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Premii acordate de 
Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă pen
tru cele mai valoroase 
lucrări social-politice și 
literare.

Cu prilejul prezenței la New York 
la sesiunea jubiliară a O. N. U.

ÎNTREVEDERI ALE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU
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O noua premiera 
la Porțile de Fier

3

HIDROAGREGATUL NR. 2 A FOST 
PUS 1N PARALEL CU SISTEMUL 

ENERGETIC NAȚIONAL
Ieri, 21 octombrie, 

la ora 19,09 a fost pus 
în paralel și cel de-al 
doilea hidroagregat de 
178 MW din centrala de 
pe Dunăre.

Au fost prezenți la 
această nouă premieră 
industrială construc
torii și energomontorii 
de la Porțile de Fier, 
reprezentanții con
structorilor de mașini 
reșițeni, ca și , mesa
gerii uzinei craiovene 
„Electroputere" și e- 
iectromontorii de la 
Sibiu — toți cei care, 
uniți în gind și faptă, 
dau viată cetății lumi
nii de la Porțile de 
Fier. Dar, firesc, emo
țiile cele mai puterni
ce le-au trăit cei de 
aici, muncitori, ingi
neri și tehnicieni.

Ei și toți ceilalți 
montori s-au între
cut pe ei înșiși, im- 
primînd un ritm alert 
montajului și asamblă
rii uriașului hidro
agregat, care cîntărește 
peste 3 000 tone, încor
porează mii de repere, 
din care numai rotorul 
generatorului cuprinde 
circa 12 000 piese, agre
gat la realizarea căruia

și-au dat concursul și 
specialiști sovietici.

La 21 octombrie, ora 
19,09, inginerul ARCA- 
DIE VREME, director 
tehnic al întreprinderii 
Centrala Hidroelectri
că Porțile de Fier, a co
nectat de la tabloul de 
comandă hidroagrega- 
tul nr. 2, efectuînd ast
fel paralelul cu siste
mul energetic național. 
La aceeași oră, în ace
lași minut, inginerul 
de serviciu de la hidro- 
agregatul nr. 1 nota 
în carnetul de bord al 
hidroagregatului tri
miterea în sistemul e- 
nergetic național a ce
lui de al 80 750 000 ki- 
lowat/oră de la intra
rea sa definitivă în ex
ploatare, la 14 august 
1970. Așadar, un' nou 
succes, o nouă biruin
ță a omului asupra bă- 
trînului Danubiu. Pri
mii kilowați/oră pe 
care îi furnizează gene
ratorul 
2 au 
supra 
patine, 
mesajul de salut pa
triei din partea con
structorilor și energo- 
montorilor de la Porți-

turbinei nr. 
fulgerat dea- 

crestelor car- 
ducînd cu ei

le de Fier, care astfel 
și-au îndeplinit cuvîn- 
tul dat de a pune în 
acest an în funcțiune 
două hidroagregate, 
față de unui, cum pre
vedea planul de stat. 

Cu prilejul acestui 
, nou succes, Comitetul 

de partid al Sistemului 
hidroenergetic și de 
navigație Porțile 
Fier a adresat, în 
mele colectivelor 
constructori și montori, 
o telegramă Comitetu
lui Central al Partidu
lui Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care 
se spune printre altele: 
„Acest eveniment se 
înscrie în șirul realiză
rilor dobîndite în ulti
mul timp la Porțile de 
Fier de către construc
tori și montori, în ca
drul întrecerii larg des
fășurate de oamenii 
muncii din tara noas
tră, în întîmpinarea a- 
niversării semicentena
rului gloriosului nos
tru partid".
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în cadrul activităților prilejuite 
de prezența sa Ia sesiunea jubi
liară a Organizației Națiunilor 
Unite, președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a continuat să aibă în- 
tîlniri cu o serie de personalități 
politice aflate la New York cu care 
a efectuat schimburi de păreri 
asupra unor probleme impor
tante ale vieții politice internațio-

CU PREMIERUL
Marți seara, președintele Nicolae 

Ceaușescu s-a întîlnit la reședința 
sa de la sediul misiunii perma
nente a României la O.N.U. cu 
Eisaku Sato, primul ministru al 
Japoniei. Au fost prezenți miniș-

nale, decurgînd din necesitatea de 
a se stabili în lume un climat al 
bunei colaborări între țări, indife
rent de orînduirea social-politică, 
de a se asigura popoarelor pacea 
și securitatea, posibilitatea de a-și 
realiza năzuințele de prosperitate 
și progres. Au fost, de asemenea,, 
abordate probleme ale relațiilor 
bilaterale, ale dezvoltării colaboră
rii cu statele respective.

EISAKU SATO
trii de externe ai celor două țări, 
Corneliu Mănescu și Kiichi Aichi. 
întrevederea a decurs într-o at
mosferă de înțelegere și cordiali
tate.

Constantin 
COTOȘPAN 
corespondentul 
„Scînteii"

CU MINISTRUL DE EXTERNE
MAHMUD RIAD

Miercuri dimineața, președintele 
Consiliului de Stat l-a primit la 
sediul misiunii permanente a Ro
mâniei pe Mahmud Riad, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Unite. La primire, care 
»-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, a fost de față Corne

liu Mănescu, ministrul ■ afacerilor 
externe al României. Au fost dis
cutate probleme privind rela
țiile dintre cele două țări, aspecte 
ale reglementării pe cale politică a 
situației din Orientul Mijlociu, 
precum și o serie de probleme 
aflate în atenția O.N.U.

In timpul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu, la Uzinele Companiei „Ford" din Detroit

Cerințele programului

de construcții impun

ECONOMISIREA SEVERĂ
A CIMENTULUI

PARTICIPAREA LA DINEUL
OFERIT DE PREMIERUL 

MITIA RIBICICI
în seara zilei de marți, tovarășul 

Nioolae Ceaușescu și soția, Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Dumitru Popescu și Corneliu Mă
nescu au răspuns la invitația de a 
participa la dineul oferit de Mltia

Ribicici, președintele Vecei Execu
tive Federale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, în 
cinstea unor șefi de state și guver
ne prezenți la sesiunea jubiliară a 
O.N.U.

Vizita la corporația comercială 
newyorkeză Macy’s

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, îm
preună cu tovarășul Dumitru Po
pescu, au fost oaspeții celei mai 
mari corporații comerciale pentru 
desfacerea bunurilor de larg con-

sum din New York, R. H. Macy 
et co inc. Corporația reunește șase 
companii ale căror magazine tota
lizează o vînzare anuală de aproape 
un miliard de dolari.

La sediul corporației, aflat în-

0 prestigioasă afirmare a politicii 
externe a României socialiste

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA ÎNALTA TRIBUNĂ A O.N.U.
SE BUCURĂ DE CĂLDUROASA ADEZIUNE A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, rostită de la înalta tribună a Or
ganizației Națiunilor Unite, a fost primită cu sentimente de entuziastă 
aprobare în rîndurile întregului nostru popor. In scrisorile adresate re
dacției ziarului nostru, un mare număr de cetățeni iși exprimă adînca 
satisfacție față de principiile cuvîntării, care reflectă linia consecventă a 
politicii externe a României socialiste, pusă în slujba intereselor funda
mentale ale poporului nostru, ale cauzei păcii și progresului.

Redăm mai jos cîteva din scrisorile primite la redacție.

Sinteza aspirațiilor întregii națiuni
Petru POPESCU

scriitor

Cuvintul judicios, drept, 
pătruns de responsabilitate 

al României socialiste
Constantin BÂBĂLĂU

prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

Toamna, acest anotimp al recolte
lor, al bilanțurilor, al semnificațiilor 
ne-a adus anul acesta una din cele 
mai importante aniversări : sesiunea 
jubiliară a O.N.U. Națiunile Unite 
s-au născut între ruine. „Sîngele văr
sat încă nu se uscase", ca să reluăm 
emoționanta metaforă folosită de 
șeful statului român, în discursul 
rostit la tribuna înaltului for. In
tr-adevăr, sîngele vărsat nu se uscase 
— și nu se uscase nici sîngele vărsat 
de poporul român, unul din popoarele 
cel mai greu încercate în conflagrația 
care a zguduit temeliile lumii.

Trecerea unui sfert de veac de la 
■tingerea acestui prăpăd e un eveni-

ment istoric pentru toate popoarele, 
dar mai cu seamă pentru acelea care 
au suferit prăpădul chiar pe pămîn- 
tul lor. A''trecut -un sfert de veac de 
la războiul pe care toți îl doresc ul
timul. Pentru ca el să fie cu adevă
rat ultimul, e nevoie de multă înțe
lepciune. de multă corectitudine și 
generozitate, de mult respect pentru 
drepturile tuturor națiunilor, egal a- 
menințate azi de orice război, de ori
unde ar țîșni el, pe o planetă mic
șorată de viteza și raza de acțiune a 
unor arme cum nu au mai existat.

(Continuare în pag. a II-a)

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru au urmărit cu o mare 
atenție și. cu interesul cel mai 
viu cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea jubiliară a 
O.N.U. înțelegem bine specificul și 
complexitatea participării la un ase
menea vast forum internațional — și 
ne bucură mult că într-un asemenea 
cadru tovarășul Ceaușescu a prezen
tat atît de strălucit, cu atîta forță 
de convingere, principiile fundamen
tale care călăuzesc activitatea inter
națională a României socialiste. Ceea 
ce am presupus încă de la plecare — 
că participarea președintelui Consi
liului de Stat la lucrările sesiunii ju
biliare O.N.U. va fi un mare succes 
al țârii noastre, al intereselor gene
rale ale cauzei păcii - și socialismu
lui — și-a găsit acum deplină con
firmare.

Cu multă bucurie, cu sentimente 
de mîndrie patriotică am luat cunoș
tință de aprecierile elogioase și de 
largul consens aprobativ exprimate 
în rîndurile șefilor de state și gu
verne, ale altor personalități prezente 
la sesiune, ca și în relatările presei 
din toate continentele. Toate acestea 
reflectă autoritatea de care se bucură 
România socialistă în lume. Fără în
doială, la temelia acestei autorități 
se află opera de construcție pașnică 
a poporului român, consecvența po
liticii externe de pace și cooperare a 
României, prestigiul personal al con
ducătorului statului nostru ca urmare 
a vastei și prodigioasei sale activi
tăți consacrate Idealurilor de pace și 
progres ale omenirii.

(Continuare în pag. a II-a)

tr-un mare edificiu de pe strada 
nr. 34, unde se află cel mai mare 
magazin din Statele Unite pur- 
tînd firma Macy’s, oaspeții 
au fost întîmpinați și salutați 
de Donald B. Smiley, președintele 
consiliului directorial și trezorier 
al corporației, Ernest L. Molloy, 
președintele oficiului executiv, 
David L, Yunich, directorul gene
ral al magazinului Macy’s, și co
laboratorii acestora.

într-un salon de la etajul 13, 
președintele corporației a făcut o 
prezentare a profilului marii firme 
comerciale, a structurii organizato
rice a acesteia, a volumului desfa
cerii, a surselor de achiziționare și 
a sistemului de sucursale pentru 
vînzarea mărfurilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de unele aspecte ale 
organizării activității comerciale, 
de sistemul de salarizare și co
interesare a personalului, de mij
loacele de studiere si cunoaștere a 
conjuncturii pieței, a cerințelor 
consumatorilor și. în mod deosebit, 
de posibilitățile de stabilire și dez
voltare a unor relații de schimb cu 
firme din România. Conducătorii 
corporației au manifestat mult in
teres pentru asemenea relații, de- 
clarînd că vor examina cu priori
tate aspectele concrete ale stabili
rii unor legături de afaceri cu 
firme industriale și comerciale din 
România.

Au fost prezentate apoi cîteva 
raioane ale marelui magazin, care 
la ora respectivă era vizitat de nu
meroși cumpărători (zilnic se pe
rindă pe aici între 150 000 și 
300 000 de clienți). Mulți dintre cei 
prezenți vor să-l cunoască pe pre
ședintele României, se apropie de 
grup, fac gesturi prietenoase.

La despărțire, conducătorii cor
porației au mulțumit președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru onoarea 
de a fi vizitat marele magazin, 
pentru interesul manifestat față de 
activitatea corporației, față de po
sibilitățile acesteia de a stabili o 
colaborare comercială cu firmele 
din România.

Dacă în urmă cu cîtva timp un 
control al Băncii de Investiții nu s-ar 
fi abătut și pe la depozitele întreprin
derii șantiere construcții-montaje din 
Brăila, e mai mult decit probabil că 
cel puțin șapte tone din cantitatea-de 
ciment aflată acolo s-ar fi prăpădit 
din cauza „grijii" cu care erau tra
tate. Tot atît de sigur e faptul că gos
podarii întreprinderii în cauză nu con
siderau aceasta cine știe ce pagubă. 
Căci dacă ar fi fost altfel, cimentul cu 
pricina nu s-ar fi găsit răspindit, la 
sosirea susnumitului control, pe o în
tindere de 600 mp, expus intemperii
lor și degradării. Dar, așa cum spu
neam, lucrurile au fost oprite la 
vreme. Cu gîndul la eventualele im
putări și sancțiuni ce li se cuveneau 
de drept, gospodarii unității s-au pus 
în mișcare, rînduind cit ai bate din 
palme cimentul aflat in pericol.

Desigur, întimplarea descrisă mai 
sus nu-i singura de acest gen. Ea 
poate fi regăsită, de-a lungul și de-a 
latul țării, pe zeci și zeci de șantiere, 
unde la numeroase materiale de con
strucție a fost înregistrată, în cursul 
acestui an, o exagerată depășire a 
consumurilor specifice planificate. Ne 
rezumăm în articolul de față numai 
la risipa de ciment, dintr-o rațiune 
ușor de explicat. Potrivit unor date 
estimative — și trebuie spus că un 
sistem precis de evidență a consumu
rilor Ta acest important material de 
construcție nu există în ministerele 
beneficiare — reiese că, in opt luni, 
au fost utilizate în plus față de con
sumurile stabilite în documentațiile 
noilor obiective industriale și social- 
culturale aproximativ 25 000 tone de 
ciment. Adică o cantitate care repre
zintă producția pe timp de o săptă- 
mină a Fabricii de ciment din Bicaz 
— al patrulea producător, ca mărime, 
din țară — sau necesarul de ciment 
pentru ridicarea unui microraion for
mat din 25 de blocuri cu cite 10 e- 
taje fieoare.

Dar, oricît de plastice ar fi aceste 
comparații, ele nu spun încă nimic 
dacă nu amintim că cimentul nu se 
folosește de unul singur, ci împreună 
cu alte materiale și, de multe ori, 
pierderile îmbracă forma unor lucrări 
de slabă calitate. Urmează refacerea 
lor, operație care necesită manoperă 
în plus, utilaje de execuție, alte ma
teriale. Dar, cum la dimensionarea 
disponibilului de fonduri materiale și 
umane ale organizațiilor de construc
ții nu .se pot lua în calcul fenome
nele de acest gen, rareori se 
poate evita suprapunerea unor lucrări 
și, de aceea, sub presiunea termene
lor, mai mult se adincesc neajunsu
rile, decit să li se pună capăt. La

construcția Fabricii de ulei din Slo
bozia s-a lucrat cam după acest ti
pic. Acum, la un an după punerea în 
funcțiune a unității, șantierul nu și-a 
închis definitiv porțile. Remedierile 

—pe '■ care- Trustul -1 - construcții< și- mon
taje și Trustul 11 instalații din Bucu
rești sînt chemate să le facă numai 
la lucrările de betoane au urcat de
vizul general al investiției cu peste 
8 milioane de lei. Din aceste cheltu
ieli suplimentare, valoarea cimentu
lui consumat „fără acoperire" se ri
dică la sute de mii de lei.

Am văzut din exemplul întreprinde
rii brăilene că una din sursele princi
pale ale irosirii cimentului pe șan
tiere se află în felul impropriu, 
contraindicat. în care acesta este de
pozitat, păstrat și minuit. In spatele 
proastei gospodăriri a materialelor — 
căci despre ea este vorba — Stă ca 
„suport" teoretic credința — uneori 
mărturisită, alteori nu — că pierderile 
rămîn o condiție firească a activității 
desfășurate de constructori. La între
prinderea județeană de construcții șl 
montaje Bistrița, ca să luăm un alt 
exemplu, nici acum, în prag de iarnă, 
n-au fost amenajate cîteva magazii 
mai acătării, unde cimentul să fia 
pus în siguranță. Acest fapt e bine 
cunoscut de conducerea întreprinde
rii, după cum desprindem din spusele 
iov. Gavril Suciu, contabil-șef al 
unuia din șantierele ei, dar, în afară 
de simpla constatare a situației, ni
meni nu ridică un deget pentru a în
drepta lucrurile : „Depozitele — ne 
spunea eontabilul-șef — au o capaci
tate restrînsă. In plus, ele nu sînt 
prevăzute cu pardoseli protectoare, 
ceea ce provoacă degradarea siste
matică a unor cantități apreciabile de 
ciment". Detaliile furnizate n-au nici 
o valoare practică, atîta vreme cît 
irosirea cimentului își continuă 
cursul, fără ca cineva să manifeste 
vreun interes față de soarta sa. Ce 
motive opresc pe conducătorii șantie
rului de aici să-și amenajeze niște 
depozite mai ca lumea și să renunțe 
la improvizațiile actuale, nu ne-a fost 
dat să aflăm.

Ar fi greșit să punem risipa de ci
ment exclusiv pe seama lipsei de 
grijă ce i se rezervă acestui material 
pe multe șantiere. Lucrările la care 
este folosit cer un anumit grad de 
dotare tehnică. în stare să simplifice 
munca oamenilor și să confere lucră-

Cristian ANTONESCU
. Mihai BAZU

(Continuare în pag. a IV-a)

Excelenței Sale Domnului MAHMUD FAWZI
Primul ministru al Republicii Arabe Unite

CAIRO
Cu prilejul numirii Excelenței Voastre în funcția de prim ministru al 

Republicii Arabe Unite, am plăcerea ca, în numele guvernului român și 
al meu personal, să vă adresez felicitări cordiale, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și de succes în activitatea dv., pentru progresul 
poporului egiptean.

Nutresc convingerea că relațiile prietenești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Unită se vor dezvolta continuu spre binele 
popoarelor noastre și al înțelegerii internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI r

primită cu entuziastă adeziune de intregul nostru popor,

Cuvîntul 
judicios, drept, 

pătruns de 
responsabilitate 

al României 
socialiste

(Urmare dip pag. T)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a dat expresie voinței fer
me a poporului român de a-și aduce 
o tot mai importantă contribuție la 
statornicirea unui climat de destin
dere, Înțelegere și colaborare rodnică 
Intre state. Cred că numitorul co
mun care se desprinde din ansamblul 
Întregii activități desfășurate de to
varășul Nlcolae Ceaușescu cu pri
lejul sesiunii O.N.U. oglindește incă 
o dată grija cu care partidul și statul 
nostru îmbină intr-un tot inșeparabil 
factorul național și internațional, pre
ocuparea constantă pentru interesele 
fundamentale ale poporului român și, 
totodată, ale tuturor popoarelor iu
bitoare de pace, libertate, progres.

Aș dori, de asemenea, să adaug că 
adeziunea qptuziastă, totală, a Între
gului nostru popor la ideile lumi
noase enunțate In cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu izvorăște 
totodată din faptul că poporul este 
el Însuși „coautor" efectiv al politicii 
Interne și externe a partidului și 
statului. Ne spunem cuvîntul, cu toții. 
In fiecare din problemele majore ale 
dezvoltării patriei — și vedem cum, 
ca o „prelungire" a acestei concepții.

Sinteza aspirațiilor întregii națiuni
(Urmare din pag. I)

Discursul șefului statului român, 
Nicolae Ceaușescu, rostit de la tri
buna Adunării Generale a O.N.U., res
piră tocmai asemenea Înțelepciune, 
generozitate, etică internațională. 
Profunzimea cuvlntului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ponderea, echili
brul. angajarea totală și francă in 
lupta pentru pacea omenirii — și, 
mai precis exprimat, pentru o pace 
care să asigure neatîrnarea și pro
gresul tuturor popoarelor — au pro
vocat adeziune și admirație în țară 
și peste hotare. Recepția promptă și 
aprobativă in presa Internațională 
dovedește, la rîndul ei, că de ase
menea poziții și idei este nevoie, că 
asemenea îndemnuri corespund aș
teptării tuturor națiunilor.

România e o țară mică. Iată o frază 
eu care ne-am obișnuit și căreia, poa
te, nu-1 mai pătrundem bine semni
ficația. Ce Înseamnă o țară mică 1 E 
mic un popor de douăzeci de mili
oane caro reprezintă sute de ani de

Apelul vibrant la respectarea 
principiilor fundamentale 

ale legalității internaționale

Prof. univ. dr. loan CETERCHI

La or* aceasta, cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la sesiunea 
jubiliară a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite este de
mult cunoscută în lumea întreagă. La 
aprobarea pe care o exprimăm noi, 
cetățenii României, se adaugă acum 
satisfacția impresionantului ecou in
ternațional înregistrat.

Problemele lumii contemporane sînt 
multiple, complexe, unele deosebit de 
spinoase. Cuvîntarea tovarășului 
Ceaușescu le abordează frontal, in 
profunzime, științific. Dar, în mod 
deosebit consider important de subli
niat că miezul ei 11 constituie modul 
In care este tratată acea problemă ce 
constituie cheia de boltă a tuturor 
problemelor lumii de astăzi, respectiv 
principiile ce trebuie să guverneze 
dezvoltarea relațiilor dintre națiuni.

Este semnificativ că, expunînd 
considerentele guvernului român cu 
privire la direcțiile principale in care 
trebuie acționat pentru a asigura 
progresul, pacea și securitatea inter
națională, tovarășul Ceaușescu a por
nit de la necesitatea de a se pune 
capăt oricăror acte de agresiune și 
de amestec în treburile interne ale 
altor state, de * se asigura respec
tarea deplină a dreptului fiecărui po
por de « dispune de soarta sa. „Este

într-unul din raioanele marelui magazin Macy’s din New York

România își spune cuvîntul ei înțe
lept, judicios, drept, pătruns de înaltă 
responsabilitate, prin glasul celui mai 
autorizat reprezentant al ei, iubitul 
conducător al partidului și statului 
nostru, tovarășul Ceaușescu.

civilizație materială și spirituală, de 
tradiție, de luptă pentru progres ? în 
orice caz — s-a putut vedea încă 
o dată, la o amplă scară internațio
nală, cum un asemenea „popor mic" 
poate produce Idei mari și oameni de 
stat mari, cane să le exprime cu stră
lucire.

Am urmărit toți discursul șefului 
statului român și ne-am identificat 
cu toate ideile cuprinse, tocmai pen
tru că am găsit în ele o expresie a 
rațiunii, a conștiinței demne, a spi
ritului Constructiv. Sinteză a politicii 
internaționale a României, discursul 
rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
exprimă aspirația tuturor românilor 
pentru că ei vor să trăiască și să pro
greseze in pace și doresc același lu
cru tuturor celorlalte națiuni.

în această concordanță dintre prin
cipiile expuse în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu șl înseși 
idealurile omenirii stă „secretul" e- 
coului internațional atît de larg și 
entuziast al cuvîntării care își merită 
din plin rezonanța pe toată planeta.

de o importanță primordială — a 
arătat el — ca toate statele să-și ia 
obligația de a-și iniemeia relațiile 
dintre ele pe deplina egalitate in 
drepturi, pe respectarea reciprocă a 
independenței și suveranității națio
nale, pe neamestecul in treburile in
terne și avantajul reciproc".

Experiența țării noastre, ca de 
altfel a multor altor țări a dovedit 
cu prisosință cit de importantă este 
respectarea acestor principii pentru 
dezvoltarea fiecărei națiuni. într-a- 
devăr, numai respectul reciproc în 
relațiile dintre state, asigurarea de
plinei egalități in drepturi pot crea 
acel cadru in care fiecare națiune să 
se dezvolte liber, de sine stătător, 
să-și valorifice din plin toate resur
sele materiale și umane, să înainteze 
mai rapid pe calea progresului. în 
același timp, așezarea relațiilor din
tre state pe baze de egalitate și stimă 
reciprocă reprezintă un factor deci
siv pentru asigurarea păcii și des
tinderii generale, intrudt numai in 
acest fel se pot dezvolta relații de 
încredere și colaborare între na
țiuni, se pot evita’ convulsiile în 
viața internațională, se poate oferi 
deplina garanție de securitate fiecă
rui stat.

Aceste principii, «e știe, formează 
osatura întregii politici externe a 
României, ele slnt afirmate cu con
secvență în toate actele de politică 
externă ale statului nostru. Faptul 
însă că ele au fost proclamate în 
Înaltul for pe care-1 reprezintă Adu
narea Generală a O.N.U., că de la 
tribuna acestui zfor a fost afirmată 
necesitatea respectării lor stricte de 
către toate statele are o deosebită 
semnificație. Și-a găsit astfel o am
plă confirmare internațională însăși 
temelia politicii noastre externe, s-a 
văzut încă o dată că această politică 
este clădită pe norme în conformitate 
cu cele mai imperioase deziderate ale 
umanității.

Prin glasul celui mal autorizat re
prezentant al său, poporul român a 
apărut in fața întregii lumi ca pro
motor ferm ai noului model de re
lații între state, menit să scoată 
aceste relații de sub imperiul forței

în aceste cuvinte bate inima
generației noastre

Dan RĂDULESCU
w student în anul V la Institutul de construcții din București

Am așteptat cu nerăbdare și apoi 
am urmărit cuvîntarea rostită 
de președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
sesiunea jubiliară a Adunării 
Generale a O.N.U., și am dis
cutat îndelung cu colegii mei despre 
generoasele și profundele idei pe 
care le conține. încă din timpul 
transmisiei cuvîntării .în direct, 
pe ecranul televizorului, am re
marcat cu bucurie marea însem
nătate pe care șeful statului 
nostru a acondat-o rolului tineretului 
în lupta întregii omeniri pentru pro
gres și pace. Tovarășul Ceaușescu a 
exprimat astfel, de la înalta tribună 
a O.N.U., una din preocupările con
secvente ale politicii noastre interne 
și externe, preocupare materializată, 
de altfel, într-o serie de luări de po
ziție și inițiative, cum ar fi, bună
oară, cunoscuta rezoluție adoptată de 
Organizația Națiunilor Unite, referi
toare la promovarea în rândurile ti
neretului a Idealurilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii între po
poare. Fie-mi îngăduit să spun că par
tidul nostru, tovarășul Ceaușescu per
sonal prețuiesc într-atit rolul tinere
tului tocmai pentru că privesc către 
viitor, pentru că se consacră făuririi 
unei zile de miine mereu mai bune, 
mai luminoase, pentru poporul nostru 
și pentru întreaga umanitate.

Mai mult ca oricînd în decursul is
toriei, tînăra generație reprezintă azi 
o forță dinamică, un Imens rezervor 
de energie care se cere canalizată In 
direcția împlinirii marilor idealuri ale 
omenirii. Tineretul este profund și 
nemijlocit interesat de soarta planetei 
noastre, tineretul nu vrea să cadă 
victimă războaielor, tineretul este ho- 
tărît să devină beneficiarul și conti
nuatorul marilor cuceriri ale progre- 

' sului și civilizației contemporane, să 
ducă mai departe prin eforturile și 
elanul său creator ștafeta încredințată 
de generațiile vîrstnice.

„Se cer create condiții ca tineretul 
să poată participa mai activ la viața 
socială, să-și poată manifesta energia 

și arbitrariului, să le așeze pe postu
latele dreptului și ale moralei, ale 
respectului existenței, egalității și li
bertății fiecărei națiuni, să asigure 
respectarea dreptului tuturor la dez
voltare de sine stătătoare, potrivit 
voinței proprii. De aci șl puternica 
rezonanță internațională pe care a 
avut-o cuvîntarea, interesul și apro
barea cu care a fost primită pretutin
deni.

Exprim, cred, o părere unanim 
împărtășită de cetățenii patriei noas
tre — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — afirmînd că 
expunerea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a făcut să sporească 
și mai mult prestigiul și înalta con
siderație de care se bucură țara 
noastră pe arena mondială, datorită 
Înaltei principialități a politicii sale, 
consecvenței cu care acționează pen
tru triumful cauzei păcii, libertății și 
prieteniei între popoare.

In direcția perfecționării societății u- 
mane, a înfăptuirii idealurilor de 
dreptate, libertate și bunăstare ale 
întregii omeniri" — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimînd astfel 
aspirațiile tineretului din toate țările 
lumii. Dar cuvintele sale au ilustrat, 
totodată, una din realitățile pregnan
te ale orânduirii noastre sociale care 
a transformat în faptă acest dezide
rat. Generația din care fac parte a 
învățat verbul a participa încă din 
pragul adolescentei ; noi, cei tineri, 
ne afirmăm din plin în viața politică, 
economică și socială a țării, perspec
tivele noastre, ca oameni, sînt ridi
cate la puterea perspectivelor gene
rale deschise de amplul program de 
dezvoltare elaborat de partidul și sta
tul nostru pentru viitorul deceniu.

în curind, eu și colegii mei vom 
porni ca ingineri spre marile șantiere 
ale patriei cu convingerea deplină că 
elanul, priceperea și talentul nostru 
vor găsi un larg timp de afirmare 
intr-o țară care este ea însăși un vast 
șantier. ’ Așteptăm cu firească nerăb
dare să ne dăm și noi contribuția la 
realizarea celor 1 100 capacități și o- 
biective industriale, la construirea ce
lor aproximativ 500 000 apartamente 
prevăzute in viitorul plan cincinal. 
Dar. aceleași drumuri larg deschise, 
același destin generos îi așteaptă pe 
toți tovarășii mei de generație, fie că 
sînt muncitori, țărani, elevi sau stu- 
denți, pentru că trăim cu toții in
tr-un stat liber, stăpîn pe soarta sa, 
pentru că facem parte dintr-un popor 
care își pregătește cu hotărîre și dem
nitate ziua de miine, militînd, tot
odată, cu consecvență, pentru progre
sul și pacea lumii întregi.

Iată doar cîteva din motivele care 
ne fac să salutăm cu entuziasm cu
vîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la înaltul for internațional, 
iată de ce ne exprimăm, și cu acest 
prilej, totala adeziune față de politi
ca clarvăzătoare a partidului și sta
tului nostru, politică îndreptată spre 
făurirea viitorului luminos al patriei, 
spre o lume a colaborării, prieteniei 
și păcii între popoare.

Ziarele și agențiile
de presă internaționale 

relevă semnificațiile 
majore ale cuvîntării

Cuvîntarea rostită de președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, de la tribuna Adunării Generale a 
O.N.U. continuă să rețină atenția organelor de presă din diverse țări ale 
lumii.

Presa sovietică se ocupă pe larg 
de conținutul cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sub titlul „Sar
cina fundamentală a O.N.U.", ziarul 
„PRAVDA" relevă că „președin
tele Nicolae Ceaușescu a caracte
rizat în cuvîntarea sa principale
le etape ale activității O.N.U. și 
poziția României într-o serie de 
probleme de politică externă". 
„România, a spus șeful statului 
român, consideră necesar să se 
treacă la retragerea totală a trupe
lor S.U.A. din’Vietnam, apreciază că 
propunerile Frontului Național de 
Eliberare oferă o bază rațională pen
tru soluționarea conflictului pe cale 
politică. în ceea ce privește situația 
din Orientul Apropiat, președintele 
Ceaușescu a declarat că rezoluția 
Consiliului de Securitate, care presu
pune retragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile ocupate, reprezintă o 
bază rezonabilă pentru soluționarea 
crizei. El a declarat, totodată, că ori
ce reglementare a conflictului din O- 
rientul Apropiat trebuie să prevadă 
rezolvarea problemei refugiaților pa
lestinieni".

Ziarul reia, In continuare, pasajele 
referitoare la situația actuală în Eu
ropa, menționînd că, potrivit con
cepției guvernului român, pe conti
nent există in prezent condiții pen
tru normalizarea relațiilor dintre 
state, pentru transformarea Europei 
intr-o zonă a păcii și colaborării. 
Președintele român a calificat trata
tul încheiat intre U.R.S.S. și R. F. a 
Germaniei drept un pas important 
în direcția destinderii. El a vorbit, 
de asemenea, despre necesitatea ca 
toate statele să recunoască intangi- 
bilitatea actualelor frontiere euro
pene și celelalte schimbări istorice, 
precum și despre necesitatea recu
noașterii R. D. Germane de către 
toate statele. .,Pravda" subliniază, 
totodată, importanța acordată de Ro
mânia convocării conferinței general- 
europene în problemele securității 
și colaborării. Relatări ample des
pre cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au publicat și zia- 
reIe „TRUD", „K0MS0M0L- 
SKAIA PRAVDA" „IZVES
TIA".

Ziarele poloneze acordă, la rîndul 
lor, spații ample discursului rostit 
de șeful statului român. ȚRYBLI
NA LUDU" citează integral pasa
jele din cuvîntare referitoare la 
rolul jucat în prezent de O.N.U. 
în lume, la conflictele din Viet
nam și Orientul Apropiat și mo
dalitățile de soluționare a aces
tora, la situația din Europa și ne
cesitatea transformării el într-o zonă 
a păcii și colaborării. în legătură cu 
această ultimă problemă, ziarul arată 
că președintele Consiliului de Stat al 
României a calificat drept un pas 
important in direcția reducerii încor
dării tratatul încheiat între Uniunea 
Sovietică și Republica Federală a 
Germaniei și a relevat necesitatea 
recunoașterii de către toate țările a 
inviolabilității granițelor europene 
existente și a altor schimbări isto
rice. precum și necesitatea recunoaș
terii diplomatice de către toate țările 
a Republicii Democrate Germane. 
„Trybuna Ludu“ redă, de asemenea, 
aprecierile președintelui Ceaușescu 
privind importanța convocării confe
rinței în problemele securității și 
colaborării în Europa.

în cuvîntarea sa, continuă ziarul, 
președintele Ceaușescu a acordat o 
atenție deosebită și problemei dezar
mării, intrucit cursa înarmărilor are 
efecte negative profunde asupra pro
gresului economic și social și a nive
lului de trai al multor popoare. Zia
rul se referă pe larg și la alte pro
bleme abordate în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

La rîndul său, „SZTANDAR 
ML0DYCH" informează că, în cu
vîntarea sa, președintele român a ca
racterizat principalele preocupări ale 
O.N.U. și poziția României față de o 
serie de probleme ale vieții interna
ționale.

Relatări ale cuvîntării președintelui 
Nicolae Ceaușescu publică și zia
rele bulgare „RABOTNICESKO 
DELO", „TRUD", „OTECEST- 
VEN FRONT", „NARODNA 
MLADEI" „NARODNA AR
MIA". „Rabotnicesko Delo“ sub
liniază că președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a caracterizat, in discursul său. 
etapele principale ale activității 
O.N.U. și poziția României într-o se
rie de probleme de politică externă. 
Ziarul relevă importanta acordată de 
guvernul român convocării conferin
ței general-europene în problemele 
securității și colaborării.

Ziarul „Trud" adaugă că, potriyit 
opiniilor exprimate de președintele 
român, principiile întruchipate în 
Carta O.N.U. încă nu se realizează pe 
deplin în relațiile dintre diferitele 
state.

După cum a declarat președintele 
Ceaușescu, arată în continuare zia
rul, guvernul României consideră că 

trupele americane trebuie să se re
tragă din Vietnamul de sud, iar 
problema vietnameză trebuie soluțio
nată pe baza propunerilor Frontului 
Național de Eliberare. Ziarul reia și 
aprecierile șefului statului român pri
vind modalitățile de soluționare a cri
zei din Orientul Apropiat și situația 
existentă în prezent pe continentul 
european. Președintele României, a- 
daugă ziarul, a apreciat tratatul dintre 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei drept un 
pas important spre reducerea tensiu
nii pe continentul european.

Posturile de radio au relatat, la rîn
dul lor, despre discursul președinte
lui Nicolae Ceaușescu. din care au ci
tat pasajele cele mai semnificative.

Ziarul iugoslav Pub11*
că relatarea cuvîntării sub titlul 
„Ceaușescu împotriva amestecului in 
treburile interne ale altora". Președin
tele Nicolae Ceaușescu, relevă ziarul, 
a chemat prin cuvîntul său la o re
zolvare a problemelor litigioase exis
tente în lume prin negocieri pașnice, 
la așezarea la baza relațiilor dintre 
țări a principiilor respectului reci
proc, independenței naționale, suvera
nității și neamestecului în treburile 
interne. Președintele român a cerut 
să se pună capăt politicii de amestec 
în treburile interne ale altor țări.

Relatări ample despre cuvîntare 
publică, sub titlul „Ceaușescu : su
primarea blocurilor militare ar influ
ența pozitiv dezarmarea", și ziarul 
„POLITIKA".

„Ceaușescu se pronunță Ia Adu
narea O.N.U. pentru o Europă — 
„zonă de pace" — sub acest titlu 
ziarul italian „L'UNITA" publică 
largi extrase din cuvîntarea rostită 
de președintele Consiliului de Stat al 
României la sesiunea jubiliară a Or
ganizației Națiunilor Unite. La Adu
narea Generală a O.N.U., subliniază 
ziarul, președintele român, Nicolae 
Ceaușescu, s-a pronunțat pentru li
chidarea blocurilor militare și trans
formarea Europei într-o zonă de pace 
și colaborare. în acest context, toate 
statele ar trebui să recunoască Repu
blica Democrată Germană și să asi
gure participarea ei la problemele 
politice internaționale, inclusiv cele 
ale O.N.U. Președintele Ceaușescu, a 
spus, de asemenea, că o conferință 
paneuropeană este de o importanță 
deosebită pentru soluționarea pro
blemelor nerezolvate de pe continen
tul nostru.

Ziarele japoneze de astăzi au șl ele 
în centrul atenției cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la O.N.U. 
„THE JAPAN TIMES" consacră 
relatării rubrica rezervată de obicei 
comentariului la zi, aflată, pe prima 
pagină. Președintele Ceaușescu, arată 
ziarul, a cerut luni să se pună capăt 
amestecului străin în afacerile state
lor suverane. „Nu se mai poate ad
mite, sub nici o formă, dominația 
unui stat de către altul", a spus el. 
în același timp, președintele român 
a cerut retragerea trupelor americane 
din Vietnam și Coreea și a sprijinit 
propunerile de paoe ale Frontului Na
țional de Eliberare. Ziarul mențio
nează, de asemenea, aprecierile șefu
lui statului român cu privire la si
tuația din Orientul ADropiat.

Ziarul pune în evidență faptul că 
președintele României a cerut tot
odată recunoașterea R.D. Germane și 
admiterea ambelor state germane în 
O.N.U,, s-a pronunțat pentru convo
carea unei conferințe pentru secu
ritatea Europei și pentru recunoaște
rea drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze în O.N.U.

La rîndul său „ȚHE QA8I.Y Y0- 
MIURI" publică, tot pe prima pagi
nă, o amplă relatare în care arată că 
președintele României a cerut desfiin
țarea tuturor blocurilor militare și 
transformarea Europei într-o zonă a 
păcii și cooperării. In această direc
ție, președintele Ceaușescu a cerut 
eliminarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, încetarea răz
boiului rece și recunoașterea inviola
bilității frontierelor existente.

Cotidianul suedez „SVENSKA 
DAGBLADET" publică o relatare 
tn care sînt cuprinse o serie 
de pasaje importante ale cuvîn
tării. Președintele României, re
levă printre altele ziarul, a declarat 
că „nu se mai poate admite reînvie
rea, sub nici o formă, a dominației 
unui stat de către altul".

Sub titlul „La Națiunile Unite Ro
mânia se pronunță împotriva blocu
rilor militare", ziarul elvețian 
„JOURNAL DE GENEVE" ln* 
formează că șeful statului român a 
adresat, în discursul său, un apel la 
dezarmarea nucleară, menționînd ne
cesitatea ca Comitetul de dezarmare 
de la Geneva să primească însărci
narea de a acționa efectiv, cu reală 
răspundere, pentru realizarea scopu
lui în virtutea căruia a fost creat.

Ziarul „GAZETTE DE LAU
SANNE" publică o serie de extrase 
printre care pasajul în care se relevă 
existența în Europa a unor condiții 

favorabile pentru transformarea con
tinentului într-o zonă a păcii și coo
perării.

Agenția telegrafică elvețiană citea
ză părțile din cuvîntare în care se 
arată că România își propune să de
pună în continuare eforturi susținute 
pentru amplificarea potențialului ei 
economic și înflorirea multilaterală a 
vieții sociale. Agenția relevă, de ase
menea, importanța pe care România, 
ca stat socialist, o acordă colaborării 
și cooperării cu celelalte state socia
liste și preocuparea sa pentru extin
derea relațiilor pe planuri multiple 
cu toate țările lumii.

ZIARELE DIN NICOSIA, 
RADIOUL Șl TELEVIZIUNEA 
au redat extrase ample din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
O.N.U. Principalele cotidiene au evi
dențiat, în special, acea parte a cu- 
vintării șefului statului român, care 
se referă la necesitatea întăririi ro
lului Organizației Națiunilor Unite, 
precum și la principiile politicii ex
terne a României, între care necesi
tatea respectării independenței, su
veranității și neamestecului în trebu
rile interne ale altor state.

Alexander Gabriel, redactor-șef al 
agenției de presă Transradio, a decla
rat următoarele după ce l-a ascultat 
pe șeful statului român : „Discursul 
rostit în fața Adunării Generale de 
președintele Ceaușescu reprezintă o 
însemnată contribuție, clară și echi
tabilă, adusă gîndirii internaționale, 
în această perioadă de mari confuzii 
între interesele naționale și interna
ționale. președintele României a fă
cut in fața celor 127 de state membre 
o expunere lucidă privind modul în 
care politica internă și cea externă 
pot fi coordonate cu precizie prin 
respectarea intereselor statelor mari 
și mici, indiferent de sistemul lor so
cial politic, pe baza unei depline ega
lități intre ele".

Ziarul grec ȚQ VIMA" pub11’ 
că relatarea despre discursul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în des
chiderea paginii rezervate știrilor ex
terne. Președintele României, domnul 
Ceaușescu — arată ziarul — a cerut 
desființarea blocurilor și transforma
rea Europei într-o zonă a păcii și 
colaborării. Conducătorul român s-a 
pronunțat pentru încetarea politicii 
de intervenție în treburile altor țărL 
Ziarul citează pasajul in care se re
levă existenta unor condiții favora
bile pentru ca Europa să devină o 
zonă a păcii și colaborării. Conducă
torul român — se spune în continua
re — și-a exprimat, de asemenea, 
convingerea că înțelegerea regională 
are o mare importanță pentru îmbu
nătățirea relațiilor dintre state. De 
aceea — a spus el — România acțio
nează pentru dezvoltarea unor rela
ții largi de bună vecinătate, de înțe
legere și colaborare multilaterală cu 
toate țările balcanice, indiferent de 
sistemul lor social, în perspectiva 
transformării acestei părți a lumii 
într-o zonă de colaborare și pace, fără 
arme nucleare. Sub titlul „Ceaușescu : 
zonă de pace și colaborare", ziarul 
„VRADINI" publică, la rîndul său, 
o relatare despre discursul președin
telui român.

Un cotidian new yorkez de 
mare tiraj „DAILY NEWS" 
publică, sub titlul „Ceaușescu se pro
nunță la Națiunile Unite pentru o 
politică general europeană", un ar
ticol în care subliniază printre al
tele că șeful statului român s-a de
clarat în favoarea organizării unei 
conferințe asupra securității euro
pene în vederea reglementării pro
blemelor rămase în suspensie pe 
continent. El a menționat, continuă 
articolul, că există condiții pentru 
ca Europa să devină o zonă a pă
cii și colaborării. Președintele ro
mân a declarat că România este vi
tal interesată în stabilirea unui cli
mat de respect și încredere între 
toate țările europene, precum șl 
în promovarea unui nou tip de re
lații bazate pe cooperare. Ziarul 
consideră că aceste declarații re
flectă politica României de a-și 
dezvolta relațiile cu toate țările, 
indiferent de regimul lor social-po
litic.

Articolul este însoțit de 
grafie a 
Ceaușescu în 
cuvîntarea la

La rîndul

o foto- 
Nicolae 
rostește

tovarășului 
timp ce își 
tribuna O.N.U.
său, ziarul „WA

SHINGTON POST", principalul
cotidian al capitalei Statelor Unite, 
evidențiază în mod deosebit acele 
pasaje în care șeful statului român 
s-a referit la necesitatea așezării 
la temelia relațiilor între state a 
principiilor legalității internaționa
le pentru a se asigura coexistența 
pașnică și cooperarea între toate 
statele, ,
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NICOLAE CEAUSESCU LA O.N.U.

cu inalte aprecieri de opinia publică mondială

DECLARAȚIILE UNOR MARCANTE 
PERSONALITĂȚI POLITICE,

participante la sesiunea jubiliară
Politica externă a României, spi

ritul de înaltă răspundere cu care 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
abordat de la tribuna O.N.U. marile 
probleme ale vieții internaționale 
continuă să rețină atenția delegații

lor, a cercurilor diplomatice și a pre
sei internaționale. Aprecierile și pă
rerile exprimate de reprezentanții 
unor țări de pe diferite oontinente se 
referă îndeosebi la ideile centrale din 
discursul președintelui României, la

semnificația acestei expuneri în 
dezbaterea unor probleme de impor
tanță primordială pentru omenire. 
Redăm mai jos declarații făcute In 
acest sens trimișilor speciali ai pre
sei române :

PREZENTA ȘEFULUI STATULUI ROMAN 
A ÎNTĂRIT MULT SEMNIFICAȚIA SESIUNII
MITIA RIBICICI, preșe

dintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia :

,,Aș dori mai întîi să spun că în
săși prezența președintelui Consiliu
lui de Stat al României prietene, 
Nicolae Ceaușescu, la sesiunea jubi
liară a întărit mult semnificația a- 
cestei reuniuni. Participarea șefului 
statului român la sesiune constituie 
o nouă dovadă a atașamentului 
României socialiste față, de princi
piile Cartei, a dorinței sale de întă

rire a rolului organizației în viața 
internațională.

în ăl doilea rând, vreau să subli
niez cu satisfacție existența, în mod 
practic, a unei identități între pozi
țiile exprimate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în ce privește problemele 
majore ale vieții internaționale și 
propriile noastre poziții. Consider 
foarte important că președintele 
Ceaușescu a atras atenția asupra pri
mejdiei menținerii focarelor de criză 
și încordare în lume și a arătat că 
este imperios necesar ca toate statele, 
mari și mici, să-și unească eforturile

pentru lichidarea surselor care le 
generează.

Deceniul care urmează a fast pro
clamat deceniu al dezvoltării și al 
dezarmării. România a venit cu pro
puneri concrete, cu un program clar 
și precis de măsuri pentru înfăptui
rea marilor deziderate ale omenirii 
in aceste două direcții și acesta este 
al treilea motiv pentru care consider 
contribuția sa ca deosebit de impor
tantă.

însemnătatea cuvîntăril președinte
lui Ceaușescu este demonstrată și 
prin largul său ecou în sinul Adună
rii Generale, dovadă a faptului că 
imensa majoritate a statelor membre 
manifestă sentimente de apreciere și 
admirație față de politica externă 
a României, față de activitatea 
personală a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe tărîmul vieții interna
ționale".

SINCERĂ PREOCUPARE PENTRU 
PROBLEMELE PĂCII, DEZARMĂRII, 

PROGRESULUI
Dr. K. A. BUSIA - primul Ghana : ”Am remarcat eu mult in"

ministru al Republicii teres în cuvîntarea președintelui

Ceaușescu o preocupare sinceră 
față de problemele păcii, dezar
mării, progresului. Asupra acestor 
mari teme ale vieții internațio
nale mi-am concentrat și eu a- 
tenția în cuvintarea pe care am 
rostit-o. îmi este plăcut să constat 
că dorința noastră de a întreține re
lații bune cu alte țări, de a îmbună
tăți în general atmosfera internațio
nală este și dorința României. Pre
ședintele Ceaușescu a exprimat con
vingător vederile sale în aceste pro
bleme1*.

0 CUVÎNTARE EXCELENTĂ PENTRU CREAREA 
UNUI CLIMAT DE DESTINDERE

Dr. ISMAIL BIN BATO AB
DUL RAHMAN, vicepremie- 
rul Malayeziei:

„Cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu o consider excelentă, fa
vorabilă creării unui climat de pace 
internațională. Noi apreciem foarte 
mult faptul că domnia sa a venit la

sesiunea jubiliară a Organizației Na
țiunilor Unite și că am putut cunoaș
te astfel, din sursă directă, politica 
externă a României. M-am bucurat 
că marți seara am avut prilejul de 
a-1 cunoaște personal pe președintele 
Ceaușescu în cursul unei recepții. 
M-au impresionat franchețea și mo
dul său prietenesc de a discuta.

Știm că România promovează o po

litică de prietenie cu toate țările și 
noi apreciem acest lucru ou atit mai 
mult, cu cit și Malayezia dorește să 
lărgească cercul țărilor prietene. Ac
tualul nostru prlm-miniâtru a vizitat 
țara dumneavoastră și mi-a spus că 
a fost impresionat de personalitatea 
președintelui Ceaușescu. Primul nos
tru ministru este convins că există 
posibilități de dezvoltare a relațiilor 
intre țările noastre, in special in do
meniul economic. Noul guvern al 
Malayeziei dorește să extindă rela
țiile cu cit mai multe țări și dorim 
ca România să se numere printre ță
rile prietene. Aceasta corespunde cu 
noul mod in care desfășurăm politica 
noastră externă".

BAZA UNEI MAI BUNE ÎNȚELEGERI 
INTRE POPOARE

Ambasadorul CARLOS
ORTIZ DE ROSAS, repre
zentant permanent la 
O.N.U., șeful delegației Ar
gentinei la a 25-a sesiune a

„Acordăm o mare importanță dis
cursului rostit de dl. Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, 
care a afirmat in fața tuturor țărilor 
membre ale O.N.U. politica externă 
a țării sale. Constatăm cu satisfacție 
și cu această ocazie coerența orien
tării românești, stabilitatea principii
lor pe care ea se bazează. Țin să de

clar că poziția externă a Argentinei 
coincide in problemele fundamentale 
ale vieții internaționale cu cea ex
primată de președintele României. în 
esență, această poziție înseamnă res
pectul față de suveranitatea țărilor, 
conviețuirea națiunilor în înțelegere 
și armonie, excluderea discriminări
lor legate de caracterul regimului so
cial-politic, dorința de a menține pa
cea și securitatea internațională.

Considerăm că punctele susținute 
de dl. Nicolae Ceaușescu în fața Adu
nării Generale a O.N.U. constituie 
baza pentru o mai bună înțelegere 
între popoare și guverne".Adunării Generale :

Se vizitează unul din modernele laboratoare ale Universdâjii „Columbia"

Cu deplină adeziune, cu fermă și 
vie aprobare, Întregul nostru popor a 
luat cunoștință de conținutul cuvîntă- 
rli rostite de către președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la sesiunea jubiliară a Or
ganizației Națiunilor Unite. Această 
cuvîntare prestigioasă, bogată in idei, 
de o înaltă ținută principială, se în
scrie, prin pozițiile judicioase pe care 
le afirmă, ca un moment remarcabil 
al actualei sesiuni jubiliare și impli
cit al vieții politice internaționale.

în mod incontestabil, ca unul din 
atributele definitorii ale acestui do
cument se înscrie realismul, analiza 
obiectivă, științifică a realităților lu
mii contemporane, a fenomenelor și 
tendințelor ei de evoluție. în aceste 
coordonate, sînt reliefate marile 
transformări care au avut loc în 
lume în sfertul de veac ce s-a scurs 
de la crearea Organizației Națiunilor 
Unite, afirmarea pe toate continen
tele a unor ample forțe sociale, a po
poarelor, a opiniei publice democra
tice, care s-au ridicat în apărarea 
păcii, libertății și independenței na
ționale — concomitent cu persistența 
imperialismului și colonialismului, 
care, tinzînd să-și mențină pozițiile 
anacronice de dominație și aservire 
a altor popoare, recurg la forță și a- 
menințarea cu forța. Și tocmai pe 
baza studiului aprofundat al realități
lor. a ceea ce este esențial in aceste 
realități, se evidențiază și este afir
mată concluzia majoră, dominanta 
vieții internaționale din epoca noas
tră : în actualele condiții nu există 
l'orțe în lume ia stare să răpească li
bertatea și independența popoarelor, 
cind acestea sint hotărîte să-și apere 
aceste cuceriri.

în concepția României socialiste, 
concepție expusă și fundamentată lo
gic în cuvîntarea tovarășului 
Ceaușescu, un rol important în asigu
rarea respectării drepturilor legitime 
ale popoarelor îl are activitatea 
O.N.U. în cei 25 de ani de existență, 
pe lingă aspectele pozitive in activi
tatea organizației s-au înregistrat și 
o serie de aspecte negative, care re
zidă mai ales in faptul că multe din 
liotăririle bune adoptate n-au fost a- 
duse la îndeplinire sau au fost rea
lizate numai parțial, precum și în fap
tul că in unele probleme importan
te au fost adoptate hotărîri nejuste, 
care au știrbit prestigiul organizației. 
România consideră că toate acestea se 
cer avute in vedere pentru a desprin
de învățămintele care să permită 
creșterea rolului acestui for interna
țional în intărirea păcii, securității și 
colaborării în lume.

în mod consecvent, politica interna
țională a României pornește de la pre
misa că făurirea păcii trebuie să fie 
opera tuturor statelor, care trebuie 6ă 
Se conformeze in întreaga lor activi- 

• tate internațională cerințelor dezvol
tării colaborării și încrederii între 
popoare. Prin această prismă, cuvinta- 
rea șefului statului nostru cuprinde 
o expunere succintă, dar revelatoare, 
a vastei activități desfășurate de Ro
mânia pe arena internațională, în 
slujba destinderii, înțelegerii și coo
perării intre state și popoare. în le
gătură strinsă, organică eu aceste 
preocupări se manifestă vocația țării 
noastre spre extinderea relațiilor 
multilaterale cu toate țările socialiste, 
de care ne unește comunitatea 
de ideologie, orîndulre și sco
puri, cu toate celelalte țări ale lumii 
fără deosebire de sistem social — 
avînd convingerea că aceasta este ca
lea ce asigură prosperitatea propriei 
noastre țări și realizează o contribu
ție substanțială la cauza păcii.

Cuvihtarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu expune cu claritate pozi
ția guvernului român tntr-o seric de 
probleme cruciale la ordinea zilei. 
O dată mai mult a răsunat viguros, 
și de la această tribună, solidaritatea 
poporului nostru cu cauza dreaptă a 
poporului vietnamez și a celorlalte 
popoare din Indochina, cererea, fermă 
de a se pune capăt intervenției 
străine în această zonă, de retragere 
totală a trupelor Statelor Unite și 
ale allaților lor, asigurîndu-se inte
gral dreptul popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta. Și cu acest prilej a 
fost exprimată convingerea României 
că problemele conflictului din Orien
tul Mijlociu își pot găsi o rezolvare 
politică pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 1987.

O mare însemnătate ar avea, de ase
menea, retragerea trupelor S.U.A. 
din Coreea, dîndu-se poporului co
reean posibilitatea de a-și realiza as
pirația sa națională spre unificarea 
pașnică a țării.

Un loc important în cuvîntare II 
ocupă reafirmarea pozițiilor de prin
cipiu ale României, ca stat socialist 
european, cu privire la căile șl mo
dalitățile pentru întărirea păcii, secu
rității și cooperării pe continentul 
european, a importanței pe care țara 
noastră o atribuie in acest sens con
tactelor și acordurilor bilaterale și, în 
acest context, însemnătății unei con
ferințe europene consacrată securită
ții. Pe acest plan se înscrie și efortul 
constant al țării noastre pentru rela
ții de bună vecinătate și înțelegere 
intre țările balcanice.

Meritul și valoarea deosebită 
a cuvîntăril tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, funcția sa activă re
zidă în faptul că ea consacră cea 
mal mare parte expunerii conside
rentelor României eu privire la 
direcțiile principale către care ar 
trebui indreptate eforturile statelor 
pentru soluționarea problemelor a-

nătoasă, poate feri de noi convulsii 
viața internațională, poate oferi de
plina garanție de securitate a fiecă
rui stat". în prezent există o singură 
alternativă : ori politica de forță, pe 
care o repudiază toate popoarele, 
care conține grave pericole pentru 
destinele umanității — ori recunoaș
terea dar și înfăptuirea practică a 
normelor de relații consacrate de le
galitatea internațională. în suita de 
idei și soluții concrete, practice cu
prinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru cele mai 
complicate probleme ale lumii in care 
trăim, se subliniază că asumarea o- 
bligației de către toate statele de a 
le aplica neabătut în viață ar contri
bui intr-un mod substanțial Ia îmbu
nătățirea climatului internațional, la 
consolidarea păcii, la amplificarea 
cooperării, pe baze reciproc avanta
joase.

Soluționarea pașnică, democratică 
a problemelor ce confruntă omenirea 
reclamă totodată respectarea intere
selor tuturor popoarelor, antrenarea 
și participarea tuturor statelor, pe 
baza deplinei egalități în drepturi. 
Pornind de la această necesitate și

GLASUL ROMÂNIEI
ÎN FAVOAREA SOLUȚIONĂRII

PROBLEMELOR MAJORE
ALE VIEȚII INTERNATIONALE
cuto ale vieții internaționale, de care 
depind astăzi securitatea, pacea și 
progresul general. întreaga desfășu
rare a evenimentelor evidențiază că 
un obiectiv central al vieții interna
ționale contemporane este acela de a 
se pune capăt războaielor și conflicte
lor armate dintre state, a se înceta 
orice acte de agresiune și de amestec 
in treburile interne ale altor state, 
de a se asigura respectarea deplină 
a dreptului popoarelor la autodeter
minare, coexistenta pașnică între 
statele cu orînduiri sociale diferite. 
Or. in flagrantă contradicție cu aceste 
obiective se află politica de dictat și 
dominație, presiunile de orice fel. 
politica de forță ; și tocmai de aceea 
ar avea o însemnătate esențială pen
tru pacea generală asumarea de că
tre toate statele a obligației solemne 
de a renunța Ia folosirea forței sau 
la amenințarea cu forța in rezolvarea 
problemelor litigioase, de a recurge 
exclusiv la reglementarea conflicte
lor prin mijloace politice, pe calea 
pașnică, prin tratative.

Este meritul cuvîntăril președinte
lui României că se oprește în mod 
deosebit asupra acelei probleme pe 
care însăși viața a evidențiat-o ca 
fiind cheia promovării unor raporturi 
de încredere și cooperare : problema 
principiilor de bază ale relațiilor in
terstatale. Cu o deosebită putere de 
convingere este ilustrată necesitatea 
obiectivă, imperioasă, ca toate statele 
să-și întemeieze relațiile dintre ele pe 
deplina egalitate în drepturi, pe res
pectarea reciprocă a independenței și 
suveranității naționale, pe neameste
cul în treburile interne și avantajul 
reciproc — ca norme fundamentale 
in deplină concordanță cu dreptul și 
etica internațională. Așa cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„numai apărarea și respectarea cu 
strictețe de către toate statele a aces
tor principii poate asigura colabora
rea și cooperarea internațională să

menționîndu-se răspunderea deose
bită ce revine statelor mari, în cuvîn
tare se subliniază totodată rolul tot 
mai important ce revine țărilor mici 
și mijlocii, propunîndu-se ca acest 
principiu să-și găsească consacrarea 
corespunzătoare în viața O.N.U. și a 
celorlalte organisme internaționale.

Dezvoltarea socială progresistă este 
nu numai o aspirație legitimă a po
poarelor, dar și dreptul lor sacru, im
prescriptibil. „Lumea spre care mer
gem inevitabil — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu deplină încre
dere în ireversibilitatea dezvoltării is
torice — este aceea în care fiecare 
popor va putea fi cu adevărat stăpîn 
pe soarta sa, va putea decide asupra 
viitorului său, va putea acționa pen
tru colaborarea pașnică cu celelalte 
popoare". De aci decurge in mod fi
resc necesitatea de a se pune capăt 
amestecului în treburile interne ale 
altor state, sprijinirii forțelor socia
le reacționare, retrograde.

Cu deosebită forță și pregnanță se 
relevă în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu însemnătatea pe 
care o are în zilele noastre lupta pen
tru dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni, pentru înflorirea ființei națio
nale. Ideea că națiunea, statul națio
nal vor avea un rol important de ju
cat încă pentru o lungă perioadă is
torică evidențiază unii din procesele 
caracteristice ale dezvoltării contem
porane — și anume faptul* că nume
roase popoare, care și-au dobîndit 
recent independența sau și-o cuceresc 
acum prin lupte grele, se află ab’a 
la începutul dezvoltării lor ca națiun* 
și al realizării unității lor naționale. 
Sprijinirea cu toate puterile a aces
tei lupte de constituire și consolidare 
a statelor naționale de sine stătă
toare, susținerea eforturilor spre 
apărarea independenței și suverani
tății lor, constituie unul din impera
tivele majore ale vieții internaționa
le. Orice știrbire adusă independen

ței naționale a unui popor afecteazi 
nu numai interesele sale vitale, ci și 
însăși cauza generală a păcii șl ci
vilizației.

Exprimînd in mod ferm poziția 
oonsecventă de solidaritate a Româ
niei, simpatia profundă a poporului 
nostru față de popoarele ce luptă 
pentru dezvoltare de sine stătătoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat cu toată tăria necesitatea de a se 
acționa hotărît pentru lichidarea co
lonialismului — acest anacronism ru
șinos — pentru abolirea neocolonia- 
lismului, a oricărei forme de mani
festare a dominației și subor
donării unui stat de către 
alt stat.

Cu un inalt spirit de responsabili
tate față de destinele omenirii este 
subliniat în cuvîntare imperativul ur
gent ce stă în fața omenirii de a se 
pune capăt cursei înarmărilor care a 
luat proporții uriașe, de a se trece 
neintirziat de la discuții la măsuri 
concrete pentru înfăptuirea dezarmă
rii. Cuvintele : „Trebuie să spunem 
cu hotărire NU cursei înarmărilor, 
NU armelor atomice" au răsunat în 
sala Adunării Generale O.N.U. ca o 
vibrantă chemare spre înfăptuirea u- 
nui deziderat vital al popoarelor. în 
cadrul eforturilor către dezarmare a 
fost subliniată însemnătatea măsuri
lor de natură să ducă la desfiin
țarea blocurilor militare, a căror exis
tență este incompatibilă cu Însăși 
ideea de Națiuni Unite, precum și la 
lichidarea bazelor militare și la re
tragerea trupelor străine în graniței» 
lor naționale.

Un accent deosebit s-a pus in cu
vîntarea tovarășului Ceaușescu pe 
rolul ce revine tineretului — ca forță 
de scamă, profund interesată in con- 
strujrea unei lumi în care oamenii 
să se bucure de roadele cuceririlor ci- 
ailizației. In legătură cu aceasta, se 
subliniază necesitatea de a se ere» 
condiții ca tineretul să poată partici
pa mai activ la viața socială.

Relevîndu-se inadvertența flagrantă 
dintre furtunosul progres material și 
științific al vremii noastre și menți
nerea unor zone întregi ale globului 
in stare de subdezvoltare economică, 

‘cuvîntarea a subliniat necesitatea de 
«a se trece la înfăptuirea unui pro

gram multilateral, concret și eficace 
de sprijinire a eforturilor de progres 
ale statelor rămase în urmă, la care 
țările avansate econamicește să-șl 
aducă o contribuție substanțială.

Ținînd seama de faptul că accele
rarea progresului general este strinz 
legată de intensificarea cooperării in
ternaționale, în cuvîntare se subli
niază necesitatea ca toate statele 
să-și asume obligația de a favoriza 
dezvoltarea nestingherită a schimbu
rilor economice, științifice, tehnice și 
culturale,' de a‘ se înlătura orice ba
riere, restricții și discriminări.

Este incontestabil că O.N.U. poate 
și trebuie să <joace un rol mai im
portant in promovarea păcii, secu
rității și colaborării internaționale. 
Aceasta presupune însă să se aducă 
îmbunătățiri substanțiale în activi
tatea organizației și, în primul rînd, 
să se înfăptuiască universalitatea ei. 
In acest sens, România — așa cum 
a subliniat cu toată hotărîrea șeful 
statului — consideră absolut nece
sară restabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze în 
O.N.U., precum și admiterea altor 
state ținute in mod arbitrar în afara 
organizației.

Ecoul larg al cuvîntăril tovarășu
lui Ceaușescu este o mărturie a 
prestigiului înalt de care se bucură 
pe arena internațională România, po
litica ei externă, personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Se 
poate spune cu tot temeiul că Româ
nia n-a avut niciodată atiția prieteni 
peste hotare, niciodată glasul ei. 
principiile pentru care militează, po
zițiile pe care le susține nu s-au 
bucurat de atîta stimă și considera
ție în lume.

în mod unanim, cetățenii patriei 
noastre, fără deosebire de naționa
litate, consideră această cuvîntare ca 
expresie fidelă a gîndurilor și aspi
rațiilor, a voinței lor de a-și aduce 
contribuția la cursul pozitiv al eveni
mentelor internaționale în direcția 
soluționării marilor probleme ce con
fruntă astăzi omenirea, a promovării 
cauzei destinderii, păcii și colaborării 
internaționale.

Vizită la Universitatea „Columbia"
în dimineața zilei de 21 octom

brie, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Dumitru Popescu ți 
ambasadorul Vasile Pungan, mem
bru al delegației României la se
siunea O.N.U., au făout o vizită la 
Universitatea „Columbia" din: New 
York.

Din partea conducerii universi
tății americane oaspeții au fost 
Salutați de prof. dr. Julien Miller,

șeful departamentului de chimie, 
Natalie Holmes de la „Institutul 
american de chimie".

Gazdele au făcut o prezentare a 
programului de studiu post-univer- 
sitar și a cercetărilor științifice în
treprinse, după care s-a trecut la 
vizitarea unor laboratoare.

Tovarășa Elena Ceaușescu și cei
lalți oaspeți s-au interesat îndea

proape de sistemul de calificare a 
viitoarelor cadre de cercetători, 
metodele de documentare științifi
că, criteriile care stau la baza acor
dării titlurilor științifice. în dife
ritele săli și laboratoare, oaspeții 
au purtat discuții cu profesorii, as
piranții și studenții, insistîndu-se 
in special asupra realizării legătu
rii cu practica.

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ros
tită de la înalta tribună a 
Organizației Națiunilor U- 
nite, cunoaște un foarte 
larg ecou in 
personalități 
participante la sesiunea ju
biliară, în rindul observa
torilor diplomatici și cercu
rilor gazetărești de la se
diul O.N.U., precum și în 
paginile a numeroase coti
diene din toate țările lumii, 
ecou care continuă să se 
facă puternic simțit.

Stăruie în memoria noas
tră, a trimișilor speciali ai 
presei române, imaginea u- 
nei săli pline, reunind re
prezentanții marii majori
tăți a statelor de pe glob, 
inclusiv mulți șefi de state 
și de guverne, miniștri de 
externe și alte inalte oficia
lități, care au ascultat cu 
deosebită atenție și interes 
expunerea șefului statului 
român. Ne amintim, de ase
menea, febrilitatea ce dom
nea la etajul al treilea al 
edificiului O.N.U. — 
tierul general al corespon
denților de presă", grupuri
le strînse pe coridoarele 
clădirii de pe East-River, in 
fața televizoarelor în culori, 
unde se transmit lucrările 
sesiunii, aplauzele puterni
ce care au subliniat ultime
le cuvinte ale vorbitorului, 
felicitările călduroase, spon
tane adresate imediat după 
încheierea cuvintării de că
tre nume: 
care 
masa 
toate 
nării

tn 
glindit sentimentele de pre

rindul unor 
proeminente

>roși participanți, 
s-au îndreptat spre 
delegației noastre din 
unghiurile sălii Adu- 
Generale.

toate acestea s-au o-

țuire și stimă față de poz’- 
ția fermă, consecventă a 
țării noastre pe arena 
mondială, față de efor
turile sale în slujba idea
lurilor de pace, colaborare 
și progres a tuturor popoa
relor, s-au manifestat cu 
pregnanță respectul și con
siderația față de persona
litatea președintelui Nicolae

mari și mici să acționeze 
concret și eficient pentru 
atingerea acestui obiectiv, 
cuvintarea șefului statului 
român, însăși prezența sa 
la reuniunea care aniver
sează un sfert de veac de 
la crearea Organizației Na
țiunilor Unite, reprezintă 
tocmai un asemenea efort 
constructiv în direcția im

în același timp cauzei pă
cii și progresului in întrea
ga lume. Acesta este, 
altfel, și sensul 
comentariile și 

,care se aud în
aici, la sediul
Unite. își găsește, de ase
menea, ecou larg consec
vența, fermitatea și princi
pialitatea care străbat ca

de 
multora din 

aprecierile 
aceste zile 

Națiunilor

In slujba idealurilor 
nobile ale omenirii

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, ROMULUS CAPLESCU

Ceaușescu. a cărui multila
terală activitate animată de 
înaltă responsabilitate față 
de destinele umanității, ale 
păcii lumii este amplu cu
noscută și apreciată pe plan 
internațional.

In prezent, cind datele 
vieții internaționale pun cu 
atîta acuitate la ordinea 
zilei necesitatea reglemen
tării marilor probleme ale 
contemporaneității în inte
resul păcii și securității și 
cer din partea tuturor state
lor, a tuturor popoarelor

bunâtățirii climatului inter
național.

Pentru oricine la cunoș
tință de problematica vastă 
evocată în cuvtntarea preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, 
de soluționările propuse pe 
care le impun înseși gîn- 
direa rațională, logica, se 
vădește încă o dată spiri
tul plin de răspunde
re ce 
litica 
noastre, 
teresele ...._______
poporului român, servește

de 
caracterizează 
externă a 
care, slujind 
fundamentale

po- 
țării 
ln- 
ale

un fir roșu întreaga cuvîn
tare. Am reținut în acest 
sens opinia ministrului afa
cerilor externe al Austriei, 
Rudolf Kirchschlăger, care, 
referindu-se la aceste tră
sături ale politicii țării 
noastre, a subliniat că 
menținerea unei linii clare, 
precise în politica externă 
este „unul din factorii e- 
sențiali pentru statornici
rea încrederii în relațiile 
interstatale". Iar președin
tele Vecei Executive Fe
derale a Republicii So-

cialiste Federative Iugosla
via, Mitia Ribicici, a cărui 
declarație integrală făcută 
trimisului „Scinteii" o pu
blicăm în ziarul de astăzi, a 
ținut să evidențieze în mod 
deosebit că ecoul larg stîr- 
nit în rindul statelor mem
bre ale Adunării Generale 
de cuvintarea conducătoru
lui român constituie o ex
presie „a sentimentelor de 
apreciere și admirație față 
de politica externă a Româ
niei, față de activitatea per
sonală pe tărîmul vieții in
ternaționale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu”.

Pentru noi, gazetarii ro
mâni, aflați în aceste zile 
la sediul Națiunilor Unite, 
este un prilej de satisfac
ție și bucurie, de mindrie 
patriotică de a consemna 
asemenea opinii și apre
cieri. Ele vin să confirme 
că prin densitatea de idei, 
prin spiritul constructiv, de 
înaltă răspundere pentru 
soarta păcii, prin pătrunde
rea în esența problemelor 
vieții internaționale și a- 
precierea cu realism a căi
lor ce se cer urmate în ve
derea asigurării unui cli
mat de colaborare șl Înțe
legere între popoare, cuvîn
tarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu se înscrie ca un 
document internațional im
portant, ca-o nouă și puter
nică afirmare a voinței 
României socialiste de a-și 
aduce contribuția sa la în
făptuirea marilor deziderate 
de pace, cooperare și pro
gres ale omenirii.
Națiunile Unite. 21
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CÎT MAI REPEDE Șl DE BUNĂ CALITATE!

DIVERS
O colecție...
cosmică

la
meșteșugărească

SzOcs Ludovic, mecanic 
cooperativa 
„Deservirea" din orașul Zalău, 
se mîndrește, și pe bună drepta
te, cu o mulțime de mici trofee... 
cosmice. Pasionat colecționar, el 
dispune de portretele cu auto
grafe ale tuturor cosmonauților 
— de la Gagarin și pînă la echi
pajele navelor „Apollo". Pe lin
gă scrisorile primite de la cosmo- 
nauți, el posedă și o efigie din 
bronz a primului om care a pă
șit pe lună — Armstrong. Desi
gur, nu pe toate le-a obținut cu 
ușurință. Dar perseverența i-a 
adus, după cum se vede, ceea ce 
și-a propus. Și tot pe aceeași 
cale speră eă țină „pasul" 
viitorii cosmonauți.

CU

Bariera
norocului ?

au
de 

din
Intr-una din zilele trecute, 

tobuzul 31-DJ-802, condus 
Octavian Ștejănescu, pornise 
Craiova spre Melinești. La tra
versarea pasajului păzit de la 
cantonul 252 de pe linia ferată 
Craiova — Filiași, șoferul a gă
sit bariera deschisă și a pornit 
înainte fără nici o grijă. Citeva 
secunde după aceea, in timp. ce 
se afla chiar pe linia ferată, a 
apărut in plină viteză trenul 
12 201. Numai printr-un noroc 
cit roata carului, autobuzul n-a

■ fost surprins pe linie ! Cei peste 
40 de pasageri s-au ales doar cu 
o spaimă. De menționat că, nu 
cu multe zile inainte, exact in 
același loc, in împrejurări iden
tice, autobuzul 31-DJ-5341, con
dus de Gheorghe Tănăsescu, a 
scăpat tot ca prin urechile ti
cului. In mod surprinzător insă 
printre ultimii care au aflat a- 
ceste abateri de la regulamentul 
de circulație, au fost Direcția 
regională C.F.R. și conducerea 
întreprinderii de transporturi 
auto Craiova. De ce oare șoferii, 
cantonierii și chiar mecanicii de 
locomotivă nu au sesizat aceste 
fapte care puteau să se soldeze 
cu urmări dintre cele mai grave 7 
Sperăm ca măcar acum, in al 
12-lea ceas, să se ia măsurile de 
rigoare.

Aveți un cont |
pentru
„surprize" ?

A venit toamna și, o dată cu 
ea, tot omul gospodar își apro
vizionează cămara cu conserve. 
De la această regulă n-a făcut 
excepție nici Nicolae Stoian, din 
Ploiești. îi trebuiau roșii în bu
lion și — după eticheta cutiei — 
roșii în bulion a cumpărat A- 
casă avea să constate insă că 
devenise posesorul unui bogat 
sortiment de.„ compot de pier
sici ! Autoarea acestei surpri
ze — fabrica de conserve „Mun
ca" din Constanța. Evident, o 
greșeală în lipirea etichetelor, pe 
care nici contabilitatea nu știm 
cum ar putea să o... eticheteze. 
O soluție trebuie totuși găsită !

Județul Covasna este unul din prin
cipalii cultivatori de cartofi din țară. 
Suprafața ocupată cu această cultură 
este de peste 10 000 hectare. Este de 
Ia sine ințeles că și aportul județu
lui la aprovizionarea populației este 
substanțial. Condițiile climaterice din 
acest an — inundații și excesul de 
umiditate — au afectat intr-o oare
care măsură și cultura cartofilor. 
Producția va fi mai mică, dar de ca
litate bună. Iată deci argumente In 
plus pentru luarea 
care să asigure e- 
vitarea oricăror 
pierderi. Stringe- 
rea recoltei de 
cartofi este mult 
rămasă în urmă, 
această lucrare se 
desfășoară și a- 
cum nesatisfăcă
tor. De altfel, pro
centul de 71 la 
sută din suprafață 
cit s-a recoltat 
pînă la 20 octom
brie este edifica
tor în acest sens. 
Cum se explică a- 
ceastă situație ?

O primă cauză o 
constituie timpul 
nefavorabil din 
această toamnă. 
Se știe că mai 
multe zile nu s-a 
putut lucra din 
cauza ploilor. U- 
miditatea solului 
a făcut ca din 
cele 35 combine 
de recoltat să nu 
poată fi folosite 
mai mult de 10— 
12. Dar aceasta 
explică numai in 
parte . rămînerea 
în urmă. Adevă
rul este că chiar 
în această situa
ție se puteau găsi 
forte pentru a 
termina strinsul 
cartofilor. Există însă neajunsuri in 
organizarea acestei acțiuni, în mobili
zarea cooperatorilor la lucru. Aceasta 
a făcut ca în zilele bune de lucru ma
șinile să nu poată lucra cu întreaga 
capacitate. în multe unități munca 
a început tîrziu și s-a încheiat devre
me. Cooperativa agricolă din Cerna
tul are cele mai mari suprafețe cul
tivate cu cartofi din județ : 865 hec
tare. Din cele relatate de inginerul 
agronom Iuliu Moizi, rețipem că pînă 
la data de 18 octombrie cartofii erau 
recoltați de pe abia 456 hectare. 
„Merge foarte încet recoltarea, ne 
spune dinsul. Ne-au dat ploile peste 
cap. Singurele mașini cu care am 
putut lucra în aceste zile au fost 
cele de tip Arad. Păcat că nu avem 
mai multe". Din lipsa mașinilor și din 
cauza neajunsurilor organizatorice, rit
mul lucrărilor este foarte redus. De 
exemplu, duminică, 18 octombrie, cei 
460 de oameni aflați pe tarlalele coope
rativei au recoltat abia 5,6 hectare 
cu cartofi, suprafață care se putea 
realiza de 8—10 oameni cu o singură 
mașină. De asemenea, luni, 19 oc
tombrie, nu s-a recoltat decît jumă
tate din ceea ce s-ar fi putut rea
liza. Motivul ? Nu a lucrat decît o 
singură mașină. In același timp, mai 
multe mașini tip E-649 stăteau nefo
losite la sediul secției de mecanizare 
pe motiv că terenul este prea moa
le, Că ele ar fi putut să lucreze mai 
ales in a doua parte a zilei, a do
vedit-o cooperativa din Tg. Secuiesc, 
unitate vecină cu cea din Cernatul, 
unde asemenea mașini au lucrat din 
plin. Lipsa de spirit gospodăresc din 
partea conducerii cooperativei reiese 
și din faptul că aici nu sînt folosite 
nici plugurile tractate de cai care se 
dovedesc utile in condițiile climatice 
actuale.

în unele unități nu se folosesc nici 
mașinile de recoltat tip Arad cu în
treaga capacitate de lucru. La coope
rativa agricolă din Sinzieni participa
rea cooperatorilor la lucru e mai

tuturor măsurilor

bună. Aici, pe lingă mașinile meca
nice ........................... *
tuși, 
tofii 
tare
atît mai de neexplicat este faptul că 
în cursul zilei de luni două mașini 
de recoltat cartofi tip Arad au stat 
nefolosite. Și aceasta în timp ce fie
care unitate cooperatistă din zona 
respectivă solicită asemenea mașini.

Mult sub posibilități s-a lucrat luni 
și pe tarlalele cooperativei agricole

sint folosite și 10 pluguri. To- 
recoltatul este mult intirziat, car- 
fiind strinși de pe abia 200 hec- 
din cele 470 ha cultivate. Cu

suri hotărite, este recoltarea și valo
rificarea întregii producții de cartofi, 
inlăturarea in totalitate a pierderilor. 
Trebuie spus însă că. în această pri
vință, continuă și în acest an să se 
manifeste serioase deficiențe. Impor
tante cantități de cartofi rămîn în pă- 
mînt sau la suprafață, expuși înghe
țului. Pe una din tarlalele coopera
tivei din Cernatul, de pe care se ri
dicau ultimele grămezi de cartofi, se 
găseau cantități apreciabile de 
berculi neadunați.

ÎN JUDEȚUL COVASNA
9 v

strlnși și însilozați
cu spirit

de bun gospodar
din Valea Crișului unde cooperatorii 
au Ieșit la cîmp tîrziu și au plecat 
devreme. Nici nu a avut cine să se 
ocupe de mobilizarea lor, deoarece 
Ștefan Duka, președintele cooperati
vei. și un brigadier găsiseră de cu
viință să se „cinstească" încă de du
minică, îneît nu mai erau în stare 
de nimic. Președintelui i-a ținut 
„companie" un mecanizator care a în
credințat tractorul unui elev. Neajun
suri ca cele întîlnite la unitățile a- 
mintite se petrec și în cooperativele 
agricole Petriceni, Arcuși, Lemnia, 
Zăbala etc.

Una din problemele cele mai strin
gente, care reclamă luarea unor mă-

tu-
Alți cartofi au ră
mas pe locurile 
unde au fost gră
mezile. Cea mai 
mare parte a a- 
cestora au înghe
țat. Privindu-i, 
încerci un senti
ment de amără
ciune. Dar nici 
aici, nici pe alte 
tarlale, nu se iau 
măsuri de înlă
turare a risipei, 
deși se apreciază 
că la fiecare hec
tar au rămas In 
pămînt intre GOO- 
BOO kilograme 
cartofi. Dacă
luăm de bune a- 
ceste cifre, reie
se că numai la 
această unitate se 
pierd între 500— 
680 tone cartofi. 
Pierderile sînt 
amplificate și de 
faptul că pe cîmp 
se află sute de 
tone de cartofi, 
din care o parte 
sînt expuși in 
mod real perico
lului de îngheț. 
Asemenea situații 
se intilnesc 
ales la 
tivele 
natul, 
Ojdula,

Situația in care 
de cartofi în acest

mai 
coopera- 

din Cer- 
Catalina. 

Ozun etc.
se află producția 
an impune măsuri hotărite în vede
rea intensificării ritmului de recol
tare și valorificare a întregii recolte. 
Nimănui nu ii este permis să trateze 
această problemă cu ușurință, cînd 
este vorba de a asigura aproviziona
rea populației cu acest produs de 
strictă necesitate in alimentâție. Ca
drele de specialiști să se găsească 
în permanență pe teren, unde să a- 
sigure îndrumarea necesară. Aseme
nea măsuri se impun cu atît mai 
mult cu cît căderea zăpezii și înghe
țul și-au făcut apariția.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

Imag.ne din Bacăul de azi Foto : Gh. Vințilă

deDe la o vreme, aparatele 
radio și televizoarele reparate la 
cooperativa meșteșugărească din 
Urzioeni nu mai recepționau de- 
cît... paraziți. S-au tăcut cerce
tări și 6-a stabilit că, în mai 
toate cazurile, piesele înlocuite 
cu prilejul reparațiilor erau 
vechi și uzate, deși bonurile de 
comandă spuneau că 6Înt noi ! 
Cum se învecheau peste noapte ? 
In cele din urmă, „misterul" a 
fost dezlegat. Ștefan Pascale, sa
lariat la această cooperativă, ri
dica din magazie și vindea la 
diverși cetățeni piese de schimb 
noi, iar în locul lor punea piese 
uzate. Acum, cînd s-a ajuns la 
scadență, s-a constatat că pre
judiciul produs de el trece peste 
100 000 lei. O „piesă" consistentă 
pentru dosarul penal, care va 
elimina, sperăm, „paraziții" ino
culați prin fraudă în 
reparate la Urziceni.

(Urmare din pag. I).

O Q 0 E 0 a

aparatele

din RonaGheorghe Romaniuc
l de Sus (Maramureș) ii purta pică 

lui M. N. din același sat. Intr-o 
seară, a pornit spre locul numit 
„Leleu", unde acesta avea trei 
clăi de fin. A luat un chibrit și, 
in citeva minute, clăile au fost 
prefăcute in scrum. Nu știm 
dacă in felul acesta și-a vărsat, 
intr-adevăr, tot focul pe stăpinul 
finului. Cert este insă ci i-l va 
„stimpăra" in curind instanța de 
judecată.

. Rubricâ redactată 
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

rilor efectuate siguranța unei bune 
calități, a unui consum rațional de 
materiale. în acest sens, sînt bine 
cunoscute procedeele moderne și 
economice de transport al cimentului, 
de preparare a betoanelor și morta
relor, de verificare-atentă și perma
nentă a compoziției și mărcilor aces
tora. Dar cîte șantiere se bucură de 
avantajul de a beneficia de utilaje 
și echipamente adecvate acestui scop? 
De pildă, orice specialist a aflat, și 
nu de azi de ieri, că pe plan mon
dial lucrările de finisaj și-au găsit o 
rezolvare îmbunătățită prin între
buințarea unor dispozitive mecanice cu 
ajutorul cărora amestecul de materi
ale se face în limitele strict reco
mandate de rețetele de preparare, eli- 
minînd aproximațiile și erorile la do
zarea lor. Nu mai vorbim de avanta
jele punerii în lucru a acestui ames
tec prin procedee mecanice, care 
permit reducerea de citeva ori a vo
lumului de manoperă și de timp a- 
fectat in mod obișnuit acestui gen de 
lucrări, asigurîndu-le totodată și ca
racteristici calitative superioare.

De ce insistăm atît de mult asupra 
acestui ultim exemplu ? Pentru că 
s-au scurs mai bine de doi ani și ju
mătate de cînd Ministerul Construc
țiilor Industriale se cramponează de 
tot felul de obstacole, întîrziind să 
facă pasul hotărîtor : fabricarea unui 
agregat mobil de tencuit, experimen
tat și răs-experimentat, acreditat cu 
performanțe superioare. Dar, in acest 
timp, constructorii îl tot așteaptă să 
sosească pe șantiere. Mai trebuie de
monstrat oare că absența lui este și 
ea una din multiplele cauze ce faci
litează irosirea unor bune părți din 
cimentul folosit pe șantiere ?

Răspunderea ministerului în aceas
tă chestiune, ca și în multe altele, ce 
condiționează perfecționarea cadrului 
de desfășurare a lucrărilor execu
tate pe șantiere, este directă. Părerile 
specialiștilor sînt unanime în această 
privință. Și tot atît de unanime 
sint și opiniile că Ministerul 
Construcțiilor Industriale trebuie să 
adopte o optică mai elastică și ini
țiative mai prompte in orientarea 
dotării cu mecanisme și utilaje mo
derne a șantierelor, în generalizarea 
rapidă a metodelor noi de lucru.

— Aplicarea curentă pe șantiere a 
unor procedee moderne de muncă 
favorizează, în cel mai înalt grad, 
creșterea productivității muncii, 
consumul rațional de materiale și 
ieftinirea lucrărilor — ne-a spus ing.

Gheorghe Manolescu, directorul Insti
tutului de proiectări pentru industria 
chimică anorganică (IPRAN) din 
București. Aș da, în acest sens, exem
plul pozitiv al adoptării — lă con
strucția turnurilor de granulare ale 
fabricilor de îngrășăminte, la con
strucția castelelor de apă — a meto
dei cofrajelor glisante, care și-a 
dovedit din plin avantajele. Din 
nefericire, totuși, progrese de acest 
gen se fac destul de lent. De exemplu, 
la lucrările ce se execută în prezent pe 
șantierul Combinatului de îngrășă
minte azotoase din Slobozia, lipsesc 
vibratoarele pentru betoane și com
pactarea terasamentelor, mașinile de 
amestecare a betoanelor ș.a.

sau din lipsa pieselor de schimb sint 
extrem de frecvente. La execuția 
unor blocuri de locuințe in orașul 
Slobozia, din două betoniere, una a 
stat in reparații un trimestru întreg, 
iar cealaltă a funcționat doar trei 
sferturi din timp. Cu o asemenea do
tare, betonul s-a preparat aici prin 
felurite improvizații, care mai de 
care mai „ingenioasă", iar consumul 
de ciment a fost mult mai mare.

Din motive similare, la lucrările de 
la secția de produse secundare din 
cadrul Combinatului de celuloză și 
hîrtie din Turnu Severin — unde 
constructor este I.C.S.M. din Cra
iova — consumul specific de ciment 
a fost depășit în acest an cu 40 000 kg.

ECONOMISIREA
CIMENTULUI

De altfel, aceste aspecte sînt cu
noscute, dar pînă acum ele trec cu 
greu de pragul discuțiilor sterile. Pe 
șantierele de construcții, rezervele pe 
care le intîmpină adoptarea unor pro
cedee avansate de execuție fac ca 
susținătorii lor să fie luați în rîs. Lipsa 
unei acțiuni comune în acest dome
niu este foarte bine ilustrată prin 
paralela dintre volumul și caracterul 
muncii desfășurate la Institutul de 
cercetări in construcții și economia 
construcțiilor din București și situa
ția reală din numeroase șantiere. 
Cîte din studiile făcute, ani la rînd. 
la ÎNCERC se regăsesc puse în apli
care in practică ?

De fapt, e impropriu să punem in 
discuție extinderea și adîncirea pro
cedeelor mecanice Ia lucrările exe
cutate pe șantiere, cînd pe -nu puține 
dintre ele și utilajele clasice de 
execuție lipsesc sau. atunci cînd exis
tă. prezenta lor este adeseori doar 
fizică, căci opririle pentru reparații

— Una din cauzele acestei risipe 
— ne-a spus maistrul Constantin 
Vlad — constă în nefuncționarea 
instalației de incărcare-descărcare și 
transport pneumatic al cimentului. 
Nevoiți să recurgem la transportul 
cu mașini basculante, nu am putut 
evita pierderile Bunăoară acum nu 
funcționează instalația pneumatică la 
stația de betoane neasortate. Șnecul 
de transport se defectează continuu, 
pinioanele se rup.

Organizarea defectuoasă a muncii 
pe unele șantiere, așa cum o ilus
trează și acest caz, îmbracă mult mai 
multe forme de manifestare. Fie că 
sint lipsite de personal tehnic com
petent și calificat, capabil să coordo
neze punctele de lucru, fie că atunci 
cind există el este absorbit de o vastă 
și ramificată muncă birocratică, efec
tul este unul și același : execuția se 
desfășoară în limitele unei suprave
gheri și îndrumări precare, iar con
sumurile rămîn la latitudinea unor 
oameni care nu cunosc dozajul, re

/I CINSTEA SEMICENTENARULUI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PREMII ACORDATE DE COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA Șl ARTĂ PENTRU CELE MAI 
VALOROASE LUCRĂRI SOCIAL-POLITICE Șl LITERARE

împlinirea a 50 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, 
eveniment de excepțională însem
nătate în viața poporului, este în- 
timpinată de scriitorii din patria 
noastră cu deosebit elan creator. 
Manifestîndu-și puternicul atașa
ment față de politica partidului, 
conducător încercat al luptei revo
luționare și ai construcției socia
liste, alături de toți oamenii muncii, 
scriitorii își dovedesc dragostea și 
simțul responsabilității sociale, pu- 

' blicînd lucrări care oglindesc sem
nificațiile profunde ale marii săr
bători.

Pentru a marca modul în care se 
va concretiza efortul creator în 
cărți, Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă instituie decernarea de 
premii pentru cele mai bune lucrări 
literare și social-politice. scrise în 
limba română și in limbile naționa
lităților conlocuitoare, care reflec
tă ia o înaltă ținută ideologică și 

. artistică viața, năzuințele și lupta 
eroică a poporului și înfățișează 
grandioasa frescă a patriei socia
liste.

Vor fi premiate lucrări literare și 
social-politice publicate în prima 
ediție în perioada 1 ianuarie—1 mai 
1971.

Se vor acorda următoarele pre
mii :

Pentru volumele de proză (roma
ne, nuvele, schițe, reportaje) care 
dezbat convingător, cu forță epică, 
lupta comuniștilor în anii ilegalită
ții, problematica societății socialis
te, dialectica vieții contemporane, 
procesul de formare și dezvoltare 
a relațiilor sociale, într-o largă cu
prindere a orizontului spiritual al 
omului contemporan, contribuind la 
educarea complexă comunistă a ce
tățenilor patriei noastre :

Premiul I — 25 000 lei 
Premiul II — 20 000 lei 
Premiul III — 15 000 lei 
Mențiune — 6 000 lei
Pentru volumele de poezie, axate 

pe teme majore, relevînd bogăția 
sufletească, idealurile, aspirațiile, 
frămîntările creatoare ale omului 
societății noastre, dimensiunile so
ciale ale existenței lui :

Premiul I — 20 000 lei .
Premiul II — 15 000 lei 
Premiul III — 10 000 lei 
Mențiune — 5 000 lei
Pentru volumele de critică și isto

rie literară, care tratează dintr-o 
perspectivă originală aspecte esen
țiale ale literaturii române în sin
teze pe probleme, genuri, tendințe 
estetice, personalități configurind 
Imagini caracteristice ale fenome

nului literar contemporan și afir- 
mînd viabilitatea esteticii marxist- 
leniniste în dialog deschis cu diver
se ooncepții ideologice și estetice 
Idealiste :

Premiul I — 12 000 lei 
Premiul II — 8 000 lei
Premiul III — 5 000 lei 
Mențiune — 4 000 lei
Pentru cartea social-politică, care 

înfățișează aspecte din istoria 
P.C.R., tradițiile de luptă ale clasei 
muncitoare, studiază liniile funda
mentale ale construcției socialiste, 
transformările profunde care se 
produc în societatea noastră, tratea
ză probleme de politologie, sociolo
gie; etică legate nemijlocit de expe
riența partidului nostru :

Premiul I — 25 000 lei 
Premiul II — 20 000 lei
Premiul III — 15 000 lei 
Mențiune — 6 000 lei
De asemenea, se va acorda un 

premiu special, de 15 000 lei, pen
tru cea mai valoroasă carte de artă 
oglindind bogăția de aspecte ale 
prooesului de profunde transfor
mări înfăptuite în anii socialismu
lui.

Lista premiilor acordate va fi pu
blicată în presă și difuzată prin 
radio.

Miercuri, 21 octombrie, am adresat 
următoarele întrebări altor partici- 
panți la Tîrgul internațional din 
Buourești :

— Ce impresie v-a făcut și 
cum apreciați prima ediție a 
acestei manifestări comerciale 
internaționale găzduite de țara 
noastră 7

— V-am ruga să .ne împărtă
șiți opinia dv. despre evoluția 
relațiilor economice de colabo
rare și cooperare in producție 
dintre România și țara dv., des
pre perspectivele de dezvoltare 
a lor.

Publicăm în cele ce urmează răs
punsurile primite.

MIRKO NIK0L0V DIMI
TROV, directorul pavilionului Re
publicii Populare Bulgaria :

— Inițierea primului Tirg interna
țional din București este binevenită 
din două puncte de vedere : în pri
mul rînd, tîrgul demonstrează marea 
dezvoltare a construcțiilor de mașini 
din România ; în al doilea rînd, el 
dă firmelor străine posibilitatea de 
a-și îmbunătăți contactele dintre ele,

țetele de preparare a betoanelor. Așa 
se face că în timp ce reclamă ne- 
sosirea a 100 tone de ciment de la 
fabrica din Tg. Jiu, aceeași unitate 
— întreprinderea județeană de con
strucții Argeș — a distrus alte zeci 
de tone executînd lucrări sub orice 
critică în orașul Pitești.

Trebuie să menționăm că risipa de 
ciment este favorizată și de modul în 
care se face livrarea lui. Intr-un fel, 
„sfîrșitul" cimentului începe chiar de 
la furnizor.

— Transportul pe calea ferată duce 
la pierderi sistematice — ne-a spus 
ing. Victor Marian, șef de șantier în 
orașul Bistrița. în multe cazuri va
goanele sînt neacoperite șl pentru ca 
cimentul să nu fie luat de vînt, in 
mod intenționat se umezește. Numai 
că această pseudo-măsură de sigu
ranță se răzbună cu vîrf și îndesat : 
la destinație cimentul prezintă o 
crustă pietrificată neutilizabilă care. 
Ia o încărcătură de 50 tone, poate 
reprezenta chiar și 6 tone.^ In acest 
fel, întreprinderea noastră a pierdut, 
numai in prima jumătate a anului, 
peste 90 de tone de ciment.

Acestea sînt numai citeva secvențe 
din „istoria" consumurilor suplimen
tare de ciment — material de mare 
importantă în edificarea noilor o- 
biectlve -industriale și social-cultu- 
rale — înregistrate în acest an. Fără 
nici o excepție, actdle de risipă care 
survin în diferite ipostaze pe șan
tiere pot fi eliminate. Cu condiția să 
aibă loc o reconsiderare a acestei 
chestiuni, să se producă o intervenție 
hotărâtă, acolo unde este cazul, din 
partea specialiștilor de pe șan
tiere, din Ministerul Construcțiilor 
Industriale și din Comitetul de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Ixscală, for de resort al organi
zațiilor județene de construcții. 
Sublinierea noastră se Impune de la 
sine, pentru că, așa cum a reieșit în 
cursul anchetei noastre, respectarea 
normelor de consumuri specifice — 
privită prin prisma cauzelor ce o 
condiționează și a efectelor pe care 
le produce — nu formează încă o- 
biectul unei acțiuni sistematice, de 
amploare. Lucrul pare și mai curios 
dacă ne gîndim la faptul că în dife
rite ocazii, chiar și în articole sem
nate de cadre de conducere din cele 
două organe economice centrale, de 
specialiști din unele organizații de 
construcții, publicate în ziarul nos- 
nostru, s-au făcut o serie de promi
siuni ferme în această privință. Cît 
timp va mai trece, oare, pînă la res
pectarea lor 7
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să stabilească noi legături și să în
cheie noi contracte oomeroiale. O pu
ternică impresie ne face interesul 
specialiștilor și al celorlalți vizitatori 
români pentru mașinile expuse. Tirgul 
ne-a creat posibilitatea să prezentăm 
unele produse ale întreprinderilor 
noastre de comerț exterior „Balkan- 
car", „Mașinoexport", „Tehnoexport", 
„Elektroimpex", „Izotimpex" și „Av- 
toimpex". Am încheiat contracte care 
însumează aproximativ 600 000 de 
ruble. Așteptăm ca pînă la sfîrșitul 
tîrgului să fie semnate și alte con
tracte.

în ultimi) 26 de ani, Republica 
Populară Bulgaria și Republica So
cialistă România au obținut rezultate 
frumoase în toate domeniile. Colabo
rarea româno-bulgară s-a dezvoltat 
și s-a adincit foarte mult, atît pe li
nie eoonomică cît și pe linie tehnico- 
științifică. La cea de-a 8-a sesiune, 
din anul acesta, a Comisiei mixie 
guvernamentale româno-bulgare de 
colaborare economică și tehnico-știin- 
țifică au fost discutate posibilitățile 
de colaborare în industrie, de specia
lizare și cooperare intr-o serie în
treagă de domenii ale producției. S-au 
trasat liniile generale de dezvoltare 
a relațiilor economice între cele 
două țări ale noastre în ur
mătorul cincinal. în protocolul de 
curind semnat între organele de pla
nificare bulgare și române s-a pre
văzut creșterea schimbului de mărfuri 
cu peste 60 la sută. Sintcrti încredin
țați că relațiile noastre multilaterale 
se vor dezvolta șl în viitor pe aceeași 
cale.

SHINZO TOTANI, directorul 
general al pavilionului Japoniei:

— Cu toate că acesta este primul 
tirg internațional pe care îl orga
nizează țara dv., gazdele merită sin
cere felicitări pentru modul in care 
au asigurat și asigură desfășurarea 
acestei manifestări economice. Sîn- 
tem foarte satisfăcuți de serviciile și 
facilitările oferite, de spațiul amplu 
care ni s-a rezervat în pavilionul 
principal. Avem, de asemenea, cu
vinte de laudă pentru produsele ro
mânești pe care am avut posibilitatea 
să le admirăm la tîrg, pentru efor
tul poporului dv. pe calea Industria
lizării rapide a țării.

Pentru noi este o plăcere să con
statăm că. deși Japonia și România 
se află situate la mari distanțe geo
grafice una de alta, relațiile dintre 
cele două țări sînt bune și au pers
pective de a se adinei și mai mult în 
viitor. în ce ne privește, dorim să 
extindem In continuare operațiunile 
noastre de import-export cu Româ
nia. Aprecierea de care se bucură 
produsele românești în Japonia este 
bună și, în acest sens, considerăm că 
țara dv. poate avea mai multe posi
bilități de a vinde pe piața noastră. 
Ca o expresie directă a dorinței 
noastre de multiplicare a legăturilor

Zile naționale ale unor 
țări participante

Șeful reprezentanței comercia
le a Spaniei la București, Edu
ardo Casuso Gandarillas, și di
rectorul pavilionului acestei țări 
in cadrul Tîrgului internațional 
București, Manuel Urios, au ofe
rit miercuri o recepție cu prile
jul „Zilei naționale a Spaniei".

Cu prilejul „Zilei naționale a 
Marii Britanii" la Tirgul inter
național București, ambasadorul 
acestei țări la București, Denis 
Seward Laskey, și expozanții 
britanici au oferit o recepție.

Au participat membri ai gu
vernului, conducători ai unor 
întreprinderi românești de co
merț exterior, directori de pavi
lioane naționale, ziariști români 
șl străini.

(Agerpres)

- București
comerciale și, în general, a coope
rării dintre cele două țări, trebuie 
socotită și prezența Japoniei la a- 
ceastă primă ediție a Tîrgului de la 
București. Schimburile de păreri, 
contactele pe care le-am avut și vom 
continua să le avem la tirg cu par
tenerii români ne determină să fim 
optimiști in ceea ce privește legătu
rile noastre viitoare.

MAURICE H00RN, directo
rul pavilionului Belgiei :

— Impresia mea despre Tîrgul de la 
București este foarte bună. Organiza
rea sa este impecabilă, iar colabora
rea și înțelegerea dintre noi și con
ducerea tîrgului este perfectă. Aș 
vrea să subliniez, totodată, impresia 
bună pe care ne-a produs-o vizita
rea pavilioanelor românești, care re
prezintă cred o oglindă vie a pro
greselor industriei românești.

Ca și relațiile și contactele poli
tice, legăturile comerciale și coope
rarea dintre Belgia și România a 
urmat în ultimii ani un curs pozitiv, 
materializîndu-se în creșterea conti
nuă a schimburilor comerciale, pre
cum și a cooperării economice și teh
nice dintre cele două țări. Cu prile
jul celei de-a doua sesiuni a Comisiei 
mixte româno-belgiene, care a avut 
loc la Bruxelles la mijlocul acestui 
an, s-a convenit să se intensifice 
cooperarea bilaterală în diferite sec
toare economice printre care : chi
mia, construcții de mașini, industria 
alimentară, agricultura. Prezența 
Belgiei la tirg, dublată de vizita pe 
care o face în aceste zile în România 
o misiune economică belgiană, ilus
trează dorința țării noastre de a 
prospecta și găsi noi căi de colabo
rare, în folosul reciproc.

WALTER BOSSART, direc
torul pavilionului Elveției :

— Prin Întreaga sa desfășurare, prin 
modul excelent in care a fost orga
nizată, această primă ediție a Tîrgu
lui de la București se va înscrie, fără 
îndoială, în rindul manifestărilor tra
diționale de acest gen din lume. Iată 
de ce socot că organizatorii tîrgului 
merită sincere felicitări pentru mun
ca pe care au depus-o.

în ce privește răspunsul la cea 
de-a doua întrebare, vă pot spune că 
schimburile de mărfuri româno-elve- 
țiene au crescut cu aproape 100 la 
sută în ultimii cinci ani și ambele 
țări au reușit, în acest timp, să in
troducă noi produse. îndeosebi indus
triale, în raporturile de schimb dintre 
ele. Reprezentanții firmelor noastre 
prezente la Tîrgul de la București 
sînt foarte optimiști în ceea ce pri
vește dezvoltarea viitoare a acestor 
schimburi, avînd mai ales în vedere 
faptul că astfel de manifestări înles
nesc cunoașterea reciprocă a cereri
lor și ofertelor existente. Există, 
cred, multiple posibilități de a ex
tinde colaborarea noastră, de a ri
dica pe noi trepte legăturile tradi
ționale dintre România și Elveția, iar 
drumul pe care ne aflăm este bun.

Convorbiri consemnate 
de Radu BOGDAN 
și Adrian PRODAN

Alte manifestări

Miercuri, societatea „British Air
craft Corporation" a organizat, în ca
drul Tîrgului internațional din Bucu
rești. o demonstrație de zbor pe ruta 
București-Constanța-București cu a- 
vionul „BAC 1—11 seria 500". Au 
participat membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții centrale 
economice și întreprinderi de comerț 
exterior, membri ai corpului diplo
matic, specialiști, ziariști. A luat par
te și cunoscutul savant român Henri 
Coandă, aflat în țară. Reprezentanții 
firmei „B.A.C.* au prezentat cu acest 
prilej avantajele noilor aparate față 
de cele din 6eria 400.
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PRIMIRE

LA C.C.
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
CÎC. al P.C.R.. a primit miercuri de
legația de activiști ai P.C.U.S., con
dusă de Vasili Filimonovici Șauro, 
membru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
șeful secției Cultură a C.C. al 
P.C.U.S, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de schimb de ex
periență în țara noastră.

AL P.C.R.
La primire, care s-a desfășurat în- 

tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat tovarășii Ilie Rădulescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Dumitru Qhi- 
șe, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent A. V. Basov, amba
sadorul U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

Primiri
la Consiliul de Miniștri

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit 
miercuri dimineața pe ministrul eco
nomiei Iranului, Hushang Ansary, 
aflat în țara noastră pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte ministeriale 
pentru cooperare economică și teh- 
nico-științifică între România și Iran.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială, au luat

★

Miercuri la amiază, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, 
a primit delegația Primăriei orașului 
Viena, condusă de Felix Slavik, prim- 
viceprimar, care se află "în țara noas
tră cu prilejul Tîrgului internațional 
București.

★

Miercuri după-amiază, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, Janos 
Fazekas, a primit pe Cyrus S. Eaton, 
jr., industriaș american, și pe Clara 
Reece, vicepreședinte al firmei „To
wer International Inc”, care se află 
în țara noastră pentru tratative de

parte Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, precum și Soltan 
H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranu
lui la București.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme de interes reciproc pri
vind dezvoltarea in continuare a re
lațiilor de colaborare economică și 
tehnlco-ștlințifică dintre România și 
Iran. —

★

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Ion Cosma, prim-vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular al municipiului București, 
precum și Eduard Tschdp, ambasado
rul Austriei la București.

★

cooperare cu Oficiul Național de Tu
rism.

La intîlnire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, au luat parte 
Alexandru Sobaru, președinte, și Por
fir Negrea, vicepreședinte al Cole
giului Oficiului Național de Turism. 

(Agerpres)

Semnarea unui program de colaborare 
româno-bulgar in domeniul transporturilor
La Palatul Căilor Ferate Române 

a avut loc miercuri dimineața sem
narea programului de colaborare in
tre ministerele de resort din Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria, privind dez
voltarea colaborării și cooperării în 
domeniul transporturilor feroviare,

auto, aeriene și navale. In document 
sînt prevăzute acțiuni privind îmbu
nătățirea în continuare a circulației 
feroviare, colaborarea in domeniul 
navigației maritime, aviației civile, 
schimburi reciproce de specialiști și 
documentație în sectorul de reparații 
de autovehicule etc. (Agerpres)

0 delegație a Consiliului General
al A.R.LU.S. a plecat la Moscova

Miercuri la amiază a plecat la 
Moscova o delegație a Consiliului Ge
neral ăl A.R.L.U.S., condusă de Jean 
Livescu, rectorul Universității Bucu
rești, membru în consiliul general al 
asociației, care, la invitația Asociației 
de prietenie sovieto-române, va face 
o vizită în U.R.S.S. Delegația a fost 
salutată la plecare, pe aeroportul O- 
topeni, de Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., membru în bi
roul Consiliului General al A.R.L.U.S., 
de membri ai consiliului general al 
asociației.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești. '

★
La Invitația Comitetului Femeilor 

Sovietice, o delegație a Consiliului 
Național al Femeilor, condusă de 
Veta lonescu, membră a Comitetului 
Executiv al C.N.F., președinta Co
mitetului județean Constanța al fe
meilor, a plecat miercuri la amiază în 
Uniunea Sovietică pentru a face o 
vizită de prietenie în această țară.

(Agerpres

Sosirea unei delegații a Asociației 
de prietenie sovieto-română

La invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., miercuri dimineața a so
sit intr-o vizită în țara noastră o de
legație a Asociației de prietenie so- 
vieto-română condusă de V. M. Ter- 
lețki, membru al C.C. al P.C. din U- 
craina, președintele Filialei ucrainene 
a Asociației de prietenie sovieto-ro-

mână, redactor-șef al revistei „Kom- 
munist" din R.S.S. Ucraineană.

La sosire, în Gara de Nord, oaspeții 
au fost întîmplnați de Mihail Roșia- 
nu, președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S,, membri și activiști ai 
consiliului, precum și de reprezen
tanți al ambasadei Uniunii Sovietice 
la București. (Agerpres)

Plecarea delegației chineze care a 
participat la lucrările Comisiei de

colaborare tehmco-știmțifică 
romăno-chineze

Miercuri, ia amiază, a părăsit Ca
pitala delegația chineză condusă de 
Sun Siao-fun, adjunct al ministrului 
industriei petrolului, care a participat 
la lucrările sesiunii a 13-a a Comisiei 
de colaborare tehnico-științifică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populată Chineză.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația chineză a fost condusă de

Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, Gheorghe Pacoste, adjunct al 
ministrului petrolului, precum și de 
alte persoane oficiale.

A fost de față Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

SEMNAREA UNUI PROTOCOL PENTRU
COOPERARE ECONOMICĂ SI TEHNICĂ ÎNTRE 
GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Sosirea in Capitală a unei
delegații a Ministerului pentru
Știință și Tehnică din Republica 

Democrată Germană
La invitația Consiliului Național al 

Cercetării Științifice, miercuri seara 
a sosit în Capitală o delegație a Mi
nisterului pentru Știință și Tehnică, 
din Republica Democrată Germană, 
condusă de ministrul Giinter Prey, 
care, între 21—25 octombrie, va faoe 
o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întîmpinați de Gheorghe Cioară, 
președintele C.N.C.S., Dinu Buznea, 
vicepreședinte al C.N.C.S.

Au fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la BUcilrești, 
și membri ai ambasadei.

• (Agerpres)

Vizitele președintelui 
Camerei deputaților 

din Luxemburg
Președintele Camerei deputaților 

din Luxemburg, Pierre Gregoire, care 
se află în țara noastră, a sosit 
miercuri la Sibiu. în cursul dimineții, 
oaspetele a avut o Întrevedere cu 
președintele Consiliului popular ju
dețean, Richard Winter.

în aceeași zi, dl. Pierre Gregoires 
vizitat cîteva cartiere ale orașului și 
unele obiective culturale, printre care 
Muzeul sătesc din Cristianu, Muzeul 
tehnicii populare din Dumbrava, 
pinacoteca și secția de artă populară 
din cadrul Muzeului Brukenthal.

în cinstea președintelui Camerei 
deputaților din Luxemburg, președin
tele consiliului popular județean a 
oferit un dineu. (Agerpres)
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La Tames agricultura 

tinde a căpăta 
atribute ale industriei
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Șl GUVERNUL IMPERIAL AL IRANULUI
Cu ginduri de fierbinte 

recunoștință și dragoste pentru 
partid, pentru conducerea sa 

in frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Membrii familiilor sinistrate care 
s-au mutat recent în apartamentele 
moderne ale blocului nr. 50 situat 
în. cartierul Someș, din Satu-Mare 
au adresat COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, o scri
soare în care se spune : Ne îndrep
tăm gîndurile cu fierbinte recunoș
tință și dragoste către conducerea 
superioară a partidului și statului 
nostru, către dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțu
mind din inimă pentru tot Ceea ce 
s-a făcut în sprijinul nostru, al tu
turor celor loviți de calamitate, 
pentru ajutorul acordat refacerii 
gospodăriilor noastre.

Stihiile dezlănțuite ne-au luat în 
viitori case și bunuri pentru care 
am trudit ani la rînd. Dar încă din 
acele momente grele am simțit ală
turi de noi solidaritatea emoțio
nantă a societății noastre socialiste, 
a tuturor celor ce muncesc, fără 
deasebire de limba pe care o vor
besc. Am simțit inima fierbinte a

poporului nostru condus cu înțelep
ciune de partid, bătînd alături de 
inimile noastre.

Ne-ați vizitat în acele clipe de 
grea încercare, șcumpe tovarășe 
Ceaușescu, și ne-ați adresat cuvinte 
calde, de îmbărbătare, care au sădit 
în inimile noastre încrederea în po
sibilitatea refacerii căminelor dis
truse de ape.

Noi, familiile care ne-am mutat 
în proaspetele apartamente, con
struite din fondurile statului, din 
pragul primitor al locuinței noastre, 
adresăm conducerii superioare de 
partid și de stat, dumneavoastră 
perAmal. tovarășe Ceaușescu, gin- 
duri de recunoștință și mulțumire 
fierbinte pentru sprijinul dat, asi- 
gurîndu-vă de hotărârea noastră 
fermă de a munci cu toate forțele 
și capacitatea pentru ca, împreună 
cu întregul popor, să ne aducem 
contribuția la înfăptuirea progra
mului constructiv al partidului, în 
vederea prosperării continue a 
scumpei noastre patrii socialiste.

La Ministerul Comerțului Exterior 
a. avut loc miercuri semnarea Pro
tocolului celei de-a șasea sesiuni a 
Comisiei mixte ministeriale pentru 
cooperare economică șî tehnico-științi
fică între guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul imperial al 
Iranului.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior, iar din par
tea iraniană de Hushang Ansary, mi
nistrul economiei.

Au fost prezent! membri al con
ducerii unor ministere economice, 
precum și ambasadorul Iranului la 
București, Soltan H. V. Sanandaji.

în decursul lucrărilor sesiunii S-a 
examinat stadiul relațiilor comercia

le și de cooperare economică și teh
nici dintre. ,cele două țări., elimin-, 
du-se satisfacția asupra progresului 
realizat pînă în prezent. Totodată, 
părțile au căzut de acord asupra u- 
nor măsuri menite să ducă la dez
voltarea în continuare a relațiilor de 
cooperare tehnico-economică dintre 
România și Iran.

în acest scop s-a hotărît crearea de 
subcomisii mixte, pa diverse ramuri 
industriale, care au ca sarcină apro
fundarea posibilităților de dezvoltare 
a cooperării în ramurile respective.

Lucrările au decurs intr-o atmosfe
ră prietenească, reflectind bunele re
lații politice și economice dintre cele 
două țări. / .»

(Agerpres)

■ ■■■■■■

Cronica zilei
Delegația primăriei orașului Viena, 

condusă de Felix Slavik, prim-vice- 
primar, a părăsit miercuri după-a
miază Capitala, indreptîndu-se spre 
patrie.

în timpul șederii in țara noastră, 
membrii delegației, au vizitat Tîrgul 
internațional București, au avut în
trevederi cu reprezentanți ai munici
palității bucureștene, interesindu-se 
de o serie de probleme urbanistice și 
edilitar-gospodărești.

De asemenea, au vizitat cartiere de 
locuințe, unități de construcții și uni
tăți ale industriei locale, monumente 
și edificii social-îulturale din Bucu
rești și din județul Brașov.

★
în prezența a numeroși specialiști 

din țară și de peste, hotare; are loc 
astăzi, în sala mică a Palatului Re
publicii Socialiste- România, deschi
derea cetei ’'de-a V-a Conferințe na
ționale dedicate cercetării și proiec
tării în industria ușoară, organizată 
de cătrS Consiliul național Td in'ițifih- 
rilor și tehnicienilor in Colaborare cu 
Ministerul Industriei Ușoare. Eveni
mentul marchează împlinirea a 20 de 
ani de activitate in acest domeniu. 
Organizate pe 11 secții, lucrările se 
vor desfășura între 22—24 petombrie.

Cu același prilej, ieri dimineață a 
fost deschisă expoziția „20 de ani de 
cercetare și proiectare in industria 
ușoară” — care prezintă realizările 
institutelor departamentale de specia
litate. La inaugurare au fost prezenți 
membri ai conducerii ministerului, 
conducători de întreprinderi, specia
liști și cadre didactice cit și un nu
meros public. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a prezentat in- 
norări mai accentuate în* cursul 
dirhineții, în estul Olteniei și Mun
tenia, unde pe alocuri ceața a persis
tat, apoi cerul a Revenit variabil. în 
Banat. Crișana, Maramureș și vestul

Transilvaniei, cerul s-a acoperit trep
tat și au căzut ploi temporare, în 
zona de munte izolat și lapoviță și 
ninsoare. Vîntul a suflat potrivit, cu 
unele intensificări în Banat, Crișana 
și zona de munte, predominind din 
sectorul sud-vest. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 8 grade la 
Chișineu Criș și Arad și 23 de grade 
la Constanța, Medgidia și Mihail Ko- 
gălniceanu. în București : vremea a 
continuat să se încălzească. Cerul, va
riabil în cursul dimineții, a devenit 
senin după amiază. Temperatura 
maximă a înregistrat valoarea de 22 
de grade.

r

*

20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

cinema
• Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15, BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16,30; 20.
• De șapte ori șapte : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 21, 
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
• In arșița nopții : CAPITOL —
8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30. FERO
VIAR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Omul ras în cap : CAPITOL 
— 21.
• Vă place Brahms ? : VICTO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Impostorii : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunători
lor : LUMINA — 9,30—14,45 în con
tinuare ; 17; 19; 21.
• 100 de carabine : EXCELSIOR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

Î Program pentru copii — 10; 
rumoasa Varvara — 11,30; 13,45;

16; Blow-up — 18,15; 20,30 : DOI
NA.
• Hatari — 9,30—16 în continua
re ; Program de documentare în 
premieră — 19; 20,45 : TIMPURI 
NOI.
• Patricia șt muzica x GRI VIȚA 
— 10,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA — 
15,30; 18, 20.

? Jandarmul se însoară : ÎNFRA-
IREA INTRE POPOARE — 15,30; 

17,45; 20, COSMOS — 15,30; 18;
20,15.
• Mayerling (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 19, VOLGA — 15,30; 
19, MOȘILOR — 17; 20,15.
• Flacăra olimpică : MOȘILOR 
— 15.
e Semaforul verde : CINEMATE
CA (sala Union) — 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45.
e Octombrie : CINEMATECA (sala 
Union) — 21.
• Degetul de fier : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
O Hibernatus : BUCEGI — 10; 16; 
18,15; 20,30, FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30/ AURORA — 9; 11,15;
13,30; 16, 18,15; 20,30, FLAMURA 
— 11; 16; 18,15; 20,30.

în cursul utici recen
te călătorii în Iugosla
via mi-a atras atenția 
cu deosebire experien
ța unor unități agri
cole care au dobîndit 
realizări semnificative 
In organizarea muncii 
și sporirea producției 
agricole, E vorba mai 
ales, de combinatele a- 
gro-industriale care, 
intinzindu-se pe zeci 
de mii de hectare, fo
losesc eu bună eficien
ță economică tot ceea 
ce conferă înaltă pro
ductivitate și randa
ment agriculturii mo
derne — mecanizarea, 
chimizarea și irigațiile.

O imagine a efortu
rilor depuse in această 
direcție ne-a oferit, și 
combinatul agro-indus
trial Tames. Directorul 
general al combinatu
lui, inginerul Miroslav 
Ivanovici, ne-a relatat 
aspecte interesante din 
activitatea economică 
și organizatorică a a- 
oestei mari unități.

Combinatul a luat 
ființă in anul 1963 prin 
unirea mai multor co
operative agricole și a 
unor unități de pro
ducție aparținînd sta
tului de pe un terito
riu cu o rază de 100 
km. în perioada relativ 
scurtă care a trecut de 
la înființare, această 
vastă Întreprindere a 
cunoscut o impetuoasă 
dezvoltare. în prezent 
dispune de 32 000 ha 
teren și de o puternică 
bază tehnico-materială. 
Este suficient să amin
tim că din „zestrea” 
zootehnică a combina
tului fac parte peste 
6 500 bovine, din care 
3 000 vaci cu lapte, că 
anual aici se cresc 
30 000 de porci, 50 000 
de găini ouătoare, pen
tru a ne da seama de 
amploarea activității 
pe care o desfășoară 
cei din Tames. Din pa
siune, dar și din consi
derente economice, s-a 
înființat și o mică her
ghelie cu 100 cai de 
rasă.

Gazdele ne-au ex
plicat, cu multă amabi-, 
litate, că pentru valo
rificarea superioară, la 
fața locului, a produse
lor agricole au fost în
ființate în decursul a- 
nilor o seamă de fa- 
briei. Lucrează din 
plin o fabrică , de ami
don ce prelucrează a- 
nual 3 500 vagoane de 
porumb, o fabrică de 
furaje combinate cu o 
capacitate de 3 000 va
goane pe an, o unitate 
care utilizează zilnic 
50 000 1 de lapte, trans- 
formîndu-1 în iaurt, 
brânzeturi și unt. De a- 
semenea, s-a dezvoltat 
fabrica de bere care a 
ajuns la o capacitate

de 120 000 hl anual și 
s-a înființat un abator 
pentru, prelucrarea căr
nii. în aceste unități 
se obțin produse de un 
nivel calitativ care sa
tisface exigențele atît la 
export cît și pe piața 
internă. Combinatul 
dispune de 40 de ma
gazine în orașul Pan- 
ciovo și pe litoralul 
Mării Adriatice. Pen
tru aprovizionarea cu
rentă a magazinelor, 
ca și pentru a satisface 
nevoile producției, 
funcționează o secție 
de transport care dis
pune de 60 de autoca-

Note de drum din 
R.S.F. Iugoslavia 
mioane și de alte mij
loace de transport cu 
o capacitate de 800 
tone.

Pentru a putea apre
cia amploarea și im
portanța pe care o are 
un asemenea combinat 
amintim că aici lu
crează, în cadrul celor 
36 de unități econo
mice, 4 00D de salariațl 
permanenți și 2 000 de 
muncitori sezonieri. 
Fiecare unitate de pro
ducție este organizată 
pe principiul gestiunii 
economice proprii. îm
bunătățirea cîștlgului 
salariaților depinde ne
mijlocit de rezultatele 
pe care le obțin in 
producție. Salariile 
scad sau cresc în func
ție de beneficiile do- 
bindlte in unitatea res
pectivă.

O latură importantă 
a activității combina
tului o constituie coo
perarea cu producă
torii din raza sa dă 
activitate. Un mare 
număr dintre ei bene
ficiază de sprijin con
cret care constă în 
mașini agricole, îngră
șăminte chimice, asis
tență tehnică, semințe 
valoroase, animale de 
rasă etc. Plata servi
ciilor efectuate de 
combinat se faoe cu 
produse agricole pe 
bază de .contracte. Cară 
conțin .clauze obliga
torii pentru ambele 
părți.

în cadrul combina
tului funcționează un 
institut de cercetări a- 
griicole subordonat ți
nui institut central. 
Activitatea de cerce
tare se desfășoară in 
funcție de nevoile u- 
nităților de producție, 
pe care institutul le 
deservește contra unei

plăți corespunzătoare. 
Institutul dispune de’ 
un cîmp experimen
tal de 40 ha și de ser
vicii pentru selecția a- 
nimalelor. El este fi
nanțat de unitățile de 
producție în funcție de 
contribuția adusă la 
Sporirea producției a- 
gricole și la îmbunătă
țirea soiurilor de se
mințe sau a raselor de 
animale.

Un bol important 
în organizarea și spo
rirea producției îl au 
unității?! de muncă 
care, așa cum am a- 
mintit, constituie ve
rigi Organizatorice de 
bază ce funcționează 
pe principiul gestiunii 
economice proprii. U- 
nitateâ de muncă din 
localitatea Locve dis
pune de 28 de trac
toare, 23 Combine de 
cereale și alte utilaje 
și mașini agricole. 
Conducerea ei coope
rează cu producătorii 
din localitate pe care 
îi ajută cu tractoare 
și mașini agricole, în
grășăminte chimice, 
semințe de soi și ani
male de rasă supe
rioară.

Eforturile depuse de 
consiliul muncitoresc 
al combinatului sînt 
oglindite și apreciate 
în funcție de produc
țiile și veniturile care 
se obțin in fiecare an. 
$i se pare că re
zultatele bune atestă 
din plin rodnicia efor
turilor depuse. în ul
timii trei ani produc
ția medie de grîu a 
fost de 4 200—4 500 kg 
la hectar pe o supra
față de 12 000 ha. cea 
de porumb de 6 500— 
7 000 kg pe o Suprafa
ță de 4 000 ha, iar la 
sfecla de zahăr s-au 
obținut 45—50 000 kg 
la ha de pe o supra
față de 15 000 ha. 
Producția medie de 
lapte a fast cuprinsă 
între 3 500 și 5 000 litri 
pe fiecare vacă. Sînt 
indici înalți care Vor
besc de la sine despre 
eficiența măsurilor in- 

(treprins-e pentru creș- 
’ terea producției agri
cole. Pe această bază 
— la care se adaugă, 
cu o pondere tot mal 
mare, dezvoltarea uni
tăților industriale de 
prelucrare a produse
lor agricole — combi
natul obține o pro
ducție globală de cir
ca 420 milioane dinari 
și un beneficiu de 15 
milioane dinari pe an.

La Tames, agricul
tura tinde a căpăta 
unele atribute ale in
dustriei moderne. Iar 
la loc de cinste se află 
organizarea și eficiența.

Florae CEAUSESCU
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Campionatele mondiale de tir
Pe poligonul din apropierea ora

șului american Phoenix (Arizona) au 
continuat întrecerile campionatelor 
mondiale de tir. în proba feminină de 
talere, medalia de aur a fost ciști- 
gată de sovietica lulia Sidorova, care 
a totalizat 136 puncte. Medalia de ar
gint a revenit italiencel Pina Avrile, 
iar cea de bronz țintașei sovietice 
Valentina Gherasina — ambele cu 
cîte 133 puncte. Proba de talere mas
culin pe echipe s-a încheiat cu vic
toria formației S.U.A. cu 579 puncte, 
urmată de echipele Franței — (578 p) 
și Italiei (576 p).

în proba de armă liberă calibru re
dus — poziția în picioare, titlul de 
campion mondial a revenit trăgătoru
lui sovietic Vitali Parkimovlci cu 376 
puncte. Pe locul doi s-a clasat ceho
slovacul Peter Kovarik (375 p), iar 
locul trei a fost ocupat de americanul 
John Writer (375 p). în această probă, 
pe echipe, medalia de aur a fost cîș- 
tigată de S.U.A. cu 1 475 puncte, ur
mată de U.R.S.S. (1 469 p) și R.D. 
Germană (1 461 p).

Titlul de campion mondial în proba 
de „mistreț alergător” a fost ciștigat 
de suedezul Gote Gaard cu 562 punc
te, secundat de Valeri Posloianov 
(U.R.S.S.) 561 puncte și Martin Nord- 
fors (Suedia) — 552 puncte. Pe echipe,

primul loc a fost ocupat de U.R.S.S. 
1 439 puncte, urmată de Suedia 
(1 422 p) și S.U.A. (1 399 p).A
In cîteva rînduri

Campionatul de hochei pe gheață. 
Pe patinoarul acoperit din parcul 
sportiv „23 August” s-au dispu
tat miercuri două jocuri : Avîntul 
Miercurea Ciuc a învins cu 8—7 pe 
Avîntul Gheorghieni, iar Dinamo 
București a întrecut cu 13—2 pe 
Agronomia Cluj.

Campionatul de polo pe apă. Ieri, 
in turneul final al campionatului de 
polo pe apă, victorii la limită doar 
ale celor două fruntașe ale clasa
mentului : Dinamo a învins cu 6—5 
(2—2, 1—2, 2—0, 1—1) pe Voința 
Cluj, iar Steaua a întrecut cu 4—3 
(1—1, 0—0, 2—1, 1—1) pe Rapid

ATLETISM. - Ieri dimineață, pe 
stadionul Republicii din Capitală, 
atleta Valeria Bufanu a eșuat în 
tentativa sa de corectare a recordu
lui mondial în proba de 200 m gar
duri. Ea a fost cronometrată , în 
25”9/10, timp ce reprezintă un nou 
record național, la numai o zecime de 
secundă de recordul mondial.

• Străinii : UNIREA — 18; 20.
• Numai mortul va răspunde i 
UNIREA- — 15,30.
• Aurul : LIRA — 15,30, RAHO
VA — 15,30.
• Ambuscada: DRUMUL SĂRII 
— 14,30.

IERI, IN COMPETIȚIILE EUROPENE DE FOTBAL9

Echipele noastre au primit... „un car de goluri11
STEAUA ROȘIE-U.T.A. 3-4)

Ieri la Belgrad, pe stadionul 
echipei campioane a Iugoslaviei, 
Steaua roșie, fotbaliștii de la U.T.A. 
nu au putut rezista practic decit o re
priză în primul lor meci din turul II 
al „Cupei campionilor europeni”. în 
fața a peste 25 000 de spectatori, pe 
un teren greu din cauza ploii, meciul 
Steaua roșie-U.T.A. s-a desfășurat 
intr-un ritm destul de animat, „ani
mația”, ca să spunem astfel, gene- 
rind-o bineînțeles sportivii Iugoslavi. 
U.T.A. s-a comportat onorabil în pri
ma parte a întîlnirii, primind numai 
un gol. Autorul lui : atacantul central 
Filipovici. în această perioadă, apă
rarea echipei noastre, în frunte cu 
Lereter, s-a făcut remarcată prin 
destrămarea unor atacuri foarte peri
culoase. Spre sfîrșitul reprizei, U.T.A, 
a inițiat un contraatac prin care ar fi 
putut egala. Dumbreanu, de la numai 
5 m, a tras peste poartă.

La scurt timp după pauză echipa

teatre
C, Opera Română : Triptic de ba- 
et românesc — 19,30.

? Teatrul „Țăndărică" (sala din 
alea Victoriei) : Guliver in țara 

păpușilor — 17 ; (sala din str. A- 
cademiei) : Strop de Rouă — bro- 
tăcelul — 16.
• Teatrul de revistă „Fantasio" 
din Constanța (în sala Teatrului 
Giulești) : Nu aveți un cap în 
plus 7 — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Floare de cactus 
— 19,30.

• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
gialc" (sala Comedia) : Coana Chi- 
rlța — 20 ; (sala Studio) : Părinții 
teribili — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) ; 
Transplantarea Inimii necunoscu
te — 20.
• Teatrul Mic ; Prețul — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Rebelul — 19,30 ; (sals 
Studio) : Cercul morții — 20.
e Teatrul evreiesc de stat : Lum* 
pacius Vagabundus — 19,30.

t V
PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. 18,00 
Mult e dulce și frumoasă. Emi
siune de prof. dr. Sorin Stati. 18,25 
Ateneu — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,40 Cadran internațio
nal. 19,20 1 001 de seri — emisiune

pentru cel mici. 19,30 Telejurnalul 
de seară. 20,00 Film serial : „Noile 
aventuri ale lui Huckleberry 
Finn". 20,30 Rezonanțe de sonet. 
Serenade, canțonete, romanțe. 
21,10 Viața literară. 21,40 Poșta TV 
de Ion Bucheru. 21,55 Aplauze 
pentru români — reportaj filmat 
de Virgil Sacerdoțeanu la Festi
valul internațional de folclor 1970 
de la Dijon, unde ansamblul „Poe- 
nița" din Brașov a obținut „Discul 
de aur" șl „Colierul de argint". 
22,25 Telejurnalul de noapte. 22,40 
Varietăți pe peliculă. 23,00 închi
derea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

20,00 Film artistic : „Cavalerii 
aerului" — o producