cind se 
susține că negația critică 
„nu are nimic de-a face 
cu injuria și mica răfuia
lă", că agresivitatea criti
că nefondată pe argument 
constituie o mentalitate 
nocivă. Pe parcursul discu
ției se reliefează că prac
ticarea comentariului critic 
presupune coexistența ar-, 
monioasă a unei multitu
dini de factori : „princi
pialitate, analiză obiectivă 
și gust artistic", talent, 
cultură, moralitate („lipsa 
de etică fiind mortală").
In cuprinsul 
Eugen Simion 
la cercul restrins de cola
boratori ai revistei Viața 
Românească, făcind tot
odată observația că re
vista Luceafărul ar trebui 
să se manifeste mai e- 
nergic, ca o revistă desti
nată tinerilor creatori.

Este de așteptat ca aces
te opinii să fie exa-- 
minate cu maximum de 
atenție, atit de către colec
tivele redacționale citate, 
cit și de către Uniunea 
scriitorilor, pentru a se es
tima cantitatea de adevăr

că e-
Instru-

dialogului, 
se referă

conținut in ele și a se lua 
măsurile de rigoare.

Deschiderea, pluralitatea 
problemelor abordate, re
curgerea la expresia direc
tă, fără subterfugii lexica
le, sint calități definitorii 
pentru acest dialog, desfă
șurat * 
dia 
insă 
tențe. .. 
scriitori ..._______„_o„.
din punct de vedere este
tic", ajunși printr-un con
curs de împrejurări „pe 
treapta de sus a scării va
lorilor", vădesc „tendințA 
dc a se fixa pentru totdea
una acolo unde au ajuns 
doar printr-un hazard", 
V. Cristea susține am
biguu : „De ani și ani, din 
perioada adolescenței noas-

in genere sub zo- 
rigorii. Identificam 
și unele inadver- 
Astfel, constalind că 

„destul de fragili

tre. am putea spune, a ce
lor incă tineri, do numele 
unul maro scriitor — ne 
referim Ia Marin Preda — 
a fost și continuă să fie 
remorcat (cind nu ii este 
așezat chiar înainte !) cel 
ai unui prozator exclusiv 
de culoare șl pitoresc, net 
Inferior". Stilul aluziv, in
sinuant, nu avea ce căuta 
in acest dialog. Cu atit mai 
mult cu cit o asemenea 
trimitere echivocă, nespriji
nită pe vreun argument, 
poate duce la supoziții ne
dorite. Dar asemenea in
consecvențe (din care am 
citat doar spre exempli
ficare) nu pot diminua 
valoarea și oportunitatea 
unei interesante inițiative 
publicistice.

I. ADAM

Studentul și societatea
Centrul de cercetări pen

tru problemele tineretului 
și-a propus, printre obiec
tivele sale, studierea tine
retului universitar și a ra
portului său cu societatea, 
preocupindu-se, In acest 
context, de reliefarea di
feritelor aspecte și a căi
lor de perfecționare a 
muncii politico-educative 
a asociațiilor studențești. 
Rod al unei asemenea ac
tivități perseverente și de 
durată este și lucrarea 
„Studentul și societatea" 
(publicată in editura „Da
cia") — o interesantă. șl 
valoroasă cercetare știin
țifică, care contribuie la

studiul profilului politic și 
soc io-profesional al tine
retului universitar din 
România.

Cu mijloacele științifice 
de investigare proprii an
chetei sociologice, realiza
torii cercetării intitulate 
sugestiv „Opinii studen
țești" — Elvira Cincă, 
Gheorghe Crăciun. Roman 
Cresln, Fred Mahler (coor
donator), Vasile Miftode, 
Achim Mihu (coordona
tor), Constantin Schifirneț 
(coordonator) — demon
strează că dimensiunea 
social-politică a studenti- 
mli noastre constituie una 
dintre caracteristicile do

minante ale profilului său 
spiritual, universitatea
constituind un cadru și o 
etapă de deosebită impor
tanță in modelarea * 
relului, in educația sa so- 
cial-polilică. Cele 
capitole principale ale lu
crării, in fapt direcțiile 
principale de investigare 
ale cercetării, analizează 
— pe baza unor bogate 
date statistice — structura 
și dinamica socio-profesio- 
nală a tineretului nostru 
universitar, precum și ni
velurile de informare poli
tică ale studenților, opinia 
lor cu privire la rolul di- 
ferițllor factori in disemi
narea informației politice. 
In acest din urmă cadru, 
suscită un real interes da
tele statistice și opiniile 
studenților privitoare la 
locul presei scrise și al 
radioteleviziunli in infor
marea politică a tineretu
lui studios, propunerile re
feritoare la îmbunătățirea 
rolului mass-mediei in in
formarea social-politică a 
studenților.

Menționind această va
loroasă contribuție științi
fică in domeniul „studen- 
tologiei", ne exprimăm ne
dumerirea in legătură cu 
slaba popularizare făcută 
lucrării in rindul celor in
teresați, soartă pe care o 
Împărtășesc și alte studii 
și lucrări documentare, 
elaborate de Centrul de 
cercetări pentru probleme
le tineretului, pe asptete 
de real folos categoriilor 
largi de cititori din 
noastră.

tine-
două

Florlca DINULESCU
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Cronica zilei
. ,Cu. pTr,'r-iuJ Zilei naționale a Ropu-

Lnile Tanzania. George Mn- 
‘ ministrul afacerilor externe
«’ Republicii Socialite România a 

?'1,'5ramâ fcUcitarr lui • -‘nn Malecela, ministrul afacerilor 
externe al Tanzaniei.

★
SimbSlS a sosit tn Canilală A. 

aumann. ministrul economici si 
^aporturilor Landului Bavaria 
<k t. Germania). care face o vizi
tă in tara noastră.

Pe a?rooor!ul Olopeni. oaspetele a 
’■>- salutat de N .-olae M. Nicolae. 
miniștru-secrctar dc stat la Minis
terul Comerțului Exterior, de alic 
persoane oficiale.

♦
Ta Academia Republicii Socialiste 

Romania a avut loc. simbâtâ. o sesiu
ne de comunicări cu tema „Actual!- 
t-'.i in medicina spațială șl biologia 
cosmicăAu fost relevate rezul
tatele unor cercetări românești in a- 
c .' -’d direcție, sublinilndu-se tot- 
o!:?â necesitatea unei mai strinse 
colaborări intre specialiști. In ve
ri, r-a abordării complexe a studii
lor de biologie si medicină spațială.

*
Simbatâ a avut loc la Facultatea

• pl a ui „Bab -
Bolyai" din Cluj o manifestare, or
ganizată dc A.D.I.R.I.. filiala locală.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT,
HANDBAL

A. ÎNCEPUT CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ
• ASEARĂ, ROMÂNIA - JAPONIA 24-12

A cîYicea ediție a Campionatului 
mondial feminin do handbal a în
ceput ieri, cu meciurile din grupe, 
m patru orașe alo Iugoslaviei. In rin- 
dul celor 12 formații reprezentative 
(11 din Europa. 1 din Asia) se află, 
după cum se știe, și cea a României, 
c\re.a de altfel i se acordă șanse la 
obținerea unei medalii. Desigur, ten
tativa se anunță foarte dificilă. în 
lupta pentru supremație, pronosticu
rile specialiștilor Lndică selecționate
le R.D. Germane, actuala campioa
nă mondială, și Iugoslaviei, finalistă 
la trecuta ediție a C.M.. al căror 
sezon internațional 1973 a fost mai 
bun decit al tuturor celorlalte repre
zentative aflate acum in Iugoslavia.

FOTBAL

Astăzi, ultimele meciuri 
ale anului

Astăzi se desfășoară jocurile 
din ultima etapă a turului Cam
pionatului diviziei A de fot
bal. In Capitală vor avea loc 
două partide: cu începere de la 
ora 11.30, pe Stadionul republicii, 
Sportul studențesc — Steagul 
roșu Brașov, iar. de la ora 14, pe 
stadionul G iuțești, Rapid — Po
litehnica Iași.

Programul meciuri'or din 
țară (toate de la ora 14) : Uni
versitatea Craiova — Petrolul ; 
U. T. Arad — Politehnica Ti
mișoara : A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S.M. Reșița ; F. C. Argeș — 
Dinamo (meciul va fl in între
gime televizat) : S. C. Bacău — 
Steaua : Universitatea Cluj — 
F. C. Constanța Si Jiul — C.F.R. 
Cluj. 

0 știre de ULTIMĂ ORĂ 

din tipografia „Scinteii“:

Au intrat la tipar 
ultimele pagini din 
ALMANAHUL

„SCÎNTEIA“ 1974
448 de pagini bogat ilustrate

Rețineți din vreme la chioșcuri 
și librării

almanahul
„SCÎNTEIA“ 1974

cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de la adoptarea Declarației unlvcr- 
sde a drepturilor omului. Au luat 
corintul prof. dr. docent Vladimir 
Frnga. prorector ni universității, și 
cont univ. dr. Ghcorghe Boboș.

w
în municipiul Dej a avut Ioc. sim- 

bă'â dimineața, festivitatea dezvelirii 
bustului cunoscutului cărturar român 
Alexandru Pap Iu îlarian, j>ersonali- 
tate proeminentă a mișcării pnsop- 
t'ste din Transilvania. Cu acest pri
lej prof. dr. docent Mihail Dan. de 
la universitatea din Cluj, a evocat 
viața marelui revoluționar, activita
tea sa pusft in slujba afirmării idea
lurilor de libertate ale poporului ro
mân.

Primo expoziție pe țară 
de păsări ți animale mici 

**' va deschide azi în complexul ex- 
pozițional din Piața S'inteii — na- 
xil'onul B. Vor fi prezentate publi
cului ? 500 exponate — păsări de 
curte, păsări de volicră (prepelițe, 
fazani, potlrnichi), porumbei, iepuri 
dc casă, animale pentru blană — 
nutrii, nurci, vulpi, cincila. O lec
ție va cuprinde rase de clini, Iar 
alta — acvarii cu pești exotici.

(Agerpres)

Ieri au avat loc primele patru 
meciuri. Echipa noastră, iucind cu 
formația Japoniei, în localitatea Za- 
vidovici, a cîștigât destul de ușor 
(24—12, la pauză 10—4). dar trebuie 
spus câ greul încă nu a început. 
Următoarea partidă — luni seara, cu 
Norvegia.

tenis „Turneul
• IN FINALĂ : NÂSTASE-OKKER

..Turneul campionilor". care polari
zează in aceste zile atenția amatori
lor de tenis de pretutindeni, a ajuns 
in fața actului final. Protagoniști 
sint românul Die Năstase și olande
zul Tom Okker. Mulți dintre comen
tatorii prezent! la marele concurs de 
la Boston prevedeau o finală Năsta
se — Newcombe, dar dacă jucătorul 
român a confrmat pronosticurile. 
eliminîndu-1 în două seturi. 6—3. 
7—5. pe tînărul jucător american 
Jimmy Connors, australianul a fost 
nevoit să abandoneze, in urma unui 
accident suferit in timpul partidei 
sale cu olandezul Tom Okker.

Mai întii, citeva cuvinte despre 
semifinala Năstase — Connors. Reu
șind trei ..aș?' in primul joc. Năstase 
i-a spulberat speranțele tenismanu- 
lui american, care la sfîrșitul intil- 
nirii a declarat : „Niciodată nu l-am 
văzut pe Năstase servind atit de 
bine. De multe ori nici nu mai ză
ream mingea..." Corespondentul a- 
genției „Associated Press" relatează : 
„Năstase s-a întrecut pe sine, cuce
rind prin jocul său sclipitor și con
duita sportivă exemplară simpatia 
și aplauzele celor 4 500 de spectatori 
prezenți la „Iîynes Auditorium". 
Connors a jucat cu multă ambiție, 
dar vineri seara nimeni nu-i putea 
rezista lui Năstase, căruia i se oferă 
șansa de a cîstiga a treia oară con
secutiv „Turneul camoionilor". în 
cealaltă semifinală, după ce au cîști-

Vizita tovarășului 
Franț Șali 
lector al U.C.I.

Li Invitația C.C ai PC.R.. Intre
3 și 8 decembrie a.c.. ne-a vizitat țara, 
în calitate de lector al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, tovarășul 
Frânt Soli. membru al Secretariatu
lui Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Slovenia.

Oaspetele a făcut expuneri șl a a- 
vut convorbiri la Comitetul munici
pal de partid București șl la comite
tele județene Sălaj și Cluj ale P.C.R.

La sfîrșitul vizitei, oasptele a fost 
primit dc către tovarășul Corne) 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român.

La convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Constantin Potinffă. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost dc față ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Iso Njego- 
van.

vremea
Tinipul probabil pentru 10. 11 «I 12 

decembrie. în tară : Vreme relativ 
călduroasă. Corul va fi variabil, mal 
mult noros in jumătatea de nord, 
a tării, unde vor cădea precipitații 
locale. în celelalte regiuni, precipi
tațiile vor fi izolate, mai ales sub 
formă de ploaie. Vint potrivit Mi
nimele vor fi cuprinse intre minus 
8 și plus 12 grade, iar maximele în
tre 2 si 12 grade. In București : Vre
me relativ călduroasă. Cevul va fi 
variabil. Vor cădea • precipitații sla
be. Vint potrivit. Temperatura in 
creștere.

campionilor"

gat. pe rind, cite un sei. (intli New
combe, cu 6—3, apoi. Okker, cu 7—5), 
in setul decisiv, cind conducea cu 
5—3, in momentul cind se pregătea să 
servească. Newcombe a căzut pe te
ren. acuzînd o durere puternică ia 
genunchiul drept și i-a spus lui 
Okker : ..Tom, nu mai oot să conti
nui jocul". La scurt timp, arbitrul a 
anunțat abandonul Iui Newcombe, 
sub privirile consternate ale specta
torilor.

Finala Năstase — Okker se anun
ță pasionantă, urmînd să tranșeze o 
veche rivalitate sportivă. Pinâ acum, 
scorul intilnirilor dintre cei doi ași 
ai tenisului este de 8—4 in favoarea 
lui Okker. Anul acesta, Năstase a 
pierdut 4 partide in fața „olandezu
lui zburător", cîștigind de două or:.'

în cîteva rînduri
PATINAJ ARTISTIC. — La Za

greb a început concursul internațio
nal de patinaj artistic „Pirueta de 
aur ', la care participă sportivi și 
sportive din Austria. Bulgaria, 
Cehoslovacia. R. F. Germania. Fran
ța. Polonia. România. Ungaria și 
Iugoslavia. La masculin, după pri
mele trei exerciții obligatorii, con
duce sovieticul Serghei Volkov, cu 
76.57 puncte, urmai de francezul 
Gaillaguet — cu 53.70 puncte. 
Fazekas (România) ocupă locul 6, cu 
65,55 puncte. • ȘAH. — Dună î 
runde. in ..Cupa campioanelor 
europene" la șah continuă ?â con
ducă maestra sovietică Kușnir, 
cu 5.5 puncte, urmată de Vok- 
r-lova (Cehoslovacia) — 4 pune;
te și o partidă întreruptă, Verficzi 
(Ungaria) — 4 puncte și o partidă 
mai puțin jucata, Baumstarlc (Româ
nia) — 3.5 puncte din 6 partide sus
ținute etc.

(Urmare din pag. I)

diferite pot exista și există deo
sebiri de vederi intr-un șir de pro
bleme internaționale : aceasta nu 
treouie insă să împiedice, ci, dim
potrivă, să determine dialogul viu, 
constructiv, care permite identifi
carea soluțiilor reciproc accepta
bile. în acest spirit, România a sa
lutat cj satisfacție inceputul bun. 
care s-a făcut prin vizita in 1969 a 
președintelui Nixon la București — 
prima vizita a unui președinte al 
S.U.A. intr-o țară gocialistâ.

La încheierea vizitei in S.U.A. 
a șefului statului român se poate 
aprecia că una dintre trăsăturile ei 
c-^e mai pregnante a fost spiritul 
deplinei egalități în drepturi, sti
ma și respectul reciproc, in care 
s-au desfășurat convorbirile ofi
ciale. îritiinirile. toate momentele 
vizitei. Faptul că o țară ca Roma
nia. care nu este o țară mare, 
poate angaja și desfășura un dia
log constructiv cu o mare putere 
ca Statele Unite în cadrul acestor 
coordonate principiale este, fără 
îndoială, un semn al vremurilor 
noi : el ilustrează elocvent muta
țiile care au intervenit pe arena 
internațională, rolul crescind pe 
care il au in lumea dc azi țârjle 
mijlocii și mici, capacitatea lor 'de 
a contribui la instaurarea unor re
lații noi, mai drepte, intre țările 
lumii. România consideră cu este 
o cerință imperioasă ea acest rol 
să crească și mai mult, ca țările 
miei, și mijlocii să se afirme și 
mai activ, să fie consultate, să li 
se asigure condiții pentru o parti
cipare mereu mai intensă la în
treaga viață internațională — de
mocratizarea relațiilor interstatale 
fiind chezășia unor soluții juste și 
trainice la marile probleme care 
frămintâ omenirea. Așa curo a 
arătat In cur.rul vizitei tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „fără îndoială 
ci țările mari — cum sint Statele 
Unite și celelalte — au un rol im
portant in viața inter rAț.ooaîa. 
Dar trebuie să vă spun, și de data 
aceasta, deschis că numai ele nu 
pot asigura cursul nou spre destin
dere, nu pol asigura o lume mai 
dreaptă și mai bună. înfăptuirea 
une| politici r.oi in viața interna
țională, de egalitate, de respect, 
nu poate fi decit rezultatul acțiu
nii unite a tuturor statelor, a tu
turor popoarelor...".k_ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII UNITE TANZANIA
Excelentei sale domnului 1ULJUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite Tanzania
Cea de-a XIl-a aniversare a sărbătorii naționale a Republicii Unite 

Tanzania. Ziua proclamării Independenței. îmi oferă plăcutul prilej să 
adresez. în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări, urări dc sănătate și fericire personală 
pentru Excelența Voastră, de pace și prosperitate poporului tanzanian 
prieten

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite intre cele două 
țări nlc noastre, intre Partidul Comunist Român și Fartidul T.A.N.U. vor 
cunoaște o dezvoltare mereu ascendentă, spre binele popoarelor român 
și tanzanian. potrivit înțelegerilor stabilite cu prilejul vizitei efectuate 
onul trecut în țara dumneavoastră.

în același timp, consider câ relațiile dintre țările și popoarele noas
tre. bazate pe principiile dreptului internațional, aduc o importantă 
contribuție cauzei păcii șl înțelegerii Internaționale, luptei împotriva im
perialismului, colonialismului, neocolonialismului și politicii de apartheid, 
dezvoltării libere r popoarelor pe calea progresului și civilizației.

Cu înaltă considerație.

La convergenta bu
levardelor Indepen
denței, Republicii șl 
Lumumba din capita
la Tanzaniei, Dar e» 
Salaam, se află o pia
ță - Mnnz.i Mmoja, in 
mijlocul căreia se înal
ță un obelisc ce sus
ține o faclă. Monu
mentul, denumit „Fla
căra libertății", a fost 
ridicai pentru a cinsti 
proclamarea indepen
denței Tanganikui. e- 
veniment care a avut 
Ioc cu 12 ani in urma. 
După cum se știe, in 
1964 a avut loc crearea 
Republicii Unite Tan
zania. nrin unirea Tan- 
ganikăi cu Zanzibarul.

Programul cunoscut 
sub numele de Decla
rația de Ia Arusha, a- 
doptată in februarie 
1967, a deschis calea 
unor profunde trans
formări progresiste 
social-economice. vi- 
zind eliminarea ex
ploatării, controlul a- 
supra principalelor 
mijloace de produc
ție, atragerea ma
selor la conducerea 
statului, egalitatea de
plină a tuturor cetățe
nilor, ridicarea nivelu
lui de trai. In baza a- 
cestui program, po
porul tanzanian a ob
ținut o serie de impor
tante succese pe calea 
dezvoltării sale de-si- 
ne-stătâtoare. Pe harta 
țării au apărut nu
meroase obiective in
dustriale. în cadrul 
actualului plan de dez
voltare economică 
(1969—1974). care pre
vede o mai bună va
lorificare a resurselor 
materiale și dezvolta
rea capacităților de

producție, 34 la sută 
din investiții sint n- 
locate industriei.

Importante transfor
mări ou loc in agricul
tura, domeniu in care 
lucrează marea majo
ritate a populației. Un 
accent deosebit se 
pune pe’formarea coo
perativelor de tip 
Ujamaa (solidaritate), 
al căror număr se ri
dică la peste 2 700. Un 
domeniu în care au (ost 
obținute succese con
siderabile 11 constituie 
lucrările de irigații. în 
cursul ultimilor ani au 
fost realizate in zone
le rurale 757 siste
me de Irigații.

Cu prilejul celei 
de-a 16-a Conferințe 
a Partidului Uniunea 
Națională Africană din 
Tanganika (T.A.N.U.), 
desfășurată recent la 
Dar Es Salaam, pre
ședintele Iulius Nyere- 
re a relevat , in
tr-un raport că pro
dusul național brut 
a crescut in 1972 cu 5.3 
la sută, comparativ cu 
anul 1971.

în domeniu! educa
ției se subliniază spo
rirea considerabilă a 
numărului de elevi în
cadrați in formele de 
invățâmint : l 192 500 
de copii au urmat in 
1972 cursurile primare, 
comparativ cu 902 600 
școlarizați în anul pre
cedent. O importanță 
deosebită a fost acor
dată alfabetizării adul- 
ților, in prezent 70 000 
de persoane fiind cu
prinse în diverse for- 
mi de școlarizare.

Au fost înregistrate 
succese și în domeniul

Conferința pe 
societăților de

Simbatâ s-au încheiat in Capitală 
lucrările Conferinței pe tară a U- 
niunii societăților de științe medi
cale din Republica Socialistă Româ
nia. Participanții au dezbătut pe larg 
activitatea uniunii din ul'iu.i ani. 
relevind contribuția ei însemnată la 
creșterea continuă a capacității pro
fesionale si conștiinței soc'a’.iste a 
medicilor. dezvoltarea cei-.el ari 
științifice și creșterea rolului ... -
teia in soluționarea celor mai .s* i.n- 
gsnte aspecte ale ocrotirii .sănătății 
populației, in organizarea unor ma
nifestări științific?, cu caracter na
tional și internațional, in extind': a 
colaborării științifice dinte? '.ă-
torii români .și cei de peste hota c 
in domeniul științelor medical?. A- 
ceste probleme au fost. cl.> a- me
nea. abordate in cuvintul d? inclu
dere rostii de acad. prof. Theodor 
Burghcle. ministrul sănătății.

Conferința a ales noul Consiliu de

Caracterul fructuos al unor ra
porturi de ' colaboî-are întemeiate 
pe respectul riguros al egali
tății in drepturi este eviden
țiat de însăși evoluția re
lațiilor româno-americane, care in 
ultimi: ".ni a înregistrat un curs 
favorabil, ascendent, pe toate pla
nurile — economic, cultural, poli
tic și in alte domenii. S-a vădit 
astfel, o dată mai mu?, că relațiile 
de coexistență pașnică nu pot și 
nu trebui? să fie concepute intr-un 
mod static, pasiv, ci ca o politică 
activă, dinamică, de stringore ft 
legăturilor de colaborare, dc sti
mulare continuă a conlucrării, in-
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0 contribuție remarcabilă 
la înfăptuirea unei politici noi

țelegerii și apropierii intre po
poare. Și tocmai ele aceea actuala 
vizită in S.U.A., convorbirile bila
terale s-au încheiat cu rezultate 
deosebii de bune, desvnizinu ample 
perspective pentru o colaborare și 
mai rodnica in viitor.

f'c plan politic trebuie consem
nată însemnătatea remarcabilă pe 
care o are adoptarea Declarației 
comune, cure, sub semnătura celor 
doi președinți, proclamă ferm 
voința a două țări cu orinduiri 
soeiaie diferite și de mărimi dife
rite ue a adinei și dezvolta in 
continuare raporturile dintre cele 
doaă țâri. în Declarația comună 
iși găsesc consacrarea asemenea 
principii cum sint : dreptul fiecă
rui stat la existentă, independența 
și suveranitate ; egalitatea in drep
turi a tuturor statelor ; dreptul 
fiecărui stat de a-și alege și dez
volta liber sistemul său politic, 
social, economic și cultural ; abți
nerea de la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței și respectarea 
integrității teritoriale ; neinterven-

i directă sau indirectă in trebu
rile jnterne ale oricărui alt stat ; 
soluționarea pașnică a diferende
lor : cooperarea internațională 
Sint acele principii fundamentale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

îmbunătățirii servici
ilor sanitare. In spe
cial !n zonele rurale, 
unde exista 135 centre 
medicale, comparativ 
cu 87 in 1971.

între România și 
Tanzania s-au stabilit 
și se dezvoltă relații 
do prietenie și colabo
rare Un momenl deo
sebit de important 
pentru dezvoltarea a- 
cestor relații l-a con
stituit vizita efectuată 
anul trecut de tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
in Tanzania, convor
birile avute cu pre
ședintele Iulius Nye- 
cere.

Această vizită, des
fășurată in spiritul re
lațiilor de stimă și în
țelegere mutală, a adus 
o contribuție remarca
bilă ia adincirea cu
noașterii reciproce, Ia 
întărirea relațiilor 
de prietenie și co
laborare dintre cele 
două țări și ponoare, a 
solidarității lor in 
lupta împotriva impe
rialismului. pentru 
progres, pace și coope
rare internațională, 
în spiritul înțelegeri
lor stabilite in timpul 
convorbirilor la nivel 
inalt româno-tanzanic- 
ne. relațiile dintre 
cele două state și po
poare, dintre Partidul 
Comunist Român si 
Partidul T.A.N.U. cu
nosc o dezvoltare fa
vorabilă. continuu as
cendentă. concomitent 
cu raoorturile de co
laborare și cooperare 
economică in diferite 
domenii.

Augustin 
BUMBAC

țară a Uniunii 
științe medicale

conducere al Uniunii societăților de 
științe medicale și a desemnat con
ducerile societăților si secțiilor ti
ni urui. precum si colegiile de redac
ție ale revistelor medicale de spe
cialitate. Ca președinte al uniunii 
a fost ales prof. dr. docent Marin 
Voiculeseu. iar ca secretar general 
cont. univ. dr. Emanoil Popescu.

Cei prezenți la lucrările conferin
ței au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

, Tot simbatâ a avut loc si confe
rința colegiului central al medicilor 
si farmaciștilor. în cadrul reuniunii 
a fost ales Colegiul contrai al me
dicilor și farmaciștilor : ca președin
te al acestuia a fost ales prof. univ. 
dr. docent Vasile Predescu. iar ca 
secretar general — prof. univ. dr. 
Benone Duțescu. (Agerpres)

ale legalității și moralei interna
ționale care au dubla virtute dc a 
permite afirmarea deplină a per
sonalității fiecărei națiuni, a drep
tului său sacru dc a ii stăpină pe 
destinele sale și. concomitent, de 
a asigura o colaborare rodnică 
în interesul fiecărui stat si al pro
gresului general. Se știe : aceste 
principii au fost înscrise de Româ
nia in declarațiile solemne comu
ne, in tratatele, acordurile semnate 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
cu reprezentanții a numeroase 
state — Italia sau Pakistan, R.F.G. 
sau Luxemburg. Africa Centrală sau 
Venezuela — pentru a nu aminti

decit citeva ; faptul câ aceste prin
cipii iși găsesc acum recunoaștere 
și intr-o declarație româno-ameri- 
canâ arc o semnificație istorică, 
vădind odată mai mult perseve
rența și tenacitatea cu care țara 
noastră acționează pentru construi
rea, pas cu pas, cărămidă eu cără
midă a edificiului unei păci și 
securități reale, bazate nu pe un 
precar echilibru âl înarmărilor, ci 
pe relații sănătoase, rodnice, priete
nești intre toate țările — mari și 
mici. în cuprinsul declarației se 
pot cili astfel de idei, norme, ce
rințe, care, materializate in fapte, 
prefigurează împlinirea dezidera
tului la care se referea tovarășul 
Nicola” Ceaușescu : istoria să 
poată spune că un popor mare 5» 
Ului mai mic au știut să conlucreze 
și să contribuie la așezarea relațiilor 
internaționale pe o bază mai 
dreaptă, mai bună.

Bogat este bilanțul vizitei și pe 
plan economic. în cadrul convor
birilor oficiale, al intilnirilor și 
discuțiilor cu personalități de con
ducere ale cercurilor de afaceri, in 
documentele semnate s-a dat ex
presie Interesului reciproc și do
rinței comune d” a stimula 
dezvoltarea relațiilor economice

SOLIDARITATE CU FORȚELE DEMOCRATICE DIN URUGUAY

Să fie eliberat tovarășul 
Rodney Arismendi!

Știrile sosite din Uruguay în ul
timele zile stiniesc o vie și legi
timă îngrijorare in rindul poporu
lui român, ca și al opiniei publice 
progresiste de pretutindeni. Valul 
dc persecuții antidemocratice de
clanșat in această tară odată cu 
lovitura de stat din iunie crește 
in virulență și intensitate. Recent, 
după cum s-a mai arătat, printr-un 
decret guvernamental, au fosl in
terzis? partidul comunist, partidul 
socialist și alte organizații de stin
gă, inclusiv sindicatele și asociații
le studențești. în baza acestui de
cret. potrivit surselor oficiale,, pes
te 150 de persoane apartinind gru
părilor de stingă au fost arestate. 
Printre cei arestați se numără și 
primul secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Uruguay. Rod
ney Arismendi, fiu devotat al po
porului Uruguayan, luptător dirz 
pentru drepturile oamenilor mun
cii, militant de seamă al mișcării 
comuniste internaționale. Au fost, 
de asemenea, arestați și alți mili- 
lanți comuniști, ca directorul ziaru
lui ..El Popular", organ al partidului 
comunist, Eduardo Viera, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Uruguay.

în acest timp. au fost abolite 
drepturi civice elementare și ga
ranții de libertăți democratice : a 
fost dizolvat parlamentul și Con
venția Națională a Muncii. în 
țară s-a înăsprii regimul de cen
zură asupra presei, reuniunile po
litice au fost interzise, in timp ce 
forțele polițienești și ale armatei 
desfășoară raiduri, proccdînd la 
arestări masive in rindurile cercu

Alegeri in sfaturile populare din R. P. Polonă
Ziua de 9 decembrie 

1973 marchează un 
eveniment de seamă 
in viața social-politi- 
că a Poloniei. In a- 
ceastă zi, cetățenii 
tării prietene se vor 
orezenta in fata urne
lor pentru a desemna, 
pe o nouă perioadă de 
4 ani. pe cei 135 400 
de deputați ai sfatu
rilor populare voievo
dale. orășenești, ra
ionale, comunale și 
sătești. Pe lista unică 
a Frontului Unității 
Populare figurează 
peste 200 000 de can
didați.

— Campania elec
torală — ne spune H. 
Solinski, secretar al 
prezidiului Comitetu
lui național al Fron
tului Unității Popu
lare — 3-a desfășurat 
in climatul politic 
plin de avint generat 
de recenta Conferință 
Națională a partidu
lui. In cadrul ce
lor 13 000 de întil- 
niri cu candidații, la 
care au luat parte 
peste 3 milioane de 
oameni, au fost exa
minate în mod con
cret sarcinile ce re
vin fiecărei regiuni, 
fiecărui oraș, raion, 
comună sau sat în lu
mina hotărivilor a- 
dopî^te de Conferin
ța Națională. Au fost 
analizate mijloacele 
pentru valorificarea 
la maximum a posi
bilităților locale in 
vederea dinamizării

între România și Statele Unite. 
Sint cunoscute potențialul econo
mie al Statelor Unite, înaltul ei 
grad de dezvoltare tehnologică și 
științifică ; România este o țară in 
plin progres. De aci decurg intere
sul și posibilitățile largi, pentru 
amplificarea și diversificarea co
laborării dintre cele două țâri. De
clarația comună cu privire la dez
voltarea relațiilor eoonomioe — am
plu eadru-program pentru punerea 
in valoare a posibilităților existente 
— relevind ritmul remarcabil de 
creștere a comerțului — de 4 ori 
din 1969 — preconizează o sporire 
în același ritm sau chiar într-unul 

mai înalt și Înscrie hotârîrea păr
ților de a promova și extinde coo
perarea economică, industrială și 
tehnică intre companiile ameri
cane și organizațiile economice 
ro.nâneș-ti, in domenii de virf ale 
producției. O atenție deosebită 
se vâ acorda creării de societăți 
mixte. La stimularea activității jn 
acest sens va contribui pe plan gu
vernamental o Comisie economică 
mixtă, iar pe planul camerelor de 
comerț. Consiliul economic româ- 
no-american, înființat prin acor
dul semnat in cursul vizitei. Au 
foft, de asemenea, semnate acor
duri privind aviația civilă, pescui
tul oceanic, o convenție pentru 
evitarea dublei impuneri, precum 
și înțelegeri de colaborare cu unele 
companii americane. Corporația 
pentru investiții particulare a Sta
telor Unite este gata să sprijine 
asigurarea și finanțarea investiții
lor S.U.A. in România. Tntr-o pro
blemă aflată do mult pe agendă. 
România a primit asigurări din 
partea președintelui S.U.A. și a 
unor cercuri parlamentare că vor 
acționa pentru acordarea de către 
Congres a clauzei națiunii celei 
mai favorizate. 

rilor democratice, progresiste. Pri
goana îndreptată împotriva comu
niștilor. socialiștilor si altor forțe 
uatriotice lovește in interesele na
ționale ale poporului Uruguayan, 
de dezvoltare liberă și indepen
dentă a tării pe calea progresului 
economic si social.

După cum șe arată in prima de
clarație publică Oficială a Partidu
lui Comunist din Uruguay de la 
trecerea sa. la 1 decembrie, in ile
galitate, decretul guvernamental, 
care prevede scoaterea în afara le
gii a partidului comunist, a parti
dului socialist și a altor organizații 
ale stingi! uruguayene, caută, intre 
altele, să distragă atenția opiniei 
publice de la situația grea prin care 
trece in prezent țara. încercind să 
ascundă cea mai răsunătoare criză 
economică din istoria Uruguayului.

Opinia publică din țara noastră 
tsi exprimă solidaritatea cu forțe
le patriotice, democratice și pro
gresiste din Uruguay, cu poporul 
Uruguayan, cere eliberarea grab
nică a tovarășului Rodney Aris- 
m-ndi. a tuturor deținuților poli
tici. încetarea campaniei de per
secuții și urmărire a forțelor pro
gresiste și democratice, restabilirea 
libertăților constituționale.

Exprimindu-și si !n aceste mo
mente de grea Încercare solidari
tatea internationalists cu patrioțil 
uruguayeni. oamenii muncii din 
tara noastră iși afirmă totodată în
crederea că nici o forță nu va pu
ica infringe voința poporului Uru
guayan de a asigura înaintarea ță
rii pe drumul libcrțătii, indepen
denței și progresului social .

procesului de dezvol
tare a întregii țări. 
Abordind problemele 
cu spirit dc răspun
dere, participanții la 
intilniri au făcut nu
meroase propuneri 
de depistare a rezer
velor existente pe 
plan local pentru spo
rirea producției in
dustriale și agricole, 
asigurarea unei mai 
bune funcționări a 
serviciilor către popu
lație, accelerarea con
strucțiilor de locuin
țe. ameliorarea pro
ceselor de investiție. 
Toate sceste proble
me — arată interlo
cutorul nostru — s-au 
aflat și pe agenda de 
lucru a Conferinței 
Naționale, ale cărei 
hotărîri au fost pre
luate d? prezidiul 
Comitetului national 
a! Frontului Unității 
Populare, qonslituind 
platforma pentru ac
tualele alegeri. „A- 
ceasta demonstrează 
— se relevă intr-o de
clarație a Comitetu
lui național — că 
programul de activi
tate trasat de foru
mul comuaiiștilor po
lonezi a fost acrobat 
de toate forțele po
litice și sociale reuni
te în cadrul frontului, 
că acest program co
respunde pe deplin 
necesităților vitale și 
aspirațiilor tuturor 
păturilor societății po
loneze.

Referindu-se la com

ponența candidaților, 
H. Solinski a mențio
nat că, față de alege
rile precedente, pe 
liste figurează un pro
cent mai mare de 
muncitori, precum și 
de reprezentanți ai ti
neretului. Crește, de 
asemenea, ponderea 
femeilor, ele insumind 
25 la sută din numărul 
total al candidaților.

Actualele alegeri au 
loc in urma adoptării I 
de către Seim, in .se
siunea sa plenară din 
22 noiembrie, a legii 
prin care se urmăreș
te creșterea rolului si('( 
autorității sfaturilor 
populare. extinderea 
funcțiilor lor de con
trol și coordonare, 
precum $1 îmbunătă
țirea funcționării ad
ministrației locale. 
„Aceste modificări, 
sancționate de forul 
suprem al puterii de 
stat, sublinia „Try- 
buna Ludu", reprezin
tă un nou pas pe ca
lea transpunerii in 
viață a concepției de 
perfecționare a pu
terii populare, expri
mată in hotăririle ce
lui de-al VI-lea Con
gres al partidului. Ele 
reprezintă o mărturie 
a grijii permanente a 
partidului pentru dez
voltarea multilatera
lă a democrației so
cialiste și întărirea 
statului".

Gh. CIOBANU

Toate acestea deschid ample 
perspective de extindere a relații
lor economice româno-americane, 
configurează un bogat program de 
colaborare ; firește, este necesar 
ca, în ce le privește, ministerele de 
resort, organizațiile economice ro
mânești să acționeze pentru reali
zarea in cele mai bune condiții a 
acordurilor încheiate, răspunzind 
astfel exigențelQr pe care le in
cumbă cooperarea economică cu o 
tară avansată economic cum sint 
S.U.A.

Dooumentele semnate în cursul 
vizitei consemnează, de asemenea, 
holârirea celor două părți dc a ex
tinde și aprofunda contactele și 
schimburile în domeniile științei, 
tehnologici, culturii, artei, invăță- 
mintului. informațiilor, turismului 
— ceea ce va crea premise pentru 
o mai bună cunoaștere reciprocă, 
pentru prietenia dintre cele două 
popoare.

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți au inclus, așa cum se arată 
in Comunicatul comun, schimburi 
de vederi utile și cordiale in pro
blemele internaționale actuale — 
Europa, Orientul Apropiat, Asia 
da sud-6st. Ele au înscris hotări- 
rea de a conlucra pentru sporirea 
rolului O.N.U. în consolidarea 
păcii, salutind progresul către re
ducerea tensiunilor și către o pe
rioadă de negociere și nu dc con
fruntare. Reafirmindu-și dorința dc 
a dezvolta dialogul și consultă
rile. cei doi președinți s-au 
despărțit cu hotărirea de a se re
vedea cu prilejul unei noi vizite 
pe care președintele Nixon ur
mează s-o facă la București.

întreaga desfășurare a vizitei în 
S.U.A. a creat premise pentru dez
voltarea continuă a relațiilor ro
mâno-americane, corespunzător in
tereselor ambelor popoare, păcii și 
cooperării internaționale. Acestea 
sint rezultate pe care poporul nos
tru le salută cu satisfacție, mani- 
fastiivdu-și aprobarea deplină, ade
ziunea fermă ia întreaga politică 
internă Și externă a partidului și 
stalului nostru, stima și recunoș
tința față de conducerea sa — 
ceea ce și-a găsit expresie și in 
primirea călduroasă, plină de în
suflețire. făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu la întoarcerea lor in pa
trie.



internațională
COMTRINU PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE 1N EUROPA SESIUNEA O. N U

România este solidară 
cu aspirațiile legitime

Declarația politică a guvernului egiptean
Egiptul se pregătește să participe la Conferința de pace 

de la Geneva

TUNIS Vizita reprezentantului
președintelui Consiliului de Stat

ale țărilor mediteraneene
■

formitețe cu recomandările finale de 
la Helsinki pn baza hotăririi Co- 
rtvt-'c'.ui rî“ coordonare. Comisia 
prr.'ru prob'rmrle securității și Co- 
m’.'M a Il-a pentru cooperarea in do- 
mer-.uln economie, științific. tehnir 
șt al mediului înconjurător au 
*’• ■"!rro.H!Pât:le de folosire op
timă a contribuțiilor la lucrări ale 
t. d:r. rona Mediteranei care 
r.u pa-t rină la conferință. Dună 
cum se știe. reprezentanții Algeriei 
și Tunisiei au prezentat pozițiile gu- 
\e--.-ior respective, atit in Comisia 1 
cit si în Comisia a Il-a. S-a ho
te ‘ ca delegațiile statelor parti- 
cipante sâ poată studia puncte
le de vedere exprimate de aceste 
d-vii țâri. Și-au exprimat apoi po
ri tul« și au depus documente Israe
lul. Republica Arabă Egipt si Maro
cul. Urmează ca documentul Siriei 
să fie depus ulterior.

Discuțiile ample. prilejuite de 
examinarea căilor de folosire cores
punzătoare a acestor contribuții, au 
relevat legătura existentă între 
securitatea eurooeană și securitatea 
In regiunea Mediteranei.

Luind cuvîntul in cadrul dezbate
rilor. reprezentantul român, Romu
lus Neagu. a subliniat că delegația 
țârii ----- • -
facția pentru 
reușit 
coordonare , r __
delegațiile statelor participante, stu
diind punctele dc vedere expri
mate de Algeria si Tunisia, să tină 
seama de aceste poziții în exami
narea problemelor pertinente de pe 
agenda conferinței.

România — a arătat vorbitorul — 
consideră că edificarea sistemului 
de securitate in Europa șl statorni
cirea unor relații noi intre statele 
participante, vor avea o influență

pozitivă asupra dezvoltării relațiilor 
*“**’- țmnjj,

adiacente 
in zona 
română, 

să tincas-

interstatale in alte regiuni 
in special in regiunile 
Europei șl. cu precădere. 
Mcdileranci. în concepția 
Marea Mediterană trebuie „............
că si nu sâ despartă țările si regiu
nile din jurul ci. Ca țară socialistă 
in curs de dezvoltare. România în
țelege sl manifestă un spirit dc so
lidaritate sinceră cu aspirațiile Ic-lidaritalc sinceră cu aspirațiile 
gitime ale țărilor mediteraneene de 
a se dezvolta ca slate independente 
si suverane, de a-și exercita drep
turile suverane asupra resurselor 
lor naturale și a dezvolta relații dc 
egalitate, bazate pe respectarea de
plină a suveranității lor. Dc aseme
nea. România consideră de datoria 
sa de a-și aduce. împreună eu alte 
țări, contribuția la elaborarea solu
țiilor pentru realizarea unei păci 
drepte și trainice in regiune.

în final, reprezentantul român a 
susținut propunerea malteză ca și 
celorlalte contribuții ale statelor me
diteraneene să li se dea același curs 
ca și contribuțiilor Algeriei și Tuni
siei. Ideea expusă s-a bucurat de 
sprijinul general, ceea ce a și dus 
la adoptarea unei hotâriri in acest 
sens.

NAȚIUNILE UNITE 8 — (Cores
pondență de la 1. Floroiu). — în Co
mitetul pentru problemele econo
mice și financiaro al Adunării Ge
nerale continuă examinarea punctu
lui privind evaluarea strategiei in
ternaționale a dezvoltării.

Luind cuvîntul. reprezentantul 
României. Marian Chiri).). a arătat că 
soluționarea problemelor dezvol
tării econoniice a popoarelor si, in 
primul rind. a reducerii decalajelor 
ce senară statele cu o economie pu
ternică dc țările in curs dc dezvol
tare constituie un proces care trebuie 
să intereseze toate națiunile și să an
gajeze efectiv organismele economice 
internaționale, asigurindu-sc în fapt 
fiecărui stat o participare deplină și 
in condiții dc egalitate la elabora
rea și înfăptuirea măsurilor conve
nite.

Cerințele obiectivitătii și echității 
in eforturile comunității mondiale 
— a adăugat el — impun ca toate 
țările în curs dc dezvoltare, indife
rent dc regimul lor social sau zo
nele geografice in care se află si
tuate, să beneficieze fără discrimi
nare de măsurile internaționale 
prevăzute in obiectivele „Deceniului 
dezvoltării".

CAIRO 8 (Agcrpres). — La Cairo 
a axul loc. simbătă. reuniunea Adu
nării Poporului, in cadrul căreia 
Mohamed Abdel Kader Hatem, vice- 
premier pentru problemele culturii 
și informațiilor și ministru al in
formațiilor. a dat citire declarației 
politice a guvernului egiptean — re
latează agenția M.E.N.

Referindu-se la o scrie de proble
me privind evoluția situației din 
Orientul Apropiat, declarația subli
niază că Egiptul se pregătește să 
participe la apropiata conferință dc 
pace de la Geneva, ncacceptind însă 
ca ..această reuniune să fie folosită 
drept mijloc de tergiversare in apli
carea rezoluțiilor internaționale cu 
privire la soluționarea situației din 
zonă sau pentru readucerea ei in 
impasul in care sc afla înainte de 
6 octombrie". De asemenea, arată 
declarația, Egiptul respinge orice în
cercare de a se reveni asupra celor 
două principii care reprezintă baza 
politicii sale externe : principiul re
tragerii complete a trupelor israelie- 
ne de pe teritoriile arabe ocupate și 
principiul restabilirii drepturilor po
porului palestinean. In legătură cu 
aceasta, Egiptul se pronunță pentru 
participarea 
rință, ca o 
ții entității 
rilor sale.

palest inenilor la confe- 
recunoaștere a legalită- 
palestinene și a dreptu-

Abordind probleme de politică In
ternă. declarația reliefează necesita
tea imperioasă a unei strategii na
ționale pentru perioada de după 6 
octombrie, subliniindu-se faptul că, 
pentru viitor, Egiptul trebuie sâ ex
ploateze Întreg potențialul său de 
dezvoltare și construcție, spre a eli
mina consecințele războiului. Pe 
plan economic, eforturile sint con
centrate asupra rezolvării problemei 
potențialului de muncă neutilizat, 
avîndu-se, totodată, în vedere reor
ganizarea structurii producției de 
mărfuri, dezvoltarea industrială și 
agricolă pentru a corespunde ritmu
lui de evoluție a tehnologiei mon
diale realizat în domeniul produc
ției.

Privitor la cooperarea economică, 
se au in vedere contacte rodnice cu 
țările arabe, intre care există, în 
prezent, un spirit de încredere și 
cooperare. In afară de aceasta, au 
fost luate măsuri în vederea pro
movării cooperării economice cu țări 
din alte regiuni ale lumii și au 
loc contacte cu o serie de state pen
tru încheierea unor acorduri re
ciproce de investiții. A fost luată, de 
asemenea, o hotărire privind crearea 
unei piețe valutare paralele. in 
scopul de a consolida exporturile 
egiptene și de a încuraja prospec
tarea resurselor, de a facilita impor
tul de utilaje și piese de schimb. '

al României
8 (Agerprc.s). — La 6 de- 
Corneliu Mănescu, repre- 
prescdintclui Consiliului de

noastre își exprimă 
j acordul la care 

sâ ajungă Comitetul 
asupra posibilității

satis- 
a 

de 
ca

■ ■■■■■ Ei

VENEZUELA

Scrutin
cu multiple 

opțiuni
La capătul unei intense campanii 

electorale, venezuelenii sint convo- 
cați astăzi la urne pentru â alege 
pe noul președinte al țării, pe cei 
163 de deputați, 42 de senatori și 
1 274 de consilieri municipali. Nu
mărul candidaților la președinție 
este de 13, aproape dublu față de 
scrutinul precedent

Adevărata dispută se desfă
șoară. de fapt, intre cinci can
didați cu șanse mai mari : Lorenzo 
Fernandez (Partidul social-creștin — 
C.O.P.E.I., de guvemămint), Carlos 
Andres Perez (Acțiunea Democrati
că), Jesus Paz Galarraga (Frontul 
patriotic ..Noua Forță"). Jose Vi
cente Rangel (Mișcarea pentru socia
lism — M.A.S.) și Jovito Villalba 
(Uniunea Republicană Democratică). 
Cu toate că primilor doi li se atri
buie un avans, in ansamblu se anti
cipează un „finiș" 
motiv de precauție 
ternul constituțional 
solicită doar majoritatea 
de voturi și, în afară de aceas
ta, nu prevede nici o alegere indi
rectă. secundară, ceea ce înseamnă 
că un candidat poate învinge chiar 
cu avantajul minim de un vot.

In ce privește platformele electo
rale, se observă lipsa unor deosebiri 
esențiale intre concurenții mai bine 
cotați, confirmindu-se o constatare 
mai veche, în sensul că între 
C.O.P.E.I. și ..Acțiunea Democratică" 
— principalele două partide — exis
tă mai mult forme de colaborare de
ci: divergente reale. Această situa
ție este numită adesea cu ironie 
„guanabana" — un fruct tropical 
verde (culoarea social-creștinilor) pe 
dinafară și alb (culoarea Acțiunii 
Democratice) pe dinăuntru.

Temele majore in jurul cărora s-au 
desfășurat duelurile electorale s-au 
referit cu predilecție — cum era de 
așteptat — la perspectivele indus
trializării. in general, și la rolul re
zonat petrolului. în special, ca ele
ment propulsor. la modernizarea a- 
griculturii, căile de eliminare a ca
rențelor din asistenta socială $i altele. 
O preocupare majoră a tuturor a 
fost tineretul, șl nu întimplător, căci 
el reprezintă aproape trei sferturi 
din alegători.

Dacă pozițiile principalilor candi
dați converg In destule privințe, re
prezentanții frontului patriotic „Noua 
Forță" și ..Mișcării pentru socialism", 
respectiv Galarraga $i Rangel, se de
tașează mai ales prin soluțiile mal 
avansate pe care le oferă problemati
cii sociale. împrejurare susceptibilă 
de a le asigura aderențe peste calcu
lele bazate pe sondajele preliminare.

Referitor la candidatul partidului 
guvernamental, multi socotesc că 
acesta beneficiază de prestigiul po
liticii promovate de președintele Ra
fael Caldera, prin măsurile adoptate 
pe linia recuperării bogățiilor natu
rale și valorificării lor in vederea 
dezvoltării de sine stătătoare a Vene
zuela. Crearea unor noi ramuri in 
economie, menite să reducă efectele 
monoproducției petroliere, integrarea 
de noi regiuni în circuitul economic 
prin construirea de centre industria
le in locuri altădată virgine, amelio
rările inițiate in agricultură — iată 
citeva din jaloanele politicii interne 
ale guvernului Caldera. Acestor re- 
rultate li se adaugă promovarea unor 
relații externe bazate pe egalitate și 
respect reciproc cu toate țările, in
diferent de orinduirea lor social- 
politică. x .In ce privește politica externă, 
candidatul partidului guvernamental 
a declarat, intre altele, că. în cazul 
victoriei, va acționa in direcția resta
bilirii relațiilor cu Cuba. Este o do
vadă in plus a tendințelor înnoitoare 
care ciștigă continuu teren.

Vaslle OROS

strins. Un 
in plus : sis- 

venezuelean 
simplă

agențiile de presă
Conferința tripartită de la 

Sunningdale meni,& sâ hotărască 
asupra stabilirii unui Consiliu pen
tru întreaga Irlandă a ajuns in im
pas. Convorbirile, la care iau parte 
delegațiile guvernelor de la Londra 
și Dublin și delegația noului organ 
executiv din Irlanda de Nord, au in- 
timpinat dificultăți in momentul in 
care s-a trecut la stabilirea in deta
liu a componenței și atribuțiilor 
Consiliului pentru întreaga Irlandă.

Convorbirile polono — 
vest-germane dintre 
de externe ai celor două țări, res
pectiv, Stefan Olszowski și Walter 
Scheel, s-au încheiat la Bonn.

Comunicatul sovieto- 
frnnCfiZj. dat publicității la înche
ierea vizitei in Franța a ministru
lui comerțului exterior al U.R.S.S., 
arată că schimburile comerciale ale 
celor două țări se vor dubla in vii
torii cinci ani. Au fost semnate un 
acord privind schimburile comercia
le bilaterale și un protocol referitor 
la colaborarea in domeniile științei și 
tehnicii.

Adunarea Generală a
O.N.U. a aprobat numirea lui Ga- 
mani Corea, din Republica Sri Lan
ka, in funcția de secretar general al 
Conferinței O.N.U. pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

Statul Qatara ''c'cunoscut oh-, 
cial Guvernul Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, ca singurul 
guvern legal al Cambodgiei.

r

transmit

TUNIS 
ccmbrie. 
zen lanțul ---------- ----------------
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. a avut o 
corvorbire amicală cu dr. Sadok Mo- 
kaddem. președintele Adunării Na
ționale a Tunisiei, la invitația aces-

în domeniul
PARIS 8 — (Corespondență de la 

P. Diaconescu). — La Paris a avut 
loc cea de-a V-a sesiune a Comite
tului mixt româno-franccz în dome
niul informaticii, care s-a încheiat 
vineri cu semnarea unui protocol 
ce prevede lărgirea colaborării celor 
două țări in acest sector. Delegația 
română a fost condusă de Ion Ro- 
mânu, vicepreședinte al Consiliului 
organizării economico-sociale, di
rector general al Institutului central 
pentru conducere și informatică, iar 
delegația franceză de Maurice 
Allegre, delegatul pentru informati
că pe lingă primul ministru. Au 
avut loc. de asemenea, schimburi de 
păreri privind dezvoltarea cooperă
rii româno-franceze in domeniul

tuia. Au fost abordate unele pro
bleme privind perspectivele dezvol
tării legăturilor prietenești dintre 
România și Tunisia, precum și une
le aspecte ale situației internaționa
le actuale. Discuțiile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească.

si «pecla- 
internațio- 
„Thomson-

0 expoziție de pictură 
românească contemporană 
s-a deschis la Lima. Cu acest pri
lej. însărcinatul român cu afaceri a.i. 
la Lima. A. Bcrindean, a relevat 
importanța expoziției ca un nou pri
lej de cunoaștere de către publicul 
peruan a valorilor culturale româ
nești.

Regele Nepalului, Biren- 
dra Bir Bikram Shah Deva, a sosit, 
simbătă, la Pekin, pentru o vizită de 
stat, la invitația lui Dun Bi-u, pre
ședintele ad-interim al R. P. Chine
ze, și a Iul Ciu En-Iai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

Ministrul israelian al a- 
pâfârii, Moshe Dayan, aflat intr-o 
vizită oficială în S.U.A., a conferit 
cu secretarul de stat american, Henry 
Kissinger. Ministrul israelian a fost 
primit de vicepreședintele S.U.A., 
Gerald Ford.

BRUXELLES

MANIFFSTAR/ DEDICATE 
LVI D. CANT EMIR

In localitatea Schanisland, din 
R.F.G., se desfășoară cel de-al 
12-lea colocviu al Asociației 
Mihai Eminescu" de la Univer

sitatea din Freiburg, dedicat 
împlinirii a 300 de ani de la 
nașterea lui Dimitrie Cantemir. 
Participă profesori, docenți, a- 
sistenți și studenți de la 11 uni
versități vest-germane, precum 
Și din partea universităților din 
Viena, Basel și Ziirich. De ase
menea, participă o delegație de 
oameni de știință români.

în prima zi a lucrărilor coloc
viului au prezentat referate 
prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu Și prof. dr. Mircea Malița.★

La primăria municipiului 
Nanterre. din apropierea Parisu
lui, a fost deschisă o expoziție 
închinată tricentenarului naște
rii marelui cărturar și om de 
stat român Dimitrie Cantemir. 
La vernisaj au luat parte prima
rul din Nanterre. membri ai 
consiliului municipal, reprezen
tanți ai ambasadei noastre la 
Paris, oameni de cultură.

Junta militară chiliana • 
hotărit să înapoieze foștilor proprie
tari 12 întreprinderi străine, națio
nalizate anterior de către guvernul 
de Unitate Populară.

In suburbia pariziană La
Celle Saint-Cloud 3 3VUt ,oc 0 
nouă ședință din 
lor dintre cele 
vietnameze.

cadrul consultări- 
două părți sud-

pentru 
la nivel

Echipajul misiunii „Sky- 
lab" a reușit să fotografieze in 
apele din jurul peninsulei Yucatan 
— și sâ transmită imaginile prin te
leviziune — un transfer de energie 
între ocean și atmosferă, fenomen 
considerat drept una dintre cele mai 
mari necunoscute ale naturii.

Vernisajul i 
„Theodor Pallady' 

la Paris sub auspiciile Muzeului mu
nicipal de artă modernă.

expoziției
r" a avut loc

La Festivalul internațio
nal al filmului de la Tehe- 
yfljțj filmul „Lucky Luciano", a] 
regizorului italian Francesco Rossi, 
a obținut Marele premiu „Ibisul de 
aur".

Sonda spațială „Pioneer -10“
Precizări ale specialiștilor privind planeta Jupiter
MOUNTAIN VIEW 

8 (Agerpres). — Date
le furnizate de apara
tura științifică aflată 
la bordul sondei spa
țiale americane ..Pio
neer-10“ au permis să 
se stabilească faptul 

, că Jupiter emană de 
două ori și jumătate 
mai multă căldură de
cit primește' de la 
Soare — a anunțat un 
purtător de cuvint al 
N.A.S.A., in cadrul u-

nei conferințe de pre
să organizate vineri la 
Centrul de control al 
misiunii de la Moun
tain View. El a preci
zat că acest fenomen 
dovedește, după pă
rerea specialiștilor, că 
planeta se află in 
cursul unei perioade 
de condensare. Cu a- 
celași prilej s-a anun
țat că satelitul lui 
Jupiter, cunoscut in 
astronomie sub nume-

le de „Io", are o at
mosferă și o structură 
asemănătoare celor ale 
Terrei. „Io" are un 
diametru de 4 000 de 
kilometri, gravitind pe 
o orbită aflată la o 
distanță de 40 000 de 
kilometri de Jupiter.

După trecerea prin 
apropierea lui Jupiter, 
„Pioneer-10" își con
tinuă călătoria cosmi
că in direcția planetei 
Saturn.

Două consilii minis
teriale derulate in pa
ralel la Bruxelles, o 
reuniune a șefilor de 
state și guverne. in 
imediată perspectiva, 
la Copenhaga, alte re
uniuni ministeriale, in 
capitala Belgiei, in 
perioada următoare...

La sfirșit de an. in
stituțiile ,Pieței comu
ne se află intr-o ne
întreruptă activitate. 
Criza energetică, in
flația. problemele so
ciale nerezolvate pun 
in mișcare numeroa
se resorturi, determi
nă căutări de soluții, 
luări de atitudine, nu 
rareori vădind note 
contradictorii. Dacă 
reuniunea miniștri
lor de finanțe și e- 
conomie a adus, la 
începutul acestei săp- 
tămini, unele rezol
vări pe planul poli
ticii bugetare, al celei 
agricole și monetare, 
miniștrii afacerilor ex
terne au încheiat, 
după cum se recu
noaște. un bilanț mai 
mult provizoriu. Re
ferindu-se la dificul
tățile întîmpinate de 
titularii afacerilor ex
terne. ziarul bruxel- 
lez „LE SOIR" nota 
imediat după consiliu: 
„O criză gravă amc-

informaticii cu directori 
liști ai Companiei 
nale pentru informatică .. ____ .
C.S.F.". ai firmei „Tele-Mecanique", 
Institutului de cercetări pentru in
formatică și automatică (I.R.I.A.), 
întreprinderilor „Electronique Ap- 
pliquăe" și altele.

în aceeași zi. ambasadorul Româ
niei la Paris, Constantin Flitan, a 
organizat o reuniune amicalăy* ' 
care au luat parte membrii c oi 
două delegații participante la se
siune. savanți și specialiști în dome
niul informaticii. Discuțiile purtate 
cu acest prilej au relevat manifes
tarea unui viu interes pentru dez
voltarea cooperării întro cele două 
țări.

c

Dosar încărcat
apropiata reuniune 

inalt a Pieței comune
nință comunitatea, nu 
numai datorită unei 
lipse de voință comu
ne, ci și datorită ne
putinței „celor nouă" 
în fata a două stări de 
lucruri ale căror date 
le scapă in parte — in
flația și penuria e- 
ncrgetică". Debloca
rea acestei situații 
criză rămine ca 
problemă de bază 
apropiatei reuniuni 
nivel inalt.

Interesant de notat 
este faptul că această 
efervescentă il lasă 
destul de... indiferent 
pe cetățeanul de rind. 
fie el englez ori ita
lian. belgian sau ir
landez. francez sau 
vest-german. O privire 
statistică asuora aces
tui fenomen, prezen
tată zilele acestea pre
sei de unul din vice
președinții comisiei 
C.E.E.. pune în lumină 
faptul că doar doi ce
tățeni din zece in 
Franța. Italia. Olanda 
și Anglia, trei din zece 
in Luxemburg, in 
landa. Danemarca 
R. F. Germania

de 
o

la

Ir- 
și 
și 

doar un singur belgian 
din zece a mani
festat. la un sondaj de 
ODinie publică, o oa
recare doză de inte
res față de activitățile

desfășurate de orga
nismele Pieței comune. 
In Belgia, unde se 
află instituțiile majo
re ale Pieței comune, 
testul arată că doi bel
gieni din zece apre
ciază că apartenența 
tării lor la Piața co
mună ..nu este un lu
cru nici bun. nici rău" 
in timp ce o medie de 
aiți doi belgieni din 
zece chestionați au 
declarat că nu au nici 
o opinie.

Atitudini contras
tante : efervescentă la 
nivel înalt, indiferen
tă cvasi-totală la ni
velul cetățeanului. 
Fenomenul are. fără 
îndoială, o explicație, 
iar cei care au oferit 
datele mai sus cita
te nu au ezitat să re
leve și alte aspecte ale 
sondajului de curind 
întreprins. între care 
opoziția omului de 
rind față de unele e- 
ventuale sacrificii im
puse in numele unifi
cării politice a „celor 
nouă” din Piața co
mună. Așadar, un do
sar încărcat pentru a- 
propiata reuniune la 
nivel înalt de la Co
penhaga.

N. Popescu- 
BOGDĂNEȘTI

PROBLEMA COMBUSTIBILILOR —pe meridianele lumii
ANGLIA : A patra serie de măsuri restrictive

Peter Walker, ministrul britanic al comerțului și industriei, a anunțat 
la 5 decembrie, in Camera Comunelor, o serie de măsuri menite sâ reducă 
consumul de energie. Aceste măsuri, care vor intra în vigoare peste ci- 
teva zile, sint următoarele :

— Noi reduceri ale consumului de electricitate la iluminatul străzilor, 
al magazinelor și al tuturor centrelor comerciale.

— încălzirea electrică va fi reglementată in toate întreprinderile co
merciale și în toate birourile.

— Limitarea obligatorie la maximum 80 km pe oră a vitezei automo
bilelor pe șosele și pe autostrăzi.

— Măsurile de economie de carburant în ceea ce privește aviația vor 
fi anunțate de ministrul forțelor aeriene. Michael Hcseltine.

Această nouă serie de măsuri este a patra dintre cele anunțate de gu
vernul britanic in decurs de trei săptămini. (Agenția France Presse)

NORVEGIA : De la 7 ianuarie - raționalizarea petrolului
Ministrul comerțului, Jens Evensen, a anunțat la 5 decembrie, in 

Parlamentul norvegian, interzicerea circulației automobilelor particulare 
la sfirșitul săptăminii, incepind de simbătă, ora 15,00. pină luni la ora 
2.00. Norvegia devine astfel cea de-a opta țară europeană care interzice 
circulația automobilelor la sfirșit de săptămină.

Raționalizarea petrolului va intra în vigoare de la 7 ianuarie.
Rezervele de petrol actuale ale Norvegiei sint suficiente doar pentru 

50 de zile de consum normal. ,(Agențiile Associated Press șl France Presse)

Consecințe pe plan economic și social
• Europa occidentală va avea de făcut față unui adevărat seism ec®- 

nomic dacă reducerea livrărilor de petrol va depăși nivelul actual dc 
20—30 la sută și dacă aceasta va dura mai mult de citeva luni — a decla
rat președintele grupului „Royal Dutch Shell", G.A. Wagner, in cursul 
unui interviu televizat. El a mai afirmat că economia mondială are nevoie 
de 10—12 ani pentru a deveni realmente mai puțin dependenta de petrol.

• Producția de automobile a Japoniei va fi serios afectată datorită 
lipsei de anvelope provocate, la rindul ei. de reducerea achizițiilor de 
petrol — a anunțat Asociația fabricanților de automobile din aceasta 
țară. Livrările de anvelope pe luna decembrie se vor micșora cu 30 la 
sută In comparație cu nivelul din luna octombrie. Un reprezentant al 
companiei .,Toyota Motor Co." a afirmat că reducerile vor afecta serios 
vinzările de automobile incepind chiar cu luna decembrie.

• Din cauza crizei energetice, care se face tot mai simțită in Olanda, 
numeroase întreprinderi cer Ministerului pentru Probleme Sociale auto
rizația de a reduce programele de producție, in timp ce altele prevăd o 
creștere a șomajului. Pe plan economic, situația se deteriorează. In ma
rile magazine, produsele pe bază de petrol înregistrează tendință dc 
scumpire. Incertitudinea situației s-a reflectat și la bursa din Amster
dam unde media indicilor a scăzut joi sub 100 puncte. Banca centrală 
a trebuit să vindă importante sume in devize străine pentru a sprijini

(Agențiile France Presse și Reuter)

Propuneri de înființare a unei Comisii mondiale 
pentru energie

Kennedy a propus, la 6 decembrie, în cadrul unui 
Senatul american, constituirea unei Comisii mon- 
,.Agenția — a afirmat el — ar trebui să fie ase- 
Monetar Internațional șl cu Acordul General pentru

Senatorul Edward 
discurs pronunțat in 
diale pentru energie, 
mănătoare cu Fondul ---------  — -----. _ --------- .
Tarife și Comerț (G.A.T.T.)". El a arătat că problemele principale ale 
agenției ar trebui să fie expuse în cadrul unei conferințe mondiale a 
energici, sub auspiciile O.N.U.

AGENȚIA „FRANCE PRESSE" DESPRE:

Penuria de combustibili, resimțită tot mai acut pe meridianele glo
bului, aduce in primul plan al preocupărilor diferitelor state, savan- 
ților, opiniei publice internaționale problema dezvoltării unor noi surse 
de energie. In acest context, o mare atenție se acordă accelerării acti
vității pe plan științific și tehnic in domeniul energiei nucleare. 
Reproducem, mai jos, extrase dintr-un comentariu al șefului rubricii 
științifice de la agenția FRANCE PRESSE, Serge Berg.

Criza de energie va 
determina accelerarea 
programelor de con
strucție a centralelor 
nucleare, va favoriza 
dezvoltarea energiei a- 
tomului. " ,- 
prețului la petrol face 
astăzi ca 
tea de origine nucleară 
să apară mai puțin 
scumpă decit cea pro
dusă in centralele cla
sice. Pentru multe țări 
atomul este singura 
sursă nouă de care pot 
spera că vor dispune 
pe scară largă.

Dacă in ' *
electricitatea 
de centralele nucleare 
nu are încă o pondere 
decit de citeva procen
te in producția totală 
dc energic electrică, 
ea urmează să spo
rească in mod rapid 
Este clar, de pildă, că 
după 1976 Franța nu 
va mai construi cen-

Creșterea
electricita-

prezent 
produsă

trale termice clasice, 
ci numai centrale nu
cleare. Evoluția va fi 
aproximativ la fel în 
alte țări europene. In 
ce privește Statele 
Unite, producția de 
energie pe bază nu
cleară. după o perioa
dă de stagnare, se 
dezvoltă acum rapid. 
La sfirșitul secolului, 
energia nucleară va 
furniza 60 la sută din 
energia electrică a 
S.U.A. și 23 la sută 
din consumul global 
de energie.

Reactorilor cu apă 
ușoară le vor urma, 
treptat, reactori cu 
neutroni rapizi. așa- 
ziși supergeneratori. 
care vor produce mai 
multă materie fisiona
bilă decit vor consu
ma. Trei țâri se află 
pe poziții înaintate. în 
prezent. In această 
tehnică : Franța, cu

programul Phoenix, 
U.R.S.S. și Marea Bri- 
tanie. In Statele Unite 
se consideră că acești 
reactori vor trece in 
etapa comercială ince- 
pind cu anul 1985. 
Astfel. dintr-odată 
cantitățile de materie 
fisionabilă disponibile 
vor spori mai mult de 
trei ori.

Unul din avantaje
le combustibilului nu
clear constă in faptul 
că permite ca pe un 
spațiu restrîns să se 
realizeze o depozitare 
remarcabilă de ener
gie. ceea ce îngăduie 
să se depășească difi
cultățile temporare in 
ce privește livrările 
de uraniu. De aseme
nea. cantități nelimita
te de uraniu ar putea 
fi obținute din mare, 
dacă costul general al 
energiei ar crește sub
stantial. așa cum este

cazul in momentul de 
fată.

In costul unei cen
trale nucleare, care 
funcționează aproxi
mativ 20 de ani. com
bustibilul nuclear nu 
reprezintă decit o trei
me din prețul total 
(in timp ce la centra
lele termice costul 
combustibilului este de 
peste 50 la sută).

Referindu-se. in con
tinuare. la perspectiva 
viitoarelor descoperiri 
în domeniul nuclear, 
autorul arată : Dacă 
savanții și tehnicienii 
vor depăși dificultăți
le de care se lovesc 
pentru a controla pro
blemele teoretice și 
practice ale fuziunii 
termonucleare contro
late, atunci pe termen 
lung nu vor mai fi 
probleme în privința 
energiei. Aceasta va

Accident rutier

fi disponibilă în can
tități nelimitate. Prin
cipiul acestei tehnici 
este de a face să fu
zioneze intre ei atomi 
ușori de deuteriu și de 
litiu, ceea ce ’ 
degajarea de 
considerabile, 
riul nu este 
decit apa grea . 
leculă din această apă 
grea revine la 6 000 
de molecule de apă). 
Se va putea obține 
astfel dintr-un litru de 
apă obișnuită echiva
lentul de energie a 300 
litri de benzină.

Dar nu s-a ajuns 
încă la aceasta. Pen
tru a obține fuziunea, 
trebuie creată a patra 
stare a materiei — 
care este plasma. Se 
știe cum poate fi ea 
produsă. Dar trebuie, 
mai ales, să se ajungă 
la faza de a o men-
Oricum, e mult mai puțin grav

duce la 
energii 
Deute- 
altceva 
(o mo-

ține la o densitate su
ficientă și la o tem
peratură de 100 mili
oane de grade timp de 
cel puțin o secundă. 
Se pare că reactorul 
termonuclear care va 
furniza această ener
gie „din belșug" nu-și 
va face intrarea pe 
deplin pe scena ener
geticii decit spre sfir- 
șitul secolului, mai 
sigur la începutul se
colului XXI. Potrivit 
unor aprecieri ameri
cane, foarte generale, 
acești reactori ar pu
tea să furnizeze 25 la 
sută din producția de 
energie electrică a Sta
telor Unite in anul 
2010 și 40 la sută in 
anul 2020. Niciodată 
încă oamenii n-au în
cercat să pregătească 
viitorul energetic pe 
un termen atit de în
depărtat.

Intr-o duminica pe o stradă din Roma
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