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CINCINALUL
• INDUSTRIA JUDEȚU

LUI CLUJ, care realizează 
astăzi în numai 28 de zile 
întreaga producție din anul 
1950, A ÎNDEPLINIT SAR
CINILE DE PLAN PE 
PRIMII TREI ANI AI CIN
CINALULUI. Avansul de 24 
de zile lucrătoare va însem
na o producție suplimentară 
în valoare de peste un mi
liard de lei.

în telegrama adresată cu 
acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Co
mitetul județean Cluj al 
P.C.R. se spune : Sîntem 
hotărîți să folosim în mod 
judicios capacitățile și supra
fețele de producție, să uti
lizăm cu eficiență sporită 
forța de muncă, să îmbună
tățim organizarea muncii, să 
promovăm cu consecvență un 
regim riguros de economii, 
pentru a spori aportul ju-

dețului nostru la dezvolta
rea economică și socială a 
țării.

• OAMENII MUNCII DIN 
JUDEȚUL RUZĂU AU RE
ALIZAT, ÎN ZIUA DE 6 DE
CEMBRIE, — 
PRODUCȚIE 
TREI ANI AI 
LUI.

în telegrama
al P.C.R., _____,___
NICOLAE CEAUȘESCU de 
Comitetul județean Buzău al 
P.C.R., se spune printre al
tele : muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din județul 
Buzău își vor pune întreaga 
lor putere de muncă în 
scopul valorificării pe un plan 
superior a resurselor mate
riale de care dispun pentru 
ridicarea eficienței economice 
în toate sectoarele de acti
vitate, pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men.

chiar si de iarnă— 
ESTE UN MOMENT 
HOTĂRÎTOR ÎN LUPTA

Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu in S.U.A

• Un dialog folositor pentru relațiile dintre cele două țări, pentru afirmarea în lume a unei politici noi, de colaborare 
egală între state • Președintele Nixon a dat expresie satisfacției deosebite pentru vizita președintelui 

Nicolae Ceaușescu, pentru rezultatele pozitive cu care ea se soldează

RECEPȚIE OFERITA DE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU Șl DE TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU ÎN ONOAREA
PREȘEDINTELUI RICHARD NIXON Șl

A DOAMNEI PATRICIA NIXON

Stat, 
co- 
mi- 

Butz,

Miercuri seara, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu* și tovarășa 'Elena 
Ceaușescu au oferit, în saloanele 
Ambasadei române din Washing
ton, o recepție în onoarea preșe
dintelui Stanelor Unite ale Ame
ricii, Richard Nixon, și a doam
nei Patricia Nixon.

La recepție, care a decurs în- 
tr-o atmosferă de o deosebită 
cordialitate, au luat parte vice
președintele desemnat al State
lor Unite, Gerald Ford, secre
tarul Departamentului de 
Henry Kissihger, ministrul 
merțului, Frederick Dent, 
nistrul agriculturii, Earl
președintele Curții Supreme a 

. Statelor Unite, Warren Burger, 
’ derul fracțiunii republicane din 
Senat, Hugh Scott, alți membri 
democrați și republicani ai fo
rului legislativ, asistentul pentru 
probleme europene al secretaru
lui de stat, Walter Stoessel, di
rectorul Agenției pentru Infor
mații a S.U.A., James Keogh, 
șeful Protocolului Casei Albe, 
Marion Smoak, primarul capita
lei americane, Walter Washing
ton, ambasadorul desemnat al 
S.U.A. la București, Harry 
Barnes, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Statelor Unite în România, 
Robert Martens, numeroși alți 
reprezentanți ai vieții politice, e- 
conomice, sociale americane, șe
fii misiunilor diplomatice acre
ditați Ia Washington, ziariști a- 
mericani și corespondenți ai pre
sei străine.

Din partea română au partici
pat Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș-

tri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, George 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Mitea, Vasile 
Pungan, consilieri ai președinte
lui Consiliului de Stat, alte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în vizita sa în S.U.A., ambasa
dorul român la Washington, 
Corneliu Bogdan, reprezentantul 
permanent al țării noastre la Na
țiunile Unite, ambasadorul Ion 
Datcu.

In timpul recepției, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Richard Nixon s-au în
treținut în mod cordial și prie
tenesc.

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

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat, la rîndul său, că vi
zita este încununată de realizări 

. fructuoase
ședintelui 
litatea 
român 
timpul 
Unite.

Cei doi președinți, precum și 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Patricia Nixon, își iau 
apoi un. -călduros rămas bun. 
Președintele Nixon și soția sa a- 
dresează președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu urări prietenești de 
călătorie plăcută în continuarea 
vizitei pe care o întreprind 
Statele Unite ale Americii.

și a mulțumit pre- 
Nixon pentru ospita- 
care solii poporului 
fost înconjurați în 

Statele

cu
au

vizitei lor în

PENTRU SPORIREA
PRODUCȚIEI

• A nins, dar tractoarele (echipate cu cabine) nu-și vor opri 
mersul • Program special pentru executarea araturilor pe 
ultimele 15 000 de hectare • Aproape zece mii de tineri susțin 
campania de fertilizări • In organizațiile U.T.C. de la sate sint 
inițiate ample analize asupra rezultatelor din acest an și se 
formulează angajamente proprii in întrecerea pe 1974 • Sini 
prevăzute sporuri de producții medii de peste 500 kg griu, 1 000 
kg porumb boabe, 400 kg floarea-soareliu și 1 vagon de sfecla 
la hectar • Legumicultorii lucrează în răsadnițe și în... clase, 

iar mecanizatorii au inceput reparațiile

SOSIREA ÎN ORAȘUL WILMINGTON
$ Vizitarea grupului de uzine al firmei
/ „General Electric"

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit, joi, în orașul Wilming
ton, statul Carolina de Nord.

Șeful statului român este în
soțit de Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Constantin 
Mitea și Vasile Pungan. consi
lieri ai președintelui Consiliului 
de Stat, Corneliu Bogdan, am
basadorul României în S.U.A., 
și celelalte persoane oficiale 
care participă la vizita oficială 
pe care o întreprinde în Statele 
Unite ale Americii.

Pe aeroportul , Wilmington, 
oaspeții români au fost întâm
pinați de primarul orașului, 
Herbert Brand, de președintele 
Consiliului uzinelor „General. 
Electric" din localitate, Mike 
Vaushaw, de comandantul aero
portului și oficialități ale admi
nistrației locale.

Obiectivul vizitei in acest 
oraș industrial al Caroline! de 
Nord l-a constituit grupul de 
uzine al firmei „General Elec
tric", între care uzinele de a- 
parataje și instalații destinate 
folosirii în scopuri pașnice a 
energiei nucleare.

In toamna aceasta s-a arat 
greu. Secetă. Trei tractoare, în- 
tr-o zi, abia realizau planul 
pentru două. Din trei zile, una 
parcă nici n-ar fi fost ! S-a 
sperat într-o ploaie bună, dar 
iată că a venit zăpada. Și me
canizatorii ilfoveni mai au de 
arat încă cincisprezece mii de 
hectare. Motoarele, însă, n-au 
fost oprite ; tractoarele echipate 
cu cabine climatizate (și de
servite de mecanizatori irizes- 
trați cu șube îmblănite, pîslari 
și termose cu ceai fierbinte)- 
funcționează continuu la arat, 
pâmîntul superficial înghețat 
favorizind executarea lucrării. 
La Chirnogi, în incinta îndi- 
guită. au lucrat în zilele din 
urmă 42 de tractoare. între me
canizatorii ce lucrează zi lumi
nă. și 
Marin
Dobre

țeanu, Nicolae Dragnea. „E 
greu, nimic de zis, altădată în
să. a fost și mai greu — spu
nea Florea Dudău. Toamna a 
fost bogată;- recoltatul prelun- 
gindu-se mult peste prevederi. 
Lucrare foarte mult amina lă 
fiind arătura. Pentru că anul 
viitor avem un plan mult su
plimentat față de realizările de 
pînă acum, iar cîștigul și pres
tigiul nostru este în directă le
gătură , cu reușita, facem totul 
pentru a asigura cel puțin în
deplinirea acestor sarcini în pri
mul rind prin executarea ară
turilor acum și nu la primă
vară". Și 42 de tractoare au 
zilnic mers continuu, în bilan
țul fiecărei zile treeîndu-se cel 
puțin o sută de hectare arate.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ' 1 
Ceaușescu 
căldură de 
președinte 
dezvoltare ... . .
neral Electric", personalitate cu
noscută a vieții științifice, fost 
director general al N.A.S.A., de 
alți reprezentanți ai conducerii 
Corporației. Thomas Paine a 
exprimat satisfacția deosebită a 
conducerii și personalului uzi
nelor pentru această vizită. El 
a spus : „Privilegiul de a vă 
saluta aici, la „General Elec
tric", constituie, ; în același 
timp, un prilej fericit de a dez
volta rfelațiile dintre țara mea 
și țara dumneavoastră. dintre 
firmele noastre și firmele ro
mânești". El a arătat, în conti
nuare, că, în cursul zilei de 
vineri, va fi semnată o înțele
gere comercială cu partea ro
mână. Inginerii și muncitorii 
uzinelor noastre — a relevat 
omul de știință american — sînt 
foarte fericiți să afle că vă in
teresați de problemele activită
ții noastre.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți 
oaspeți români sînt invitați să 
viziteze principalele unități ale 
grupului de uzine : fabrica pen
tru echipament destinat reac-

și tovarășa Elena 
au fost salutați cu 
Thomas Paine, vice- 
pentru cercetări și 
al Corporației „Ge-

Dejun oferit

detoarelor nucleare și fabrica 
pile de combustibil. Specialiș
tii americani dau explicații a- 
mănunțite asupra diferitelor 
faze ale procesului de produc
ție, care este, practic, complet 
automatizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
interesează de caracteristicile și 
performanțele utilajelor cu care 
sint dotate uzinele, considerate 
cele mai moderne din lume pe 
acest profil.

Arătând că planurile de dez
voltare economică a T?nrnâ- 
niei includ și crearea 
centrale 
ședințele 
s-a referit, 
posibilitățile 
cu firma 
prezentanții 
neral Electric" au arătat că sint 
interesați în discutarea acestor 
posibilități.

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

După vizitarea grupului de 
uzine „General Electric", oaspe
ții români au plecat, pe calea 
aerului, spre orașul Cleveland, 
statul Ohio. *

economică a Româ- 
includ și crearea unor 

electro-nucleare, pre- 
Nicolae Ceaușescu 

în context, la 
de cooperare 

americană. Re- 
Corporației „Ge-

în cinstea
președintelui Nicolae Ceaușescu 
de către conducerea Clubului
Național al Presei din Washington

Dejunul oferit în cinstea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de 
către conducerea Clubului Na
țional al Presei din Washington 
nu a constituit o simplă mani
festare protocolară, ci — așa 
cum au subliniat gazdele ame
ricane — un eveniment de mar
că al vizitei întreprinse de pre
ședintele României în Statele 
Unite, un dialog memorabil în
tre șeful statului român și re
prezentanții mijloacelor de in
formare in masă.

Cei aproape 200 de ziariști a- 
mericani și corespondenți ai 
presei străine acreditați la 
Washington veniseră să asculte 
una din vocile cele mai autori
zate în materie de înnoire a re
lațiilor și vieții internaționale, 
o personalitate politică proemi
nentă, a cărei viziune asupra 
evoluției lumii contemporane a

trezit un remarcabil interes atîț 
printre factorii politici, cit și 
în opinia publică internațională. 
Ni s-a părut firească, în context, 
expresia de adîncă satisfacție și 
mulțumire cu care președintele 
Clubului Național al Presei din 
Washington. Donald Larrabee, 
secretarul clubului. John Cle
land, l-au întâmpinat pe condu
cătorul statului nostru, în nu
mele membrilor clubului națio
nal.

Desfășurarea dejunului a fost 
cea tradițională : președintele 
Clubului Național al Presei a 
rostit un cuvint introductiv, in
vitatul a fost rugat să difuzeze 
în prealabil o intervenție în pro
bleme de cooperare internațio
nală, participanții au pus în
trebări. Ceea ce conferă o notă

(Continuare în pag. a IlI-a)

Joi, 6 decembrie, a luat sfîr- 
șit programul oficial al vizitei 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu o întreprind în 
Statele Unite, la invitația pre
ședintelui Richard Nixon și a 
doamnei Patricia Nixon.

După încheierea programului 
oficial, ‘ '
(/eaușescu 
Ceaușescu 
o serie de 
conomice 
dintre ele 
gton din statul 
Nord.

Ceremonia oficială a plecării 
a avut Ioc Ia Casa Albă. Preșe
dintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena. Ceaușescu. pre
cum și tovarășii Manea Mănes
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Constantin 
Mitea. Vasile Pungan. consilieri 
ai președintelui Consiliului de 
Stat, celelalte persoane române 
care-1 însoțesc pe șeful statului 
român în vizita în Statele Uni
te ale Americii au fost salutați 
de Kenneth Rush, subsecretar al 
Departamentului de Stat, Wal
ter Stoessel, asistent al secreta
rului de stat pentru problemele 
europene, de alte oficialități a- 
mericane.

Pe peluza de sus a Casei Albe 
a fost aliniată o gardă de onoa
re. în timpul ceremoniei de ră
mas bun au fost trase salve de 
artilerie.

Oaspeții români s-au îndrep
tat apoi, cu elicopterele, spre 
baza militară aeriană „An
drews", de unde au plecat spre 
Wilmington, cu avionul prezi
dențial al Casei Albe, pus la 
dispoziția șefului statului român 
de către președintele Statelor 
Unite.

tinerii Florea Dudău, 
Cazacu, Florea Niță, 

Melcescu, Marin Bănă-
GH. FECIORU

(Continuare In pag. a ll-a)

Gazul metan
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
urmează să viziteze 

obiective și centre e- 
din S.U.A., primul 
fiind orașul Wilmin- 

Carolina de

o bogăție de preț
S-o folosim

cu chibzuință!
Dată fiind importanța econo

mică a gazului metan, acțiunile 
de economisire a acestuia își au 
o motivare bine determinată. 
Ceea ce au înțeles fără prea 
multe demonstrații și tinerii chi- 
miști de pe platforma C.I.P.A. 
Rm. Vîlcea. Fie că este vorba de 
utilizarea gazului metan în cen
trala termică, la uzina petrochi
mică și uzina de sodă, marii 
consumatori de aici, sau a abu
rului produs și echivalat în gaz 
metan, măsurile de reducere a 
consumului și de utilizare cît 
mai eficientă au fost întreprinse 
la fiecare loc de muncă, care 
implică o revizuire în acest 
sens. S-a început, după cum ne 
informează tovarășul Gheorghe 
Plăvițu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe platformă, cu infor
marea tuturor tinerilor privind 
obligațiile ce le revin în confor
mitate cu ultimele directive de 
partid și de stat (Hotărîrea Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Decretul Consiliului de 
Stat), privind dezvoltarea bazei

energetice și folosirea ei mai 
judicioasa. Birourile organizații
lor U.T.C., împreună cu condu
cerile secțiilor, definitivează un 
plan de măsuri pentru fiecare 
loc de muncă. S-a făcut și o 
reverificare a cunoștințelor pro
fesionale, accentuîndu-se asupra 
parametrilor tehnici (unde se 
include și consumul de energie 
■electrică și termică).

La ora actuală, personalul d-e 
la centrala termică (și aici este 
vorba tot de tineri), dirijat de 
șeful de echipă Traian Căruntu, 
lucrează la recuperarea aburului 
uzat de la degazori. în final, a- 
dică după cîteva zile, -cînd se 
va realiza aceasta, economia de 
abur va fi de 3 tone pe oră, 
ceea ce echivalează cu o canti
tate de 300 m.c. gaz metan. 
Prin îmbunătățirile respective se 
recuperează, în plus, căldura și 
apa.

V. RAVESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

LUMINILE
Călătorind în aceste zile prin țară, am de

venit curios să văd cum arată noaptea ora
șele noastre de provincie. Păstram în amin
tire unele sosiri nocturne ale mele în diverse 
localități cunoscute și necunoscute, localități 
cîndva uitate de pulsul adevăratei vieți, îm- 
brăcîndu-se atunci în liniște și întuneric adînc, 
ca niște sate uriașe, ascunse undeva în poa
lele munților. M-am obișnuit repede cu schim
bările profunde ale acestor orășele, în care 
între timp au apărut și tuburile fluorescente, 
vitrine și firme luminate multicolor, semne, 
între multe altele, că provincia de altădată se 
află în defensivă. Curs firesc, urmare logică 
a dorinței de exprimare a prosperității, a ie
șirii din anonimat și a formării unei persona
lități urbane peste 
construcția noastră 
și-a spus cuvîntul. 
mulți alții, probabil, 
avut răgazul să-mi 
întrebarea dacă nu cumva 
mu Ițeam în unele locuri becurile - 
folos.

Ca să fiu sincer, mi-a fost puțină 
ca, treeîndu-se la unele măsuri privind 
misirea energiei și a combustibilului,, 
localități devenite, urbe, nu cumva să 
nedreptățite prin interpretarea formală a 
unor măsuri de fapt bine chibzuite. Odată 
ajuns la fața locului m-am liniștit însă re
pede. Pășind prin străzile nocturne din Sfîntu 
Gheorghe, mi-am dat seama de faptul că re
ducerea iluminatului public din centrul orașu
lui aflat în plină dezvoltare n-a afectat de 
fapt cu nimic caracterul emancipat al loca
lității. Desigur, luminile orașului nu mai erau 
așa de ispititoare cum păreau cu cîteva luni

tot unde 
socialista 
Dar, 
nu
pun

ca 
am

in

ORAȘULUI

GÂBOR CSEKE

cu și fârâ

teama 
econo- 

unele 
fie iar

în urmă, dar cercetînd la concret modul în 
care s-a transformat în viață litera legii am 
aprobat întru totul spiritul gospodăresc al 
edililor, spirit care n-a lezat cu nimic armo
nia generală, numită „strictul necesar".

Cîteva zile mai tîrziu am fost însă Ia 
Miercurea-Ciuc. Apropiindu-mă de noul centru 
construit după concepții și planuri îndrăznețe, 
izvorîte din tradițiile locale, mă credeam 
într-o altă lume : felinare semețe înconjurau 
clădirile tăcute, învăluind parcul într-un nor 
fluorescent, argintiu, ca din povești. Ce se 
întîmplă ? — mă întrebam cu mirare. Oare în 
acest oraș nu se cunosc măsurile preconizate 
la nivel național ? Am adresat întrebarea și 
unor localnici care răspundeau nedumeriți :

— Dar nu vedeți că în piața 
complexului comercial este a- 
prins numai fiecare al optu
lea tub ? Economisim chiar mai 
mult de cincizeci la sută...

într-adevăr, la complexul co
mercial, care părea luminat cu prea mult 
lux și cheltuială, nu ardea decît fiecare al op
tulea tub. Atîta numai că pe fiecare stîlp 
erau cîte cinci tuburi, iar stîlpii de metal 
ai felinarelor fuseseră plantați cu o densi
tate uluitoare, așa îneît amintita reducere 
„esențială" era de neobservat, lumina care 
curgea mirosind clar a risipă...

Economia, deci, mi-am zis, trebuie să se 
facă nu în raport de un procent-stas, ci de 
risipa efectivă. Fiindcă, printre altele, măsurile 
de economisire au avut și efectul ca grando
mania, aparent nevinovată de altădată, să 
se trădeze de la sine.

Ca regele gol din povestea lui Andersen.
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PRIMIRE 
LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Tovarășul Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior a primit joi la amiază 
delegația economică din Repu
blica Salvador condusă de dr. 
Ricardo Guillermo Castaneda 
Cornejo, adjunct al ministrului 
relațiilor externe.

La întrevedere au participat 
Nicolae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Marin Trăistaru, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme referitoare la 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a relațiilor economice 
dintre România și Salvador.

Integrarea în producție 
a inginerilor stagiari

Dezvoltarea în continuare, 
în ritmuri înalte, a economiei 
noastre impune, cum bine se 
știe, sporirea locurilor de 
muncă și mărirea ponderii 
populației ocupate în ramuri
le neagricole, îndeosebi în 
industrie și construcții. Înde
plinirea în numai patru ani 
și jumătate a cincinalului ac
tual cere, de asemenea, asi
gurarea cu cadre calificate a 
noilor obiective ce vor intra 
în funcțiune, precum și in
tegrarea rapidă în producție a 
absolvenților.

„Trebuie să se înțeleagă — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in expunerea la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
20 noiembrie 1972 — că pre
gătirea cadrelor reprezintă o 
parte importantă, esențială a 
planului general de dezvoltare 
economico-sftcială a țării".

Procesul integrării socio- 
profesionale vizează nu nu
mai individul, ci și societa
tea, implicînd tocmai de a- 
ceea, și optica prin care este 
pusă problema, atît de plină 
de responsabilitate, a pregă
tirii și integrării în producție.

Din punctul de vedere al 
pregătirii, ca absolventă a 
unei facultăți de construcții 
pot să apreciez, de pildă, lip
sa de eficiență a unui curs 
de an terminal, cumulat și cu 
seminar, și cu proiect de 
poduri de... lemn (!?!...).

Repartizată ca ingineră 
stagiară la Șantierul 11 Po
duri și Montaje — București 
pot chiar să demonstrez, mai 
mult, lipsa de finalitate și 
totalul anacronism al cunoș
tințelor transmise „sub dra
pelul^ disciplinei menționate 
mai sus. Aceste exemplifi
cări conduc însă la reflec
ții sau concluzii personale si 
deci singulare din punct de 
vedere al tendinței generale 
de optimizare — promovate 
de către conducerea noastră 
de partid și de stat ca prin
cipiu fundamental de inte
grare a invătămîntului cu 
cercetarea și producția — a 
procesului de integrare socio- 
profesională, sau, cel mult, 
la conturarea unei opinii 
mediane, la nivelul unei a- 
numite promoții, dintr-o anu
mită specialitate. Confrunta
rea cu rigorile producției con
stituie un nou, dar $i cel mai 
autentic, examen din „sesiu
nea ultimului an“, despre ale 
cărui rezultate pot certifica 
opiniile și aprecierile colegi
lor mai vtrstnici, precum și 
termenul real de terminate

Joi dimineața, a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Co
munist Israelian, formată din 
tovarășii Samuel Mikunis, se
cretar general al P.C.I., și Elia- 
hu Druckman, președintele Co
mitetului Executiv al P.C.I.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C, al 
P.C.R., de șctiviști de partid.

La Ministerul Comerțului Ex
terior a avut loc, joi dimineața, 
parafarea Acordului comercial 
și Acordului de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică 
pe termen lung, intre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Salvador.

a perioadei de stagiu și de 
preluare efectivă și globală, 
în condiții de responsabilita
te deplină, a tuturor atribu
țiilor și competențelor locu
lui de muncă.

Organizarea unor dezbateri 
largi, cu participarea unor 
colective de studenți fruntași 
și de absolvenți din promoțiile 
recente, alături de cadrele 
didactice de specialitate, ar fi 
în mod sigur profitabilă pen
tru învățămîntul politehnic 
din țara noastră.

Aș pune însă în discuție o 
problemă ce merită a fi re- 
studiată; tocmai în acest 
scop, dealtfel, scriam mai 
sus despre un „termen real 
de terminare a perioadei de

Scrisori 
de lo
tineri

stagiu", conștientă fiind de 
posibilitatea reconsiderării 
termenului legal de expira
re a stagiaturii.

Or, prerepartizările, ca 
modalitate perfecționată de 
„contactare11, a studenților cu 
viitoarele locuri de muncă și, 
încă mai mult, formele tot 
mai eficiente de integrare a 
învățământului cu cercetarea 
și producția preiau o mare 
parte din „prerogativele'4 
clasicei perioade de stagiu a 
absolvenților. Afirm acest 
lucru cu convingerea că nu 
mai trebuie demonstrat cît 
de revelatorii, de consistente 
și de util-formative sînt „pre
legerile" pe care le oferă la 
tot pasul practica, produc
ția, experiența de muncă și 
de viață.

Participarea la integrarea 
în producție și dezvoltarea, 
pe această cale, a specialis
tului* la locul de muncă este 
determinată în primul rînd 
de programul alcătuit pen
tru perioada de stagiu și de 
îndrumările primite din par
tea colegilor mai vîrstnici, 
a specialiștilor, a șefilor ne
mijlociți. La Șantierul 11 
Poduri și Montaje-București,

Cu prilejul Zilei Naționale a 
Finlandei, ambasadorul acestei 
țări La București, Pentti Martin 
Suomela, a oferit, joi seara, o 
recepție.

Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Teodor Vasiliu, minis
trul justiției. Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, oameni de cultură și 
artă.

Joi după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Mihai Da- 
lea, președintele Comisiei per
manente pentru politică externă 
a Marii Adunări Naționale, care, 
La invitația președintelui Comi
siei de politică externă a Par
lamentului austriac, Karl Cser- 
netz,' a făcut o vizită în Austria.

unde îmi desfășor activita
tea, grija pentru integrarea 
în producție a absolvenților 
a devenit o bună tradiție, co
lectivul de muncitori, ingineri 
șl tehnicieni se preocupă 
permanent de îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a pla
nului individual de stagiu 
la principalele loturi și uni
tăți care deservesc sau 
colaborează cu șantierul, de 
acomodarea rapidă a tineri
lor cu disciplina organizato
rică și tehnologică din șan
tier. Se'răspunde prevenitor, 
cu claritate, cu dorința mani
festă de integrare multila
terală a tânărului în colec
tiv. Și tocmai astfel este asi
gurată cimentarea legăturilor 
cu locul de muncă, cu șantie
rul.

Loc pentru mai bine se 
poate totuși găsi. Ași propu
ne în acest sens ca planurile 
de activitate ale organizației 
U.T.C. din ministere, centra
le și șantiere, întreprinderi șau 
alte instituții să conțină mai 
multe elemente care vizează 
contribuția organizației U.T.C. 
la formarea și educarea ab
solvenților proaspăt repar
tizați, ca oameni ai muncii, 
ca cetățeni, ca tineri capabili 
să contribue în mod efectiv 
și eficient la realizarea inte
grală a obiectivelor de plan. 
Organizațiile U.T.C. ar putea 
face chiar mai mult în sensul 
abordării, alături de proble
mele îndeplinirii optime a 
planului, și a aspectelor re
feritoare la viața personală, 
la condițiile de viață, la as
pirațiile socio-profesionale 
ale tinerilor etc., precum și la 
modelarea acestora pentru a 
realiza concordanța între 
acestea și nevoile locului de 
muncă, pentru a contribui la 
o mai bună sudare a colecti
velor de muncă.

Purtând în discuție propu
nerile enunțate mai sus și 
care au fost generate în im
pactul ^subsemnatei cu do
meniul de activitate care-mi 
este, acum, cel mai apropi
at, am dorit să-mi exprim, în 
fond, deplina adeziune la 
orientarea pe care politica 
partidului o dă școlii spre 
integrarea rapidă și efi
cientă a învățămîntului ■ cu 
producția.

Ing. GEORGETA BOTEZ, 
locțiitor de secretar 

al organizației U.T.C.
din Șantierul 11 Poduri și 

Montaje-București, 
Calea Giulești, 6

CRONICA 
U. T. C.

Ieri seara, a sosit Ia Timi
șoara delegația Uniunii Stu
denților din Iugoslavia 
(U.S.I.) condusă de Milovan 
Vasie, vicepreședinte al Li
gii Universităților din Iugo
slavia, președintele Uniunii 
Studenților din Voievodina, 
membru al Prezidiului U.S.I., 
și Ivan Zivkovic, vicepre
ședinte al U.S.I., care ur
mează să participe la semi
narul bilateral U.A.S.C.R. — 
U.S.I. cu tema „Conducerea 
universității".

La sosire, delegația U.S.I. 
a fost salutată de membrii 
delegației U.A.S.C.R. partici
pantă la seminar. condusă 
de Gheorghe Văduva, vice
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R.

Premiul „Gottfried von Her
der", care se decemează anual 
de Universitatea din Viena 
unor personalități literare, ar
tistice și științifice din țările 
est și sud-est europene, numă
ră printre laureații săi pe anul 
1974 și pe compozitorul și mu
zicologul Zeno Vancea, vicepre
ședinte a.1 Uniunii Compozito
rilor din România. Distincția i-a_ 
fost atribuită pentru „Contribui 
ția sa importantă la îmbogăți
rea patrimoniului cultural euro
pean și la strîngerea colaboră
rii pe tărimul culturii între po
poare".

După cum se știe, premiile 
„Herder" au răsplătit an de an 
reprezentanți de seamă ai cul
turii românești : Tudor Arghezi, 
Alexandru Philippide, Mihai 
Pop, Constantin Daicoviciu, Mi
hail Jora, Zoltan Franyo, Zaha- 
ria Ștancu, Virgil Vătășianu, 
Eugen Jebeleanu.

Pentru sporirea 
producției

(Urmare din pag. I)
Același ritm, și în maximum 
două săptămini, lucrarea va fi 
încheiată. Iar dăruirea cu care 
se lucrează aici, la Chirnogi, nu 
este caz singular in județul 
Ilfov. Se ară m mai toate uni
tățile unde lucrarea n-a fost 
încheiată. „Conducerea Trustu
lui județean pentru mecaniza
rea agriculturii, ne spunea to
varășul Ion Necula, a conceput 
un plan de acțiune In vederea 
continuării arăturilor. Astfel, 
în fiecare secție de mecanizare 
au fost pregătite 7—10 tractoa
re, la fiecare patru ore de lu
cru mecanizatorii fiind schim
bați — restul zilei participînd, 
in ateliere, la executarea repa
rațiilor și reviziilor la tractoa
re și mașinile agricole. Am 
fixat un ritm zilnic de lucru de 
o mie de hectare. Și vom de
păși această cifră. Iar în ate
liere, forțe înzecite sînt con
centrate acum la executarea 
reparațiilor. Avem toate con
dițiile create ca în jur de 20— 
25 ianuarie 1974 să raportăm 
încheiată campania reparațiilor. 
Dispunem de cea mai mare 
parte a pieselor de schimb ; în 
atelierele stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii și, prin 
cooperare, în cele ale unor în
treprinderi industriale ilfovene 
materializîndu-se pianul de re- 
condiționare și de confecționare 
a unora dintre piesele defici
tare". Și. intr-adevăr, în toate 
cele 33 de stațiuni pentru me
canizarea agriculturii, în ate
lierele întreprinderilor agricole 
de stat și ale cooperativelor de 
producție, mecanizatorii desfă
șoară din plin campania repa
rațiilor. între ei, cei peste 1 850 
de uteciști mecanizatori. înche
ierea reparațiilor la timp și de 
cea mai bună calitate este unul 
din angajamentele formulate 
pentru această perioadă și ei 
ne-au obișnuit cu seriozitatea, 
cu competența și dăruirea cu 
care acționează clipă de clipă

Plenara Consiliului Uniunii
Naționale a Cooperativelor

Agricole de Producție
Joi au .avut loc lucrările ple

narei Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, la care au 
participat ca invitați și repre
zentanții unor ministere, insti
tuții centrale și organizații 
obștești.

Cu acest prilej au fost anali
zate rezultatele înregistrate in 
agricultura cooperatistă în anul
1973, cînd recoltele au fost a- 
propiate de media primilor doi 
ani ai actualului cincinal. In a- 
cest sens, s-a subliniat că, ni
velul mai scăzut al producției, 
față de posibilitățile unităților 
cooperatiste, se cjatorește nu 
atît condițiilor climatice nefa
vorabile, cit deficiențelor care 
mai persistă în organizarea pro
ducției și a muncii, în execu
tarea însămînțărilor și a lucră
rilor de întreținere a culturi
lor.

în cadrul lucrărilor a fost 
dezbătut și adoptat planul agri
culturii cooperatiste pe anul
1974, care prevede o creștere a 
producției agricole cu peste 30 
la sută, precum și o hotărire 
cu privire la măsurile ce ur
mează a fi aplicate în vederea 
realizării prevederilor pe anul 
viitor. Aceste măsuri se referă, 
îndeosebi, la mai buna gospo
dărire și .folosire a fondului 
funciar, a bazei tehnico-mate- 
riale în continuă dezvoltare și 
modernizare, la îmbunătățirea 
substanțială a activității în zoo
tehnie, dezvoltarea producției 
de plante tehnice și alimentare, 
la mobilizarea membrilor coo
peratori pentru aplicarea cores
punzătoare a tehnologiilor noi 

în vederea respectării țuvîntu- 
lui dat.

Concomitent, peste zece mii 
de uteciști participă la execu; 
tarea fertilizărilor ; de cinci 
zile fiind declanșată prima din 
cele două decade ale acțiunii 
de sporire a rodniciei pă alintu
lui. Circa șaizeci de mii de 
tone îngrășăminte organice și 
naturale au fost transportate în 
cîmp. Totodată, in zonele Gîr- 
bov, Alexeni, Manasia, Dridu, 
Adincata, Ștefănești, Afumați, 
Balotești, ȘZIoara Vlăsiei, Nuci, 
Fierbinți și Oltenița, a fost de
clanșată activitatea de executa
re a unor lucrări specifice com
baterii excesului de umiditate 
pe cele 2 500 de hectare fixate 
pentru această perioadă ca 
șantier utecist. Iar legumicul
torii, circa 400 de uteciști la 
număr, au început activitatea în 
răsadnițe și de pregătire pro
fesională' prin cursurile agro
zootehnice de masă. Prin anga
jament propriu, ei și-aU propus 
punerea unor baze solide, obți
nerii a. circa o treime -din ne
cesarul de material săditor 
pentru culturile timpurii. In 
zootehnie au fost recomandați 
circa 400 de tineri pentru a se 
califica ca îngrijitori, iar șase 
sute de tineri se califică în me
seria de motopompiști și de 
mecanici în atelierele coopera
tivelor agricole.

Peste t,ot în județul Ilfov se 
depun eforturi in vederea vi
talizării participării uteciștilor 
la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție ce sint 
orientativ fixate pentru anul 
1974. Iar mentorul acestui efort 
continuu și cu spor depus se 
dovedește a fi organizația 
U.T.C. care asigură transpune
rea în viață a programului de 
activități politico-educative fi
xat pentru perioada de iarnă 
de către Biroul Comitetului 
Central al U.T.C. Firește, des
pre adevăratele izbinzi ale 
muncii ce se depune acum se 
va putea vorbi anul viitor. 

în toate sectoarele de produc
ție.

Sint, de asemenea, prevăzute 
măsuri cu privire la îmbunătă
țirea activității asociațiilor și 
consiliilor intercooperatiste, la 
dezvoltarea democrației coope
ratiste, a intregiț vieți interne 
a organizațiilor agricole coope
ratiste.

Plenara Consiliului U.N.C.A.P. 
a dezbătut și aprobat bugetul 
Casei de pensii și asigurări so
ciale pe anul 1974.

Dind o înaltă apreciere orien
tărilor și sarcinilor cuprinse în 
cuvîntarea secretarului general 
al partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostită la recenta 
plenară comuna a C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, 
membrii Consiliului Uniunii 
Naționale au exprimat hotărîrea 
fermă â țărănimii cooperatiste, 
mecanizatorilor și specialiștilor 
de a-și concentra forțele și de 
a folosi toate rezervele și re
sursele existente pentru ca anul 
1974 să fie un an record în 
producția agricolă. Această ho- 
tărîre. a fost unanim exprima
tă de participanții la plenară 
și în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în încheierea lucrărilor. a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

SPORT
Turneui campionilor 

de la Boston
• Năstase a ciștigat la Kodes

Cea de-a doua „rundă" a 
Turneului campionilor, care re
unește ui aceste zile la Boston 
pe primii opt clasați in .,Ma
rele Premiu-F.I.L.T.", a oferit 
spectatorilor partide viu dispu
tate, de un remarcabil nivel 
tehnic. Ex cep ti nd victoria lui 
Jimmy Connors asupra lui Stan 
Smith, in rest nu se mai poate 
vorbi de surprize. Potrivit re
latărilor transmise de corespon
denții agențiilor de presă, par
tida cea mai interesantă a fost 
cea dintre jucătorul român Ilie 
Năstase, primul clasat in „Ma
rele Premiu-F.I.L.T.", șl ceho
slovacul Jan Kodes, câștigătorul 
din acest aii al turneului de la 
Wimbledon. Năstase, care fu
sese învins cu o seară înainte 
de Tom Gorman, și-a regăsit 
cadența sa obișnuită de joc, 
reușind o spectaculoasă victo
rie cu 6—4, 2—6, 6—4, care îi 
mai oferă încă o șansă de ca
lificare in semifinale, mai ales 
în eventualitatea unei victorii 
asupra lui John Newcombe.

In ultima etapă a celor două 
grupe se dispută următoarele 
partide : Smith—Orantes ; Ok- 
ker—Connors ; Năstase—New
combe ; Kodes—Gorman.

• Aseară, în prezența a nu
meroși spectatori, sala sportu
rilor de la Floreasea a găzduit 
un interesant cuplaj internațio
nal de baschet, contînd pentru 
Optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". în pri
mul joc, echipa feminină Poli
tehnica București a învins cu 
scorul de 84—60 (34—38), for
mația vieneză Union Garant. E- 
chipa bucureșteană, învingă
toare și in primul meci (94—73), 
s-a calificat pentru sferturile 
de finală ale competiției.

A urmat apoi întîlnirea mas
culină dintre formațiile Dinamo 
București și Racing Ford An
vers (Belgia). Baschetbaliștii ro
mâni au terminat învingător} cu 
scorul de 67—65 (34—32). Ei au 
ratat însă calificarea in faza 
următoare. Oaspeții câștigaseră 
meciul din tur eu 75—65 și vor 
juca în sferturile de finală dato
rită unui coșav-eraj mai bun.

Eveniment teatral la Televiziune

LUDOVIC
AL XIX-LEA

de GEORGE CĂLINESCU
Nu exagerăm prea 

mult dacă spunem 
că, în momentul de 
față cel puțin, sta
giunea teatrala cea 
mai interesantă este 
oferită de micul e- 
cran — și nu de 
teatre. Adevăratele 
evenimente artistice 
și-au găsit in Tele
viziune un sediu 
propice, plin de fer
voare profesională 
și, mai ales, de pa
siune pentru nouta
te. Nu de mult am 
urmărit cu satisfac
ție Descoperirea fa
miliei, dramatizare 
surprinzătoare — 
impecabil slujită de 
vigoarea monumen
tală pe care Amza 
Pelea a dat-o rolu
lui său — după ro
manul lui Ion Brad. 
Televiziunea a do
vedit și cu, sau mai 
ales cu această feri
cită ocazie, că sluji
rea textului româ
nesc se poate face 
în multe feluri și în 
orice caz nu numai 
așteptlnd să se pro
ducă minunile, capo
doperele etc. în ul
tima vreme am mai 
putea consemna, 
(l-am și consemnat!) 
din aceeași foarte 
interesantă stagiune 
teatrală a Televiziu
nii, spectacolul cu 
Micii burghezi. In 
fine, ultimul eveni
ment teatral remar
cabil — șr poate fi 
socotit astfel nu nu
mai pentru Televi
ziune — l-a consti
tuit spectacolul cu 
Ludovic al XIX-lea 
de George Călinescu.

Piesa este o „în
scenare", un „joc" 
de destindere însă 
cită vervă sclipitoa
re și cită patimă 
pusă In slujba jo
cului. Curtea lut Lu
dovic al XIX-lea 
este lumea unei co
medii burlești, regi
zată pentru uzul și 
plăcerea proprie de 
un rege plictisit, de- 
zabuzat, cinic cu e- 
leganță și canon.

Pentru autor, piesa 
semnifică același ne« 
secat gust al traves
tirii, enorma capaci
tate de deghizare 
pusă în serviciul 
subminării falselor 
valori, falselor glo
rii, falselor forme de 
existență. Aerul mo
ral rarefiat, impur, 
stagnant din palatul 
regal are mirosul at
mosferei din casa 
mătușilor din Cartea 
nunții. în locul dul- 
ceții mineralizate de 
acolo avem aici, ce
remonialul, perucile 
și eleganța verbală, 
forme de împietrire 
a sufletelor, expresii 
ale sentimentelor 
moarte cu rafina
ment. Obiectele, cos
tumele, încălțămintea 
iau locul oamenilor 
care l'e poartă. Cere
moniile, eticheta și 
politețea verbală par - 
ticipă la un menuet 
grotesc. însă jocul e 
joc, el trebuie să re
dea aspectele con
tradictorii ale epocii 
lui Ludovic al XIX- 
lea, dewbuiarea și 
brutalitatea (specula 
cu piinea, metoda în
nobilării prin căsă
torii, căsătoriile 
mandatari etc.) 
și finețea secolul.u, 
vasele de Sevres, 
mobilele Louis Qu- 
inze, delicatețea mo
ravurilor etc. „Cum 
împăcăm cele două 
aspecte, amîndouă a- 
devărate" — se în
treabă pedagogic re
gizorul din piesă. 
„Foarte* implu. Prin- 
tr-o gesticulație a- 
mabilă, prin proto
colul impecabil, prin 
spiritul verbal, prin 
reverențe. Totul tre
buie jucat fin, fin, 
fin. fin...“ Si. într-a- 
devăr, e uimitor cit 
de fin pot juca in 
imaginația lui G. Că
linescu amatorii. A- 
celeași rațiuni peda
gogice U fac pe re- 
gizorul-personaj al 
piesei să recomande 
prudență interpretu-

GAZUL
(Unitate dm uag 1)

— La secția oxoalcooli — ne 
informează inginerul Vasile Șer- 
bulescu, șeful secției utilități — 
s-a modificat o tehnologie, ast
fel incit a fost dezafectat un 
cuptor Difil, care ardea într-o 
oră 30 mc de gaz metan.

Economiile sint evidente și 
calcule mai amănunțite nu-și 
mai au sensul aici. Reținem însă 
și alte preocupări ale chimiștilor 
vîlceni pentru folosirea raționa
lă a surselor de energie. Încă 
din 1971 gazele reziduale care 
se ardeau la faclă au început să 
fie arse într-un cazan din cen
trala termică, aducînd o econo
mie db circa 6Q0 mc gaz metan 
pe oră1.

Acțiunea de recuperare a căl
durii din condens, aflată în pli
nă desfășurare, precum și mă
surile permanente și generate 
privind întreținerea izolației ter
mice în perfectă stare, adăugate 
celor de mai sus, vădesc nenu
mărate posibilități de reducere 
a consumului de energie și com
bustibil (în primul rind a gazu
lui metan), ca urmare a valori
ficării tezaurului de gindire al 
operatorilor și specialiștilor^

Un exemplu în plus ni-l oferă 
și uteciștii secției monomer. Pe 
ultimele trei luni, la această in- 

lui lui Ludovic, nu 
cumva seducția ro- 
lulur și a jocului să 
fie mai mari decit 
conștiința semnifica
ției reale a persona
jului ! Actorul nu 
trebuie să-și facă 
personajul simpatic, 
să nu ia atitudine 
prea convingătoare 
contra curtenilor 
pentru că, insistă cu 
deosebit simț de răs
pundere regizorul, a- 
ceia sînt cu adevă
rat — în realitate nu 
în piesă ! — compli
cii regelui, oricit de 
proști, de plictisitori 
și lingușitori fățar
nici ar fi. Iată o si
tuație insolită, cînd 
regizorul — amator, 
firește — în loc să 
inspire și să ceară 
actorului un aer și 
un joc cît mai con
vingător, cît mai „a- 
utentic", dinpotrivă, 
îi potolește entuzias
mul, îi recomandă 
moderațiune și pru
dență. Asemenea pro
teguitoare intervenții 
sint de mare efect.

Regizorul real al 
excelentului specta
col al Televiziunii 
este Peter Bokor. E 
drept că el n-a das 
cum chiar tuturor 
indicațiilor și reco
mandărilor regizorv ■ 
lui din piesă, că și-a 
permis o libertate 
creatoare recoman
dată și ea de însuși 
spiritul autorului. 
Spectacolul a trecut 
un examen dificil : 
acela al evitării șar
jei prea apăsate, al 
bufoneriei nete. In 
plus, vorbele se aud 
clar, distinct, ceea ce 
în special pentru o 
astfel de piesă este 
extrem de impor
tant ! Pentru acura
tețea, tactul artistic 
și finețea utilizării 
registrului comic
toată echipa condusă 
cu maturitate de tî- 
nărui regizor merită 
felicitările spectato
rilor.

M. COSTEA

METAN
stalație, „care consumă abur, nu 
glumă", ca să folosim expresia 
tânărului inginer Nicolae Focșa, 
șef de secție schimb, de la care 
ne-am informat, economiile la 
gaz metan sînt evaluate la 
suma de 120000 lei. Valoarea a 
fost realizată nu prin eforturi 
deosebite, ci, pur și simplu, prin 
urmărirea, riguroasă a consumu
lui de combustibil și exploatarea 
cuptoarelor de cracare la para
metrii optimi tehnologici. Tira
jul la cuptoare a fost reglat la 
valoare optimă, încărcarea nu se 
mei face, cum se mai întâmpla, 
sub limită.' Controlul zilnic, care 
este obligația de serviciu a in
stalatorilor de gaze (și aici re
ținem exemplele de conștiincio
zitate ale tinerilor Dumitru Si- 
mulete, Ion Vlad și Gheorgb* 
Vlad. din suhordinea ingineri 
lui Lucian Călin) și remedierea 
etanșeităților in vederea împie
dicării eliminării aburului în 
atmosferă (obiectiv la care echi
pa lui Nicu Gheorghe dă încă o 
dovadă de operativitate și cu
noaștere a meseriei), duc la o 
raționalizare a consumului de 
energie termică, ceea ce deter
mină micșorarea consumului 
specific de gaz metan și, impli
cit, a prețului de cost la clo- 
rura de vinii.

9 PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • ?

Vizitînd chiar acum

magazinele comerțului

de stat, veți putea a-

lege, fărâ dificultate,

cadoul preferat care

poate fi :

o pâpușă din material

plastic — Carmen, Ca

melia, Liliana, Nicoleta,

un tren electric, un a-

vion și multe, multe al-

tele.

Oficiul National de Turism „Carpați(e
recrutează candidați pentru munca de ghid-in- 
terpret, colaboratori externi, cunoscători ai 

limbilor străine:
rusă, bulgară, cehă, slovacă, polonă, sîrbo- 
croată, maghiară, germană, daneză, suedeză, 
olandeză, italiană, portugheză, spaniolă, grea
că, turcă, arabă, ebraică, chineză, japoneză.

Condiții:
® persoane prezentabile și cu o bună pre

gătire de cultură generală ;
• studii superioare sau medii;
• vîrstă pînă la 60 ani;
® posibilitatea de a lucra în sezonul turistic;
® domiciliul stabil sau flotant în București 
înscrierile se fac zilnic cu excepția duminici

lor, între orele 16,30—20,30, pînă la data de 
20 decembrie a.c., la sediul O.N.T. CARPAȚI 
București, bd. Magheru nr. 7.

București
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DEJUN OFERIT DE CĂTRE CONDUCEREA CIURULUI NATIONAL AL PRESEI DIN WASHINGTON
Intervenția tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU

socialiste 
care să 
tot mai 
de viață 
exempli -

Doamnelor și domnilor,
Doresc, înainte de toate, să-mi 

exprim satisfacția de a mă în
tâlni cu dumneavoastră, repre
zentanți ai presei americane. 
Folosesc acest prilej spre a vă 
expune — în linii mari, desigur
— cîteva din preocupările ac
tuale ale țării mele.

In perioada postbelică — după 
cum cred că vă este cunoscut — 
ritmurile dezvoltării economice 
a României s-au situat printre 
cele mai înalte din lume. Anul 
acesta, de pildă, ritmul de creș
tere a producției industriale 
este de aproape 15 la sută față 
de anul precedent, iar în anul 
viitor — așa cum am prevăzut 
în planul de stat adoptat recent
— el va fi și mai mare, de 16,7 
Ia sută. Menționez că România 
alocă, în scopul dezvoltării sale 
economico-sociale, 30—33 la sută 
din venitul național. Am creat 
și dezvoltat în acești ani nume
roase ramuri industriale noi, 
corespunzător revoluției teh- 
nico-științifice, am realizat o ga
mă largă de produse noi, de 
instalații și aparatură complexa 
necesară dotării și modernizării 
economiei.

Mari progrese am înregistrat 
în această perioadă și în ce pri
vește dezvoltarea agriculturii, 
în anii 1971 și 1972, România a 
obținut cele mai mari producții 
agrare din întreaga sa istorie.

Pentru noi, dezvoltarea în 
ritm înalt nu este un scop în 
sine, ci un mijloc de a asigura 
făurirea unei societăți 
multilateral dezvoltate 
satisfacă în condiții 
bune cerințele umane 
și civilizație. Spre a _
fica, menționez faptul că, în 
actualul cincinal 1971—1975. ve
niturile din salarii ale populației 

sJxfyjr vor Crește cu peste 50 la sută în 
-•oiâ.; comparație cu anul 1970.

Deși a înregistrat succese re- 
. marcabile în dezvoltarea sa eco

nomică, România continuă să 
tâe încă o țară în curs de dezvolta
re, în comparație cu statele pu
ternic industrializate. De aceea, 
ne consacram toate eforturile jn 
vederea menținerii unui ritm 
înalt de dezvoltare, spre a re; 
duce, într-o perioadă cît mai 
scurtă, decalajul care ne des
parte încă de țările dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Pentru a asigura această, dez
voltare, punem, cum este firesc, 
accentul principal pe mobiliza
rea și valorificarea cit niai de
plină a potențialului material și 
uman al țării. în același timp, 
sintem conștienți că în condi
țiile de astăzi o asemenea dez
voltare nu este posibilă fără 
a promova o largă colaborare și 
cooperare cu alte state. Consi
derăm că dezvoltarea colaboră
rii multilaterale între toate ță
rile lumii constituie, in actua
lele condiții internaționale, o 
necesitate pentru progresul fie
cărei țări și. totodată, o condi
ție primordială a procesului de 
destindere și pace în lume.

Ca țară socialistă, România — 
cum este și firpsc — dezvoltă 
ample relații de colaborare cu 
toate țările socialiste. Extindem, 
de asemenea, colaborarea atît 
cu țările în curs de dezvoltare, 
cît și cu țările dezvoltate din 
punct de vedere industrial. 
Menționez că România întreține 
in prezent relații economice cu 
peste 110 țări.

Ne pronunțăm pentru o cola
borare internațională activă, ne
îngrădită, care să permită fie
cărei țări să beneficieze de roa
dele civilizației moderne, de 
progresele pe care omenirea le 
realizează neîncetat în dome
niul perfecționării producției de 
bunuri materiale și spirituale.

Doresc să subliniez că relațiile 
de colaborare și cooperare din
tre România și Statele Unite 
evoluează favorabil, că în spe
cial în ultima perioadă, după 
vizita președintelui Nixon la 
București și vizita neoficială pe 
care am făcut-o la rîndul meu, 
în Statele Unite, aceste rapor
turi au cunoscut o amplificare 
și diversificare mai accentuată, 
în cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut cu președintele 
Nixon s-a căzut de acord asu
pra unei declarații cu privire la 
dezvoltarea relațiilor economice. 
De asemenea, au fost semnate 
noi acorduri între România și 
Statele Unite ale Americii : un 
acord de cooperare în domeniul 
aviației civile, un acord pentru 
pescuitul oceanic, o convenție 
pentru evitarea dublei impu
neri, precum și un acord între 
Camera de Comerț a Statelor 
Unite ale Americii și Camera 
de Comerț și Industrie din țara 
noastră pentru crearea unui 
Consiliu economic româno-ame- 
rican pentru promovarea coope
rării dintre cele două țări.

Toate acestea favorizează dez
voltarea raporturilor româno- 
americane în interesul celor 
două țări și popoare. Sperăm că 
la aceasta va contribui și Con
gresul american, răspunzînd po
zitiv angajamentului recent re
înnoit al președintelui Nixon, 
de a acorda României clauza 
națiunii celei mai favorizate, 

în cadrul relațiilor noastre 
economice acționăm pentru dez
voltarea cooperării în producție, 
in știință și tehnică, acordînd, 
în acest scop, atenție deosebită 
creării atît în România, cît și în 
alte țări, de societăți mixte cu 
capital românesc și străin. De 
altfel, în ultimul timp a fost în
cheiată prima convenție pentru 
crearea unei societăți mixte ro- 
mâno-amerîcane, între o firmă 
din România și societatea ame
ricană „Control Data Corpora
tion". De asemenea, doresc să 
arăt că au fost realizate înțele- 
geri-cadru privind cooperarea 
între întreprinderi românești și 

firmele americane „General 
Electric", „Singer“, „I.T.T." și 
cu alte companii americane.

Considerăm că astfel de socie
tăți răspund pe deplin i trese
lor economice directe ale ambe
lor părți și, totodată, servesc și 
o cauză mai înaltă, aceea a pro
movării largi a colaborării și 
apropierii dintre popoare.

Un moment istoric în dezvol
tarea relațiilor dintre România 
și Statele Unite ale Americii il 
constituie Declarația comună pe 
care, împreună cu domnul pre
ședinte Nixon, am semnat-o as
tăzi. Declarația consemnează 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului suveranită
ții și independentei naționale, 
neamestecului în treburile . in
terne și avantajului reciproc 
care stau — și vor sta și în vii
tor — Ia baza relațiilor româno- 
americane și exprimă în modul 
cel mai clar hotărîrea statelor 
noastre de a acționa atît pentru 
amplificarea raporturilor bilate
rale — pe tărîm politic, econo
mic, tehnico-științific și cultu
ral — cît și pentru întărirea con
lucrării pe planul vieții interna
ționale pentru instaurarea unor 
relații noi, bazate pe încredere 
și respect al dreptului fiecărei 
națiuni de a se dezvolta de- 
sine-stătător, intr-un climat de 
pace și securitate.

Doamnelor și domnilor,
Viața demonstrează evident că 

în lumea contemporană, carac
terizată printr-o tot mai strînsă 
interdependență între țări, so
luționarea marilor probleme ale 
omenirii nu se poate asigura 
decît printr-o participare activă, 
pe baza deplinei egalități a tu
turor statelor, indiferent de o- 
rînduirea lor socială, de mări
mea teritoriului și a populației, 
de forța economică și militară. 
Desigur, nu ne gîndim să sub
apreciem, să minimalizăm rolul 
însemnat pe care îl au în a- 
ceastă privință țările mari, dar 
complexitatea vieții internațio
nale evidențiază că problemele 
de care depind pacea și progre
sul lumii de astăzi nu mai pot 
fi rezolvate doar de un grup 
restrins de state. Toate națiunile 
sint chemate să participe activ 
la soluționarea lor. în această 
privință doresc să subliniez ro
lul și contribuția însemnată pe 
care țările mici și mijlocii — 
din rîndul cărora face parte și 
România — care, prin numărul 
lor mare, prin hotărîrea cu care 
acționează pentru dezvoltarea 
lor independentă, pentru relații 
internaționale bazate pe egalita
te și echitate, se afirmă astăzi 
tot mai mult ca factori activi in 
soluționarea constructivă a pro
blemelor internaționale,. în pro
movarea unor raporturi noi în 
lume, bazate pe încredere S» 
respect, in eforturile pentru des
tindere, cooperare și pace între 
națiuni.

Evoluția evenimentelor arată 
că lumea este in continuă tran
sformare. în viața internațională 
s-au obținut o serie de rezultate 
pozitive în afirmarea unui curs 
nou, îndreptat spre destindere 
și pace. Desigur, acest curs este 
încă departe de a fi consolidat. 
El cere eforturi susținute din

DIN AGENDA ZILEI A DOUA
Primirea senatorului democrat

Edward Kennedy

Miercuri seara, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a primit — la reședința 
sa oficială din Washington — pe 
senatorul democrat Edward Ken
nedy.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme legate de 
dezvoltarea în continuare, pe 
plan economic și pe alte planuri,

ale
în 

lu

partea tuturor statelor. Plecînd 
de Ia această realitate. România 
și-a propus ca un obiectiv de 
bază al politicii sale externe, 
sprijinirea acestui curs pozitiv, 
conlucrarea largă cu toate po
poarele pentru afirmarea idea
lurilor de pace și securitate 
omenirii contemporane.

După cum cunoașteți, 
cursul acestui an au începui _ 
crările Conferinței general-euro- 
pene consacrate realizării secu
rității pe continent. Reprezen
tanții României au participat
activ Ia pregătirea și desfășura
rea primei faze a Conferinței și 
iau parte, în prezent, la lucră
rile celei de-a doua etape, care 
se desfășoară la Geneva. Alături 
de celelalte state, România ac
ționează ca această importantă 
reuniune să ducă la statornici
rea unor relații noi în Europa, 
a unui climat de încredere și 
conlucrare pașnică între state, 
care să dea garanția fiecărei na
țiuni că se va putea dezvolta in 
mod liber, Ia adăpost de orice 
agresiune sau imixtiune din a- 
fară. Noi concepem securitatea 
europeană ca un proces menit 
să ducă în final la lichidarea 
diviziunii actuale a Europei, la 
desființarea blocurilor și a pac
telor militare opuse, Ia retrage
rea trupelor străine de pe teri
toriile altor state, la reducerea 
trupelor naționale și la alte mă
suri concrete de dazangajare 
militară.

în acest spirit, România a sa
lutat începerea negocierilor de 
la Viena cu privire la reducerea 
trupelor în Europa centrală și 
participă, ca țară europeană, la 
aceste negocieri. Considerăm că, 
dat fiind importanța probleme
lor abordate pentru securitatea 
și pacea tuturor popoarelor de 
pe continent, la negocierile de 
Ia Viena trebuie să-și spună 
cuvîntul toate statele interesate.

România acordă o atenție deo
sebită dezvoltării relațiilor de 
bună vecinătate între țările din 
Balcani, transformării acestei 
regiuni într-o zonă a păcii, prie
teniei și conlucrării rodnice 
între popoare, lipsită de arme 
nucleare.

Acționăm și căutăm să ne a- 
ducem contribuția constructivă 
Ia lichidarea oricăror stări de 
tensiune și încordare, a focare
lor de conflicte și războaie 
orice parte a lumii.

Am urmărit cu profundă 
grijorare, în toamna acestui 
evenimentele determinate 
reizbucnirea ostilităților 
tare în Orientul Mijlociu, 
situația existentă în prezent în 
Orientul Mijlociu, considerăm că 
este necesar să se facă totul 
pentru consolidarea încetării fo
cului, realizată în urma rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
octombrie anul curent. Apreciem 
că trebuie făcut totul pentru a 
se ajunge la o soluție rapidă 
și definitivă în Orientul Mijlo
ciu. Orice tergiversări conțin în 
sine pericolul unor noi agravări 
ale conflictului, reizbucnirii os
tilităților militare, cu consecințe 
deosebit de grave atît pentru 
popoarele din Orientul Mijlociu, 
cît și pentru cauza generală a 

din

în- 
an, 
de

a relațiilor dintre Statele Unite 
și România, precum și de modul 
în care membrii parlamentelor 
cejor două țări pot sprijini pro
cesul de extindere a acestor re
lații. Au fost, de asemenea, tre
cute în revistă unele aspecte ale 
situației internaționale, sublini- 
indu-se necesitatea eforturilor 
consacrate adîncirii cursului nou, 

păcii și colaborării internațio
nale. De aceea, considerăm că 
este necesar să se treacă neîn- 
tirziat Ia aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967, instaurarea în O- 
rientul Mijlociu a unei păci trai
nice, drepte, care să garanteze 
suveranitatea și integritatea 
teritorială a tuturor sta
telor din această zonă. Totodată, 
România consideră că pentru a- 
sigurarea unei păci trainice în 
Orientul Mijlociu se impune să 
se aibă în vedere și să se asi
gure rezolvarea problemei po
porului palestinian în conformi
tate cu aspirațiile legitime ale 
acestuia. Considerăm utilă, în 
acest scop, organizarea în ter
menul cel mai scurt a conferin
ței prevăzute în rezoluțiile Con
siliului de Securitate, care să se 
desfășoare sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite și la care 
să poată participa, alături de 
părțile direct implicate în con
flict și alte state — mari, mij
locii și mici — de pe diferite 
continente și. îndeosebi, din A- 
friea și Europa, care doresc și 
pot aduce o contribuție con
structivă Ia instaurarea păcii în 
Orientul Mijlociu.

Asigurarea unui curs nou în 
viața internațională impune ac
țiuni mai hotărîte din partea 
popoarelor, a opiniei publice 
mondiale, pentru a se trece la 
realizarea unor măsuri con
crete de dezarmare și, în primul 
rînd, de dezarmare nucleară.

Considerăm, de asemenea, că 
un deziderat major al progre
sului în lumea de azi este li
chidarea cît mai grabnică 
marilor decalaje existente 
dezvoltarea social-economică a 
statelor, abolirea totală a ori
cărei asupriri și exploatări na
ționale și coloniale.

Schimbările care se produc 
astăzi în viața internațională 
impun, după convingerea noas
tră, îmbunătățirea în continua
re a activității Organizației Na
țiunilor Unite, astfel incit a- 
ceasla să-și poată îndeplini mai 
bine marile răspunderi ce-i re
vin, să devină mai eficientă.

Doresc să subliniez, în acest 
context, convingerea noastră că 
vizita pe care o facem astăzi în 
Statele Unite ale Americii, con
vorbirile pe care le-am avut cu 
președintele Richard Nixon, cu 
secretarul de stat Henry Kissin
ger, cu alți reprezentanți ai vie
ții politice americane, vor pune 
bazele și mai trainic pentru o 
colaborare activă între România 
și Statele Unite, pentru întărirea 
conlucrării dintre țările noastre 
în direcția făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Doresc, în încheiere, să dau 
expresie dorinței poporului ro
mân can în eforturile pentru 
construirea păcii și securității 
mondiale, pentru instaurarea u- 
nor relații noi în lume, Româ
nia și Statele Unite ale Americii 
să conlucreze cît mai fructuos. 
Și sper că și presa, opinia pu
blică din Statele 
tea contribui în 
tiv la aceasta.

Vă mulțumesc 

în

Unite vor pu- 
mod construc-

pentru atenție.

spre destindere, cooperare și 
pâce.

La primire au asistat tovară
șii Manea Mănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, și Vasile Pungan, consilier 
al președintelui Consilului de 
Stat.

(Urmare din pag. I)

particulară dejunului și confe
rinței de presă care a urmat a 
fost, după părerea noastră, ca
litatea dialogului dintre condu
cătorul statului nostru și repre
zentanții presei americane și 
străine, participant la această 
conferință de presă.

După ce președintele Clubu
lui național al presei din 
Washington a prezentat persona
litatea șefului statului român și 
a mulțumit călduros, în numele 
ziariștilor americani și străini, 
pentru onoarea pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o 
făcea reprezentanților mijloace
lor de informare în masă de a 
avea o discuție asupra unor 
probleme majore care priveau 
atît relațiile româno-americane, 
cît și poziția României socialis
te față de principalele probleme 
ale vieții internaționale, a luat 
cuvîntul președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus :

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

Vizita pe care o efectuez in 
momentul de față în Statele 
Unite constituie o expresie a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre, care, 
in ultimii ani, au cunoscut o 
puternică dezvoltare. Aș dori să 
menționez faptul că în cursul 
acestei vizite s-au semnat de 
pe acum cîteva acorduri de 
colaborare economică, iar cu pu
țin timp înainte, împreună cu 
președintele Nixon, am semnat 
o Declarație comună. Trebuie 
să declar că eu personal și toți 
colaboratorii mei sintem deose
bit de satisfăcuți de rezultatele 
acestei vizite. Acordurile pe 
care le-am semnat în aceste 
zile, crearea unor societăți mix
te cu unele întreprinderi ameri
cane, constituirea Consiliului de 
colaborare între Camera de Co
merț română și cea americană 
așează pe o bază trainică dez
voltarea viitoare a colaborării 
dintre statele noastre, iar De
clarația comună, semnată îm
preună cu președintele Nixon, 
constituie o dovadă a marilor 
schimbări ce s-au produs în 
lume, a faptului că în dezvolta
rea vieții internaționale, țări 
cu orînduiri sociale diferite și 
de mărimi diferite pot și tre
buie să conlucreze pentru o lume 
mai dreaptă, mai bună, pentru 
o lume a păcii.

Iată motivele pentru care ne 
exprimăm satisfacția față de 
rezultatele vizitei și care ne fac 
să vedem o perspectivă bună 
pentru promovarea colaborării 
în toate domeniile între Româ
nia și Statele Unite.

Deoarece văd că ați pus foar
te multe întrebări, și avînd în 
vedere că intervenția pe care 
doream s-o prezint este tipărită, 
aș propune să renunț la prezen
tarea ei pentru a răspunde la 
întrebări. (Aplauze).

ÎNTREBARE : Ați primit în 
timpul vizitei de astăzi, de la 
Capitoliu, vreun indiciu din 
partea Congresului că ar putea 
să grăbească acordarea către 
România a clauzei națiunii ce
lei mai favorizate ? Dacă nu pri
miți în curînd această clauză, ce 
stimulente au companiile ameri
cane pentru investiții în Româ
nia ?

RĂSPUNS : Trebuie să spun 
că am primit din nou asigurări 
din partea președintelui Nixon 
pentru susținerea acordării clau
zei națiunii celei mai favoriza-

Primirea ministrului finanțelor, ministrului 
comerțului și a subsecretarului de stat pentru 
problemele economice la Departamentul de Stat

al Statelor Unite

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri după-amiază, la reșe
dința sa oficială din capitala 
Statelor Unite — Blair House, 
pe George Shultz, ministrul fi
nanțelor, Frederick Dent, minis
trul comerțului, și William Ca
sey, subsecretar de stat pentru 
problemele economice la De- 

te, iar în cadrul întâlnirii cu re
prezentanții Congresului State
lor Unite, s-a evidențiat preo
cuparea multor membri ai Con
gresului, inclusiv a conducerii, 
de a acorda această clauză 
României.

ce lei 
terminat

ÎNTREBARE : Vă veți întîlni, 
oare, cu senatorii Jackson și 
Mills pentru a discuta problema 
acordării clauzei națiunii 
mai favorizate sau ați 
cu această problemă ?

RĂSPUNS : în cursul 
ții, am început prin a 
convorbire cu senatorul 
și, după aceea, am fost 
greș.

dimine- 
avea o 
Jackson 
la Con-

ÎNTREBARE : Cît de implica
tă este România în negocierile 
privind Orientul Mijlociu ? Sîn
teți, oare, optimist în legătură cu 
posibilitatea unei reglementări 
rapide ? Care este părerea dum
neavoastră cu privire la esența 
conflictului arabo-israelian și pe 
ce succese poate conta lumea în 
legătură cu realizarea păcii în 
această regiune ?

RĂSPUNS : Ca multe state, 
și România este foarte îngrijo
rată de menținerea stării de 
încordare în Orientul Mijlociu. 
Am apreciat întotdeauna că ți
nerea sub ocupație a teritoriilor 
arabe, cucerite în urma războiu
lui din 1967 de către Israel, 
menține o permaiientă stare de 
încordare și pericolul de război 
în această zonă.

In condițiile actuale, conside
răm că este necesar să se rea
lizeze în cel mai scurt timp o 
dezangajare între forțele milita
re ale statelor arabe implicate 
în conflict și Israel, spre a se 
crea condiții prielnice desfășu
rării cu bune rezultate a ne
gocierilor ce urmează să încea
pă.

Considerăm că la viitoarea 
conferință de pace privind Ori
entul Mijlociu ar trebui să par
ticipe și alte state interesate, 
îndeosebi din Europa și Africa, 
și că această conferință, pentru 
a avea șanse de izbîndă, trebuie 
să se desfășoare sub egida Or
ganizației Națiunilor Unite.

în ce privește soluția de fond 
a situației in Orientul Mijlociu, 
apreciem că o pace trainică nu 
se poate realiza fără retragerea 
trupelor israeliene din teritorii
le arabe ocupate în 1967, că 
este necesar să se asigure inte
gritatea teritorială, independen
ța și suveranitatea tuturor sta
telor din zonă, inclusiv a Is
raelului, cu garanții corespun
zătoare. Am spus, nu o dată, re
prezentanților guvernului israe- 
lian că securitatea Israelului nu 
se poate realiza decît în strînsă 
prietenie cu vecinii săi — deci, 
cu țările arabe. Ocuparea de 
teritorii străine — nici in Orien
tul Mijlociu și nici în altă par
te a lumii — nu dă mai multă 
securitate ; dimpotrivă, ea men
ține permanent focare de război 
și încordare, deci insecuritate.

Dar pentru o pace trainică în 
Orientul Mijlociu mai trebuie 
soluționată încă o problemă — 
hotărîtoare, s-ar putea spune — 
și anume, aceea a poporului pa
lestinian. Considerăm că la con
ferința de pace trebuie să par
ticipe și reprezentanții mișcării 
de eliberare și să se acționeze 
pentru o soluție care să asigure 
palestinienilor dreptul la o via
ță independentă, corespunzător 
voinței lor.

Avem părerea că există con
diții pentru o soluție politică ; 
dar aceasta necesită eforturi, 
participarea activă, cu spirit de 

partamentul de Stat al Statelor 
Unite.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme actuale ale 
dezvoltării relațiilor economice 
și comerciale, româno-americane, 
premisele favorabile extinderii 
lor în; continuare, subliniindu-se 
necesitatea fructificării acestor 
condiții în avantajul reciproc. A 
fost relevată contribuția pe care

I

răspundere, 
implicați, 
ale lumii.

atît a celor direct 
cit și a altor state

1NTREBARE : De ce limitea
ză România emigrarea evreilor 
din țară și dacă se întrevede 
vreo modificare în acest sens ? 
Dacă sînteți de acord cu păre
rea senatorului Jackson privind 
acordarea clauzei națiunii celei 
mai favorizate in funcție de fa
cilitatea plecării evreilor din țara 
dumneavoastră i1

Sint, de fapt,RĂSPUNS: 
două întrebări.

Nu aș putea spune că există 
vreo limitare a emigrării evrei
lor care vor să plece din Româ
nia. Această „limitare-4 este de
terminată de faptul că numărul 
evreilor care cer să plece devi
ne tot mai mic, că și numărul 
populației evreiești din Româ
nia este destul de redus și 
chiar de cererile de a reveni în 
România ale. unora care au ple
cat cu puțin timp înainte. Mi-e 
teamă să nu se propună vreun 
amendament pentru a accepta 
primirea evreilor în România, 
în viitor (animație în sală). A- 
ceasta m-a și determinat să ini- 
țiez un decret, pentru a nu mai 
accepta o stabilire în România 
decît prin decret al președinte
lui Consiliului de Stat.

In ce privește amendamentul 
despre care s-a vorbit aici, con
sider că acordarea clauzei na
țiunii celei mai favorizate 
României și altor țări nu ar 
trebui să fie legată de proble
ma emigrării. Aceasta este, pînă 
la urmă, o problemă a fiecărei 
țări în parte ; or, problema 
clauzei privește deschiderea 
unor noi perspective colaborării 
economice dintre România și 
Statele Unite și corespunde 
unor necesități ale dezvoltării 
viitoare. Cum ați privi, oare, 
dumneavoastră și poporul ame
rican, dacă alte țări ar introdu
ce în legile lor amendamente 
care să condiționeze relațiile cu 
Statele Unite de soluționarea 
unor probleme interne ale 
S.U.A. ? Ar corespunde aceasta 
unui spirit de relații noi, de 
egalitate, în lume ? (Animație, 
vii aplauze).

, ÎNTREB ARE : După cum, 
poate, știți, domnule președinte, 
Statele Unite sint profund preo
cupate de criza energiei și pe
trolului, cum se spune acum. Am 
primit mai multe întrebări dacă 
țara dumneavoastră vinde pe
trol in străinătate și cui anume, 
și dacă putem spera ca fru
moasele sonde din România să 
ajute Statele Unite în prezenta 
stare de strîmtorare ?

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

în ce privește România — și 
ea are asemenea preocupări. 
Avem un program de dezvol
tare a diferitelor surse de ener
gie, inclusiv de prospecțiuni în 
Marea Neagră pentru unele 
surse de petrol — și sintem 
gata să acceptăm o colaborare 
cu firme din Statele Unite pen
tru a căuta petrol.

în ce privește livrarea. în mo
mentul de față, de petrol din 
frumoasele sonde alq, României, 

lărgirea nestînjenită a colaboră
rii economice între națiuni o 
poate aduce la cauza înțelege
rii și, cooperării internaționale.

La primire au participat Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat. 

cu regret trebuie să vă spun că, 
timp de c sută de ani, ele au 
livrat petrol și Statelor Unite, 
incit acum nu mai pot da atita 
petrol care să satisfacă necesi
tățile României și ale altora. 
Dacă, prin colaborare* în pros
pecțiuni, vom găsi petrol, fără 
nici o îndoială că, pe baza re- 
zultateloi acestei colaborări, 
vom putea livra petrol și Sta
telor Unite.

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

RĂSPUNS : Este adevărat cfc 
aveam de gînd ca, după termi
narea vizitei oficiale, care se 
încheie miine, să fac o vizita 
mai îndelungată în Statele Uni
te. Am considerat, insă, nece
sar să aleg, pentru moment, ct- 
teva centre care au o mai mare 
importanță pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre, 
urmînd ca alte centre să le re
zerv pentru o altă vizită.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cît de liberă este presa 
română ?

RĂSPUNS î Mi-ar fi greu să 
spun eu cît este de liberă. Ar 
trebui să vizitați România — și 
veți constata atenția și grija 
pe care le acordăm pres.ei, ast
fel ca ea să servească interese
le poporului, cauzei dezvoltării 
sale economico-sociale și a in
dependenței, științei, culturii și, 
totodată, politicii de pace și de 
colaborare intre toate statele lu
mii.

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

RĂSPUNS : Am avut o pri
mă întâlnire în 1967, cind nici 
el nu era președintele Statelor 
Unite, nici eu nu eram pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, ci numai secretar ge
neral al Partidului Comunist. 
Am avut convorbiri largi asu
pra multor probleme politice, 
chiar asupra unor probleme fi
lozofice și an convingerea că' 
aceste discuții au fost bune și 
au contribuit La statornicirea 
unor relații de prietenie între 
noi. Ne-am întâlnit cu prilejul 
vizitei oficiale a președintelui 
Nixon în România ; unii dintre 
dumneavoastră ați participat și 
cunoașteți cum a fost primit a- 
tunci. Ne-am reîntâlnit in 1970, 
la Washington, și din nou — în 
momentul de față.

în toate aceste împrejurări, 
am continuat dialogul, cred, fo
lositor pentru relațiile dintre 
țările noastre și, pe plan mai 
general, pentru afirmarea în 
lume a unei politici noi, de 
colaborare în soluționarea dife
ritelor probleme complicate. 
Pot, deci, spune că relațiile din
tre președintele Nixon și mine 
însumi, ca președinte al Consi
liului de Stat, au avut o impor
tanță deosebită pentru relațiile 
dintre țările noastre și pentru 
soluționarea unor probleme in
ternaționale.

ÎNTREBARE: România a 
propus, cu câțiva ani în urmă, 
crearea unei zone denucleariza- 
te în Balcani, care să cuprindă 
toate statele balcanice. Ce s-a 
întîmplat cu această propunere ?

RĂSPUNS: Intr-adevăr,
România s-a preocupat și se 
preocupă și în prezent pentru 
statornicirea unor relații de 
prietenie și colaborare între toa
te statele din Balcani, așa cum 
acționăm pentru înfăptuirea 
securității europene — și apre
ciem că pe această linie s-au 
obținut unele rezultate — și va 
trebui să milităm și în continu
are pentru ca în Balcani să se 
statornicească relații noi, care' 
să excludă forța, amenințarea 
cu forța, să facă nenecesară 
existența armelor nucleare.

ÎNTREBARE : Aveți de gînd 
să retrageți România din Tratatul 
de la Varșovia ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat, împreună cu țările mem
bre ale Tratatului de la Varșo
via, pentru desființarea conco
mitentă atit a Pactului NATO, 
cit și. a Tratatului de la Varșo
via. Ne menținem, in continuare, 
această posibilitate și acționăm 
cu convingerea că esț;e in intere
sul Europei, al lumii, ca să se a- 
jungă la desființarea blocurilor 
militare și, in primul rînd, a ce
lor două blocuri — mă refer la 
NATO și Tratatul de la Varșo
via —, de a așeza relațiile din
tre state pe o bază nouă, de 
colaborare de respect, în toate 
domeniile de activitate.

ÎNTREBARE: Ne-ați putea 
spune cîteva cuvinte despre ro
lul dumneavoastră în determina
rea actualei destinderi dintre 
Statele Unite și China ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru re
cunoașterea Republicii Populare 
Chineze ca unicul reprezentant 
al poporului chinez și am ac
ționat, fără îndoială, să se a- 
jungă la recunoașterea acestei 
realități. Am salutat vizita pre
ședintelui Nixon în China, con
vorbirile cu președintele Mao 
Tzedun și premierul Ciu En-lai, 
considerind că acestea au o im
portanță deosebită pentru dez
voltarea unei lumi mai bune și 
mai drepte ; așa cum am salu
tat și vizita în Uniunea Sovie
tică, înmulțirea și dezvoltarea 
relațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ; cum sa
lutăm, in general, orice politică 
îndreptată cpre o colaborare 
egală intre țări, afirmarea în 
lume a unei noi politici care să 
permită tuturor națiunilor, indi
ferent de mărimea lor, dreptul 
la o viață liberă, independentă.

După ce am răspuns la aceste 
întrebări, am început să-mi dau 
seama mai bine că este mai 
ușor să stai și să pui întrebări, 
să fii în rîndul presei; decîț să 
fii președinte ! (Animație, aplau
ze puternice, îndelungate).

I



de peste hotare DOSARUL „SCÎNTEIl TINERETULUI^

TERRA: OAMENII
PRESA Alini DESPRE 

VIZIIA PREȘEDINTELUI 
NICOIAE CEAUSESCU

Presa americană publică am
ple articole și comentarii despre 
vizita oficială în Statele Unite 
ale Americii a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, despre acordurile 
semnate cu acest prilej, convor
birile avute cu președintele Ri
chard Nixon, cu miniștri ai ca
binetului său și reprezentanți ai 
vieții economice americane.

Subliniind primirea călduroasă 
făcută de președintele american 
șefului statului român și rele- 
vînd însemnătatea convorbirilor 
pe care le-au avut la Washing
ton, ziarul „Baltimore Sun“ a- 
rată că cei doi președinți împăr
tășesc convingerea asupra nece
sității respectării drepturilor su
verane ale tuturor națiunilor. 
„Nicolae Ceaușescu și Richard 
Nixon sprijină principiile egali
tății juridice a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor, al 
neintervenției, directe sau in
directe și indiferent de motive 
în afacerile interne ale altui 
8tat“.

„Washington Post" relevă că 
declarația semnată de președin
ții Nixon și Ceaușescu „cuprin
de, virtualmente, toate acele 
principii și linii fundamentale 
promovate cu consecventă de 
politica externă a României, in
clusiv principiul suveranității 
și integrității teritoriale a tutu
ror statelor".

Referindu-se la cursul pozitiv 
el relațiilor dintre cele două 
țări ca urmare a schimbului de 
vizite la nivel înalt, ziarul arată 
— citîndu-1 pe președintele Ri
chard Nixon — că „legăturile 
dintre S.U.A. și România au 
progresat rapid în ciuda forme
lor diferite de guvernămînt pe 
care le au".

în context, se menționează, 
între altele, „sporirea zrapidă a 
volumului comerțului româno- 
american în perioada de după 
vizita în 1969 a președintelui 
Statelor Unite, Richard Nixon, 
la București, volum care s-a mă
rit de aproape patru ori în ulti
mul deceniu".

Intr-un alt articol, cotidianul 
^Washington Post" stăruie asu-

pra însemnătății Declarației co
mune cu privire, la cooperarea 
economică, industrială și tehni
că, enumerînd măsurile prevă
zute pentru extinderea schimbu
rilor comerciale, crearea de so
cietăți mixte și alte acțiuni de 
cooperare în producție și în do
meniul marketingului. .Docu
mentul — arată ziarul în conti
nuare — reafirmă angajamentul 
președintelui Nixon de a obține 
din partea Congresului împuter
nicirea de a acorda României 
clauza națiunii celei mai favori
zate". In aceeași ordine de idei, 
ziarul citat arată că în timpul 
întîlnirii președintelui Ceaușescu 
cu liderii Congresului american, 
„mulți dintre ei au exprimat 
hotărî rea de a accelera, proce
durile pentru a se acorda Româ
niei această clauză".

Ziarul de seară „Washington 
News" relevă însemnătatea pe 
care o prezintă pentru legăturile 
româno-americane semnarea 
„Declarației comune a președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a pre
ședintelui Statelor Unite ale A- 
mericii, Richard Nixon", „prin 
care se stabilesc noi principii 
vizînd extinderea relațiilor din
tre cele două state".

Marile cotidiene americane, 
între care „New York Times" 
„Christian Science Monitor" ca 
și ziarele amintite mai sus, pu
blică largi extrase din Declara
ția comună româno-americană, 
din celelalte documente sem
nate, precum și relatări asupra 
întilnirii președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu ziariștii americani 
și străini la Clubul național al 
presei. De asemenea, sînt publi
cate, pe mai multe coloane, fo
tografii surprinzînd principalele 
momente ale vizitei președinte
lui Consiliului de Stat și tova
rășei Elena Ceaușescu.

Posturile de radio și televizi
une au transmis, în repetate 
rînduri, în cadrul buletinelor 
de știri, reportaje și relatări 
asupra acestui important eveni
ment din istoria relațiilor din
tre cele două țări și popoare.

TUNIS

C. Mănescu primit 
de președintele 
Habib Bourguiba

Corneliu Mănescu, repre
zentantul președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
primit de președintele Tuni
siei, Habib Bourguiba, căruia 
i-a înmînat un mesaj din 
partea șefului statului român.

Exprimînd mulțumirile 
sale, președintele Tunisiei a 
adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate, 
noi succese în activitatea 
consacrată dezvoltării multi
laterale a țării, consolidării 
păcii și colaborării interna
ționale. El a relevat convin
gerea că raporturile priete
nești, de colaborare, existente 
între cele două țări se vor 
dezvolta în continuare pe 
multiple planuri în avanta
jul reciproc.

în aceeași zi, Corneliu Mă
nescu a avut convorbiri cu 
Hedi Nouira, primul minis
tru al Tunisiei.

ORIENTUL

Lucrările Conferinței 
pentru securitate 

și cooperare in Europa
După schimbul de vederi asu

pra egalității suverane și res
pectării drepturilor inerente su
veranității renunțării la folosi
rea forței și amenințarea . cu 
forța, inviolabilității frontiere
lor, integrității teritoriale, so
luționării pe cale pașnică a dis
putelor, neamestecul în trebu
rile interne ale statelor, subco
misia pentru principiile care 
trebuie să guverneze relațiile 
dintre statele participante la 
conferință a trecut la exami
narea problemei respectării 
drepturilor și libertăților funda
mentale ale omului, care, ală
turi și în strînsă legătură cu 
celelalte principii, trebuie să-și 
găsească reflectarea corespun
zătoare în Declarația Conferin-; 
ței. In unanimitate, vorbitorii 
s-au pronunțat pentru ca, în 
elaborarea acestui principiu, să

APROPIAT
Lupte aeriene egipto-israeliene

CAIRO 6 (Agerpres). — O 
formațiune de avioane Israe
li ene au violat, joi, la ora 11,30 
G.M.T., spațiul aerian egiptean 
în regiunea Ein El Sukhna — a 
anunțat un purtător de cuvînt 
militar egiptean citat de agen
ția M.E.N. Avioanele noastrb — 
a precizat el — au intrat în ac
țiune și au doborît, în cursul 
luptei aeriene care a avut loc 
cu acest prilej, un aparat israe- 
lian. Potrivit declarației purtă
torului de cuvînt militar, toate 
aparatele egiptene s-au reîntors 
la bazele lor.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — 
Purtătorul militar de cuvînt is- 
raelian a dat publicității un co
municat în care se arată că, joi 
la prînz, a avut loc o luptă ae
riană între avioane egiptene și 
israeliene — relatează agențiile 
France Presse și Reuter. El a 
precizat că lupta a fost anga-

jată după ce aparatele egiptene 
au atacat avioanele israeliene 
care se aflau în zbor de rutină 
deasupra liniilor proprii. Un a- 
vion egiptean — a spus purtă
torul de cuvînt — a fost dobo
rît. Toate aparatele israeliene 
s-au reîntors la baze.

CAIRO 6 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Egiptului, 
Ismail Fahmy, i-a primit, sepa
rat, pe ambasadorul sovietic la 
Cairo. Vladimir Vinogradov, și 
pe ambasadorul desemnat ame
rican, Hermann Eilts, cu care a 
discutat o serie de probleme 
privind participarea țării sale 
la conferința de pace asupra 
Orientului Apropiat — anunță 
agenția M.E.N.

După convorbirile cu cei doi 
ambasadori, șeful diplomației 
egiptene a fost primit de pre
ședintele Anwar Sadat.

se țină seama de aceste reco
mandări. Luînd cuvintul, dele
gatul român Ion Diaconu a ară
tat că este necesar să se por
nească de la recunoașterea drep
turilor omului și a libertăților 
fundamentale, să se exprim** 
îndatorirea statelor participante 
nu numai de a respecta, ci mai 
ales de a promova aceste drep
turi și libertăți. El s-a pronun
țat pentru enunțarea, în docu
mentele Conferinței, a celor mai 
importante drepturi și libertăți 
politice și civile, economice, 
sociale și culturale, între care 
dreptul la viață, la libertate și 
securitatea persoanei, dreptul 
de a participa la conducerea 
treburilor publice, dreptul la 
muncă, la securitate socială, la 
învățătură etc., insistînd asupra 
egalității în drepturi a tuturor, 
indiferent de rasă, culoare, sex, 
religie, limbă sau alte criterii. 
Reprezentantul român a susți
nut necesitatea educării tinere
tului în spiritul idealurilor res
pectului, egalității în drepturi, 
înțelegerii și păcii între popoa
re ca o contribuție efectivă la 
respectarea drepturilor omului 
și libertăților fundamentale.

Dezbaterile au crescut în in
tensitate și se depun eforturi 
pentru ca, pînă la 14 decembrie 
— cînd va avea loc ultima șe
dință din acest an — să se trea
că în revistă întregul decalog 
de principii, pentru ca. în pe
rioada pauzei de darnă, guver
nele să poată analiza stadiul 
negocierilor ținînd seama de 
pozițiile exprimate pe întreaga 
tematică. în continuare, urmea
ză să fie dezbătute principiile 
egalității în drepturi și autode
terminării popoarelor, cooperă
rii între state și îndeplinirii cu 
bună credință a obligațiilor ce 
decurg din dreptul internațio
nal.

Atît . în subcomisia pentru 
principii, cît și în cele pTivind 
coonerarea economică și cultu
rală s-a reliefat importanța 
fundamentală a elaborării com
plete, clare și precise a tutu
ror acestor principii de natură 
să asigure baza noului sistem 
de relații între state în Europa.• • • • •

PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• MIERCURI, în capitala 
Austriei a avut loc o nouă șe
dință plenară în cadrul nego
cierilor pentru reducerea trupe
lor și armamentelor în Europa 
Centrală, Ia care participă dele
gații din 19 state, între care și 
România.

Au luat cuvintul reprezen
tanții Poloniei, Luxemburgului, 
Bulgariei.

Următoarea ședință plenară 
a reuniunii vâ avea loc vineri/ 
7 decembrie.

• tovarășul mihai da- 
LEA, președintele Comisiei per
manente pentru politică exter
nă a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
care a efectuat o vizită oficia
lă în Austria, la invitația Co
misiei de politică externă a 
Parlamentului austriac, a avut 
o întîlnire cu membri ai celor 
două camere ale Parlamentului. 
Au participat Karl Csernetz, 
președintele Comisiei de politi-

că externă a Parlamentului, se
cretar cu problemele internațio
nale al Partidului Socialist Aus
triac. Kurt Fiedler, vicepreședin
tele aceleiași comisii, Franz Ka- 
rasek, purtătorul de cuvînt al 
Partidului Populist în probleme 
de politică externă, membri ai 
Consiliului Național și ai Consi
liului Federal.

• LA 6 DECEMBRIE 1973 a 
avut loc, la Ministerul Afaceri
lor Externe belgian, schimbul 
instrumentelor de ratificare a 
convenției consulare dintre Re
publica Socialistă România și 
Belgia, semnată, la București, 
la 1 iulie 1970.

Schimbul a fost efectuat de 
Renaat van Elslande, ministrul 
afacerilor externe al Belgiei, și 
de Alexandru Lăzăreanu, amba
sadorul României la Bruxelles.

• IN CADRUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA organiza
te la Montevideo, ministrul 
Uruguayan de interne, Nestor 
Bolentini, a relevat că peste 
150 de persoane aparținînd 
unor partide și organizații de 
stingă au fost arestate ca ur
mare a aplicării decretului gu
vernamental de interzicere a 
activității tuturor partidelor po
litice de opoziție din Uruguay.

Potrivit agențiilor Prensa 
Latina și TASS, care citează o- 
ficiosul „El Pais" — unul din 
cele patru cotidiene care mai 
apar la Montevideo —, printre 
cei arestați /se află și primul 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Uruguay, Rodney 
Arismendi, precum și directorul 
organului central de presă al

partidului „El Popular", E- 
duardo Viera, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C. din Uruguay.

• ÎN CAPITALA R. D. GER
MANE. reprezentanți ai guver
nului R.D.G. și ai guvernului 
federal al R.F.G. au avut,, la 
5 decembrie, tratative privind 
încheierea unui acord de re
glementare a asistenței juridice. 
S-a convenit ca tratativele să 
continue la 10 ianuarie, la 
Bonn.

• ÎN CADRUL UNEI CERE
MONII desfășurate la Braganl^, 
statul Sao Paulo, prof. dr. Ana 
Aslan, care se află într-o vizită 
în Brazilia, i-a fost înmînat 
titlul de doctor honoris causa 
al facultății cJe medicină „Bra- 
ganța Paulis ta", din localitate. 
La festivitate au asistat mem
bri ai corpului profesoral, stu- 
denți, oficialități locale și zia
riști.
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La Centrul cultural din 
Belgrad s a deschis joi ex
poziția cărții românești, or
ganizată de editura „Nolit" 
și Secretariatul pentru cul
tură al R.S. Serbia.

Cele peste 700 de exponate 
reprezintă toate sferele ac
tivității editoriale din țara 
noastră. Literatura politică 
este prezentă prin lucrări de 
prestigiu ; operele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu „Ro
mânia pe drumul construirii 
societății socialiste multila
teral dezvoltate", volume în 
care sînt înmănuncheate 
texte referitoare la activita
tea internă și internațională 
a partidului și statului nos
tru, la contactele României 
la nivel înalt cu țările lu
mii. Sînt, de asemenea, ex
puse lucrări din cele mai di
verse domenii ale științei și 
tehnicii, volume ale clasici
lor literaturii române, pro
zatorilor și poeților contem
porani, traduceri din litera
tura universală și lucrări pri
vind arta.

ȘI GRIJILE LOR
Cîți oameni popu

lează Terra ? Statistica 
demografică a depășit 
cadrul îngust al intere
sului specialiștilor. Ci
frele privind populația 
mondială sînt analizate 
pe scară largă, suge- 
rînd reflecții și previ
ziuni din cele mai di
ferite.

• Un miliard de oameni 
în plus la fiecare
8 ani!

L
'a începutul erei 
noastre pâmîntul 
era locuit de 
250.000.000 oameni. 
Au fost necesari 
1.600 de ani pentru 

ca populația planetei sâ se 
dubleze. Apoi ritmul creșterii 
s-a amplificat. Secolul nostru a 
înregistrat, în primii sâi ani, 
1.650.000.000 locuitori. După 70 
de ani cifra s-a dublat î 
3.632.000.000. Daca proporțiile 
actuale ale creșterii demografice

lari I Nu este vorba, insa, nu
mai de a mâsura distanța din
tre sâraci și bogați, ci de a 
evalua numărul celor ce aparțin 
unei categorii sau alta. Un do
cumentar. publicat de Organi
zația Internaționala a Muncii 
sublinia câ „săracii sînt majo
ritari pe pămint, fiind concen
trați in țările in curs de dezvol
tare". In 1970, aceste țâri nu
mărau 2.542.000.000 locuitori în 
timp ce în țările industrializate 
trăiau 1,090.000.000 oameni. Ro
bert McNamara, președintele 
Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare, sem
nala într-un discurs rostit într-o 
universitate din statul Indiana 
(S.U.A.), câ o mare parte a ome
nirii suferă de pe urma foame
tei. „Astăzi, ca și în fiecare zi, 
mii de ființe umane mor de 
foame - spunea McNamara. Ei 
mor fie pentru că pur și simplu 
n-au ce mînca, fie pentru că 
regimul alimentar este atît de 
insuficient incit se găsesc fără 
apărare în fața unor boli lesne 
evitabile". Sînt victime ale foa
metei provenite din calamități 
nqturale. Două milioane de 
etiopieni sînt amenințați de a- 
cest flagel, după o secetă în
grozitoare combinată cu inun
dații devastatoare. într-o întin
să zonă a Africii cinci milioane 
de oameni (după multe date - 
șase milioane) sînt loviți de o 
catastrofă naturală - absența

REPARTITION DE LA POPULATION MONDIALE DE O 115 ANS, 1978
par nlveaux de prodult national brut par habitant InKrleute A 600 dollars 
(cheque figurine represents 50 millions d’enfents)

Un grafic elaborat de V.N.I.C.E.F.: populația mon
dială pînă la 15 ani în țările cu un produs național brut 
anual sub 500 dolari. 785.000.000 copii trăiesc în țările cele mai 

slab dezvoltate (produsul național brut sub 100 dolari).

se vor menține, în numai 35 de 
ani populația Terrei se va dubla 
din nou continuînd să sporească 
cu un miliard de oameni la 
fiecare opt ani. S-a calculat câ 
un copil născut în prezent, a- 
jungînd la vîrsta de 70 de am, 
va trăi într-o comunitate umană 
de 15 miliarde persoane.

Pronosticurile acestea sînt de 
largă circulație. Le întîlnim în 
coloanele ziarelor, în dis
cursurile oamenilor politici și 
chiar în frazele rostite de ex- 
ponenții lumii financiare. Toți 
încearcă să privească dincolo 
de cifre și să prevestească vii
torul uman. Vor fi prea multe 
guri de hrănit, mai multe^ decît 
pâmîntul poate să o facă ? In 
privința aceasta pledoaria rea
lităților este convingătoare. Pă- 
mîntul poate să-și hrănească 
toti locuitorii, chiar dacă mi
liardele de ființe umane se vor 
înmulți în continuare atunci 
cînd vom trece granița anului 
2.000 (pentru acel an se esti
mează 6.500.000.000 locuitori ai

extrem de prelungită a ploilor. 
Efectul dramatic : foametea. De
sigur, dacă țările lor ar fi avut 
un nivel de dezvoltare mai ri
dicat, consecințele ar fi fost a- 
tenuate, proporțiile nenorocirii 
s-ar fi diminuat. Dar, în același 
timp, există sute de milioane de 
oameni care suferă cronic de pe 
urma subnutriției. In căzui lor 
nu mai sînt vinovate capriciile 
naturii. Acestea sînt victimele 
subdezvoltării.

• Două treimi din copiii 
Terrei subalimentați

D
ocumentele elabo
rate de diferite 
organizații inter
naționale sublinia
ză în mod deosebit 
situația cutremu
rătoare a copiilor. In fiecare an 

se nasc 127.000.000 copii și, tot 
în fiecare an, 95.000.000 copii

La Centrul de Informații și Documentare pentru 
Tineret (C.I.D.J.) din Paris, principala atracție este 
coloana Morris. Dar aici nu este vorba de nici un 
spectacol. Toți băieții și fetele care se învîrlesc în 
jurul coloanei, aplecați sau în vîrful picioarelor — 
afișele sînt etalate pe toată înălțimea coloanei — 
împărtășesc aceeași obsesie : să găsească o slujbă, o 
„piine" provizorie care să le permită să aștepte ziua 
cînd, în sfîrșit, li se va propune o meserie adevărată.

Mulți dintre ei, majoritatea studenți, înainte de a 
veni să-și confrunte visurile cu realitățile de la 
coloana „Morris", au trecut pe Ia biroul Agenției 
naționale pentru forțele de muncă. Nici nu e a pro
blemă : trebuie numai să traversezi holul. De la 
birou, drept orice rezultat, ei se aleg cu cîteva sfaturi. 
„I.iterații, cu ei este o catastrofă — explică d-na 
Picard, responsabila agenției. Nu le putem propune 
nimic. Tot ce putem să le spunem este să învețe o 
meserie suplimentară. Să facă secretariat, de pildă, 
sau să încerce concursurile administrative. In restul 
meseriilor... patronii nu doresc oameni cu astfel de 
calificare". Poate, dar care nu este înțeleasă. Anul 
trecut, universitățile literare au progresat, este drept, 
ceva mai încet decît cele juridice sau medico-farma- 
ceutice. Dar ele mai au. totuși, peste un sfert de 
milion de studenți. Cu 15 000 mai mult decît anul 
anterior. Pentru toți aceștia se oferă anual puțin mai 
mult de 9 000 de locuri în învățămîntul public și, se 
pare că, într-un viitor apropiat, n-au să mai fie multe 
asemenea posturi. Pentru cei rămași pe dinafară 
rămîne aventura.

însă ea este rareori entuziasmantă. în 1970, Anne 
și-a luat licența în istorie. „M-am înscris peste tot 
pentru a găsi o muncă potrivită studiilor mele. La

DIN PRESA STRĂINĂ

Ucenicia șomajului
Un articol din

„LE NflUVEL OBSERV ATEUR"

Agenția națională pentru forțele de muncă, Ia agen
ția din cartierul meu. Am depus cerere la Academia 
din Paris pentru un post de profesor auxiliar, la 
Biblioteca Națională, la Institutul Pedagogic. La 
Biroul de plasare a studenților am stat la cozi de 
cite 50 metri. Peste tot, nimic. în ministerele unde 
am vrut să intru mi se arătau grămezile de dosare 
care așteptau. La Agenția națională pentru forțele de 
muncă mi se cita cifra licențiaților șomeri. Descura- 
jantă".

Atunci începe goana după micile, anunțuri, micile 
slujbe de-o săptămină : prezentatoare pentru „Casa 
Germaniei", ea, deghizată în bavareză, primește pe 
ministrul comerțului. Sau vinde brinzeturi în super- 
magazine. Și alte asemenea mici slujbe.

Apoi reia cursa după ofertele de serviciu (nu toat« 
foarte oneste) : i s-a propus să vîndă hrană pentru 
cîini, să confecționeze obiecte de artizanat, în sfîrșit 
să fie vînzătoare în barul unui mare magazin. Totul

cu prețul unor nenumărate demersuri. „Pentru un 
anunț în „France Soir“ trebuie să înlilnești patru- 
cinci persoane — povestește ea. Trebuia să minți, să 
te faci mică ; îmi ascundeam diplomele. Nu îndrăz
neam niciodată să sa>un< că am o licență".

Anne a reușit, după doi ari de umblat, să găsească 
o muncă stabilă. Ea a avut mai mult noroc decît 
acest doctor în științe, care, spre nefericirea Iui, 
este născut în Volta Superioară. Pentru el, totdeauna, 
peste tot. toate slujbele sînt ocupate. Pentru a trăi, 
descarcă lădițe cu legume. Alții renunță. Ca această 
fată de 25 de aui, întîlnită la C.I.D.J. Este licențiată 
in litere. Anul acesta intră ca ucenică... la o tîmpiă- 
rie. Și ce să mai spunem de cei 500 de licențiați in 
fiecare an în arheologie care se bat pentru cele cinci 
posturi existente ? ! Sociologi, etnologi, astrologi 
care nu~și vor găsi niciodată un loc unde să-și uti
lizeze calificarea ? Desjjre toți acești tineri „dina
mici", cărora li se dau asigurări că vor putea face 
carieră in presă sau în relațiile publice?

Absolvenții învățămîntului superior științific nu 
stau nici ei cu mult mai bine. Sectoare întregi, cum 
este chimia, sînt saturate. Și dacă viitorul francez 
este calchiat după prezentul de dincolo de Atlantic, 
el nu este deloc reconfortant. în 1970, Ia Universita
tea Wisconsin și-au luat doctoratul 944 de persoane. 
800 dintre ele au trebuit să se mulțumească cu slujbe 
care nu corespund deloc formației lor — au ajuns 
telefoniști, funcționari de bancă sau de companii de 
asigurări... La Montreal, tinerii abandonează masiv 
colegiile și universitățile : faptul că 35 la sută dintre 
noii licențiați în domeniile științifice sînt înscriși pe 
listele de șomaj nu este deloc încurajator pentru con
tinuarea studiilor...

Terrei). Problema nu este~ cea 
a resurselor. Acestea există iar 
în prezent sînt numai în mică 
măsură puse în valoare. Avu
ții incalculabile se găsesc în 
solul și subsolul planetei, aștep- 
tînd efortul creator al omului. 
Explorarea și valorificarea lor 
pot soluționa dosarele cele mai 
complicate. Dacă, însă, existen
ța resurselor este evidentă, în 
schimb, distribuția lor între di
feritele zone ale lumii este ge
neratoare de dificultăți. Resur
sele planetei nu sînt împărțite 
uniform ; de ele nu beneficiază 
în mod egal fiecare țară. Lunga 
noapte a colonialismului a 
transformat regiuni întinse a’e 
Terrei în furnizoare de materii 
prime pentru înfloritoare metro
pole. Sute de milioane de oa
meni au fost obligați la o 
existență învecinată cu mizeria. 
Descoperirile epocii industriale, 
trecerea pragului atomic, in
cursiunile în Cosmos n-au schim-
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PROGRAMUL III PROGRAMUL II
9,00 — Știri ; 9,05 — Incognito — 

program de varietăți muzicale ;
9.55 — Melodia zilei. „Partid" de 
Zoltan Aladar; 10,00 — Clubul cu
rioșilor ; 11,00 — Știință și tehni
că ; 11,10 — Profil pe portativ. 
Maria și Marioara Precup ; 11,30
— Antract muzical ; 12.00 — Tran
smisiuni directe din țară ; 12,10
— Invitație în fonotecă : 12.55 —
Melodia zilei ; 13,00 — închiderea 
emisiunii de dimineață ; 17.00 —
Știrile după-amiezii ; 17.05 — Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor ; 18.00 — Șapte 
zile, șapte arte. Arhitectura ; 18,10
— Pagini din opera ,.Lakme" ;
18.55 — Melodia zilei ; 19.00 — în 
direct... de la Piatra Neamț ; 19,30
— Știri ; 19.35 — Casa de discuri 
j.Electrecord" ; 20.00 — Educație,

răspunderi: 20,30 — în lumea co
piilor ; 21.00 — Radio-super-top.
Topul revistei ,.Săptămîna“ ; 22,00 '
— Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport ; 22,30 — Melodia zilei ; 
22.35 — Vedete ale muzicii ușoare ; 
23,15 — Poetica. Mihai Bărbulescu ; 
23.20 — Jazz-variete; 23,55—24,00,
— Ultimele știri.
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PROGRAMUL I

9.00 — Curs de limbă franceză. 
Lecția 71 ; 9,30 — Curs de limbă 
rusă. ’Lecția 69 ; 10,00 — Telex ;

10.05 — Album coral : 10,15 — Te
leobiectiv ; 10,30 — Istoria filmu
lui sonor — „Voci în insulă" ; 
12.00 — Telejurnal ; 16.00—17.00 — 
Teleșcoală. Album : Badea Cîrțan. 
Geografie : Dunărea. Literatura ro
mână : Descoperirea poeziei ; 17,30 
— Curs de limbă engleză. Lecția 
69 ; 18.00 — Telex ; 18,05 — Tra
gerea Loto ; 18,15 — Cunoașteți
legile ? 18,30 — Atenție la... ne
atenție ; 18.50 — Revista eco
nomică TV. ; 19,20 — 1001 de
seri. Fabule de La Fontai
ne ; 19,30 — Telejurnal. Cinci
nalul înainte de termen. 1973 —
an hotărîtor ; 20.00 — Cîntecul săp- 
tămînii : j.Tară tu, iubirea noas
tră" 7 20,05 — Prim plan : acad. 
Iorgu Iordan ; 20,30 — Film artis
tic : „Silvia» ; 21.55 — Panoramic 
Științific ; 22,20 — 24 de ore.

20,00 — Gala maeștrilor. Clarine
tistul Aurelian Octav Popa ; 20.25
— Mai aveți o întrebare ? — O 
cometă se apropie de Pămînt ; 
21.00 — Telex ; 21.05 — Reportai 
TV : „Așa se naște un oraș" ; 21,25
— Biblioteca pentru toți. Cenaclul 
literar „Sburătorul" ; 22,05 — Poe
zia dansului.
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Opera Română: SEARĂ VIENE- 
ZĂ — ora 19,30; Teatrul de Ope
retă: LA CALUL BĂLAN — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra" (Schitu Măgureanu): O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 20; 
(Sala Studio): NOILE SUFERIN
ȚE ALE TÎNĂRULUI ..W“ — ora 
20: Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru): BUNA SEARA. DOM
NULE WILDE — ora 19,30; (La 
Casa de Cultură a Sectorului 2): 
HOTELUL ASTENICILOR — ora 
19; Teatrul de Comedie: PREȘUL
— ora 20; Teatrul Mic : DRAGOS
TEA NOASTRĂ — ora 19.30: Tea
trul Giulești : SCUFIȚA ROȘIE — 
ora 10.00 : LIOLA — ora 19.30 ; 
Teatrul ..Ion Vasiiescu" : DOCTOR 
FĂRĂ VOIE - ora 19.30; Teatrul 
..Ion Creangă": NOTA ZERO LA 
PURTARE — ora 9: Teatrul „C. 
Tănase» (Sala Savoy): TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19.30; 
(Sala Victoria): VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19.30; Stu
dioul de teatru al I.A.T.C.: LU
MEA CÎT O FI — ora 20: Teatrul 
..Țăndărică" (la Sala Victoria): 
POVESTEA TIMPULUI PIERDUT
— ora 15; Ansamblul .Rapsodia 
Română": CONCERT DE MUZI
CĂ POPULARA — ora 19.30: Cir
cul Globus": GALA ACROBAȚI
LOR (Spectacol internațional) — 
ora 19,30.

bat modul de viață al acestor 
oameni. Chiar dacă mulți dintre 
ei s-au eliberat din dominația 
colonială, urmele trecutului nu 
pot fi șterse cu ușurință. Ceea 
ce denumim frecvent decalajul 
dintre statele dezvoltate și cele 
ce trebuie să învingă răminerea 
în urmă înseamnă distanțe con
siderabile pe planul condițiilor 
de viață.

• „Săracii sînt 
majoritari pe pămint"

A
m răsfoit „World1’
Bank Atlas" editat 
de „International 
Bank for Recon
struction an Deve
lopment" (ediția 

1972). Coloanele de cifre șînt 
tulburătoare. înșiruirile bilanțiere 
ilustrează existența umană pe 
planul cel mai semnificativ. 
S.U.A. este înregistrată cu 4.760 
dolari produs național global 
per capita, urmează Suedia cu 
4.040 și 'Canada cu 3.700. Dar 
să privim spre sfîrșitul aceleiași 
coloane : Niger cu... 90 dolari, 
Dahomey tot cu 90, Ciad cu 80, 
Nepal cu 80, Etiopia cu 80 și 
ultima - Ruanda — cu numai 60 
dolari per capita. Comparați 
distanța dintre 4.760 și ...60 do-

Printre problemele cele 
mai arzătoare care își 
așteaptă rezolvarea in 
lumea de azi se află și 
lichidarea subdezvoltării. 
După cum se știe, zone 
întregi ale planetei noas- 
stre sînt rămase în urmă 
pe planul forțelor de pro
ducție, al nivelului de ci
vilizație, al consumului, 
ocrotirii sănătății și in
strucției publice — și c- 
ceastă rămînere in urmă 
se datorește faptului câ 
multă vreme au fost ținu
te sub dominație străină, 
iar bogățiile lor au fost 
exploatate. în secolul ce
lui mai furtunos progres 
material, științific și cul
tural, sute de milioane 
de oameni suferă de sub
nutriție, sint lipsiți de 
mijloacele necesare pen
tru dezvoltarea culturală 
și științifică. Perpetuarea 
acestei situații, menține
rea și chiar creșterea de
calajului intre țările a- 
vansate și cele rămase în 
urmă constituie o frină 
pentru evoluția generală 
a civilizației ; în același 
timp, aceasta continuă să 
rărnînă o sursă de ani
mozitate, neîncredere și 
conflict în viața interna
țională. Este timpul să se 
treacă de la rezoluții ge
nerale despre lichidarea 
subdezvoltării la măsuri 
practice, la un program 
multilateral de sprijinire 
a eforturilor de progres 
aîe statelor râmase în 
urmă - program la care 
țările avansate să-și adu
că o contribuție substan
țială.

NICOLAE CEAUSESCU

pînă îa 300 dolari. Care sînt 
perspectivele de viitor ? Ace
leași grafice reflectau pronosti
cul că în 1980 țările confruntate 
cu problemele subdezvoltării 
vor avea 1.391.000.000 copii (a- 
flați la vîrsta sub 15 ani). Deci; 
numărul copiilor care suferă va 
crește cu peste 260.000.000 !

Robert McNamara atrăgea a- 
tenția că modul de viață în pri
mii patru ani ai copilului lasă 
urme adinei. Este perioada cea 
mai critică în formarea indivi
dului. Or, tocmai în această pe
rioadă sute de milioane de 
copii cunosc privațiuni care îi. 
handicapează tot restul vieții. 
McNamara menționa cifra de 
300.000.000 copii aflați în a- 
ceastă situație.

Ce se va întîmpla cu acești 
copii în anii următori de viață ? 
Unii nu vor izbuti să-și găsească 
loc în școli (subdezvoltarea este 
însoțită pe scară largă de fla
gelul analfabetismului), iar alții, 
ajunși la vîrsta cînd doresc să 
muncească, nu vor putea pă
trunde pe piața slujbelor. In 
„bidonvilles", 50-60 % din ado
lescenți nu au de lucru. După 
cum remarca un studiu al

Copii care poartă povara consecințelor subdezvoltării. Care va 
fi viitorul lor?

ating vîrsta cînd trebuie să trea
că pragul unei școli. Sînt țâri în 
care 40% din populație are 
sub 15 ani. Ce înseamnă o 
populație atît de tînără, o ase
menea explozie demografică în 
țări cu un atît de scăzut nivel 
de viață ? înseamnă o durată 
medie a vieții foarte redusă. 
Mulți oameni mor înainte de a 
atinge anii maturității, răpuși de 
subnutriție și maladii ale mize
riei.

Intr-un studiu consacrat Anu
lui mondial al populației (1974), 
întocmit de I.P.P.F., se mențio
nează aprecieri potrivit cărora 
două treimi din copiii Terrei su
feră de pe urma subalimentației. 
Această subalimentație este 
produsul înapoierii economice, 
al moștenirii coloniale. Suferin
țele lor reprezintă un.teribil act 
de acuzare la adresa colonia
lismului.

O suită de grafice elaborate 
de U.N.I.C.E.F. sublinia că în 
1970 în țările a căror economie 
se caracterizează prin subdez
voltare trăiau 1.108.000.000 co
pii (pînă la vîrsta de 15 ani). 
Dintre aceștia, 785.000.000 cj- 
parțineau statelor în care pro
dusul național brut* pe cap de 
locuitor este inferior sumei de 
100 dolari. Alte 210.000.000 copii 
trăiau în țări cu un produs na
țional brut pe cap de locuitor

O.I.M., în țările cu o economie 
slab dezvoltată numărul tinerilor 
în căutare de lucru este tot
deauna mai mare decît cel al 
locurilor de muncă existente. 
Este o realitate care trebuie co
relată cu faptul că țârilor în 
curs de dezvoltare în care tră
iesc 70 ia sută din locuitorii 
planetei le revine doar 30 la 
sută din venitul mondial.

Subdezvoltarea nu este o fa
talitate. Ea poate și trebuie să 
fie Învinsă. Lupta pentru depă
șirea rămînerilor în urmă este 
strîns legată de asigurarea unei 
reale independențe, de exerci
tarea deplină a suveranității a- 
supra resursele*® naturale, de 
controlul activităților economice 
de bază. Tot mai mult se în
țelege că reducerea decalajelor, 
eliminarea subdezvoltării, de
pinde în primul rînd de efortu
rile proprii ale statelor. Dar, 
după cum sublinia reprezentan
tul român la U.N.C.T.A.D, efor
turile proprii vizînd creșterea 
economică a țărilor în curs de 
dezvoltare pot fi încununate de 
succes numai în condițiile unei 
acțiuni internaționale eficace în 
favoarea tuturor acestor țări, 
eliminîndu-se orice fel de ine
chități și discriminări.

Grupaj întocmit de
EUGENIU OBREA
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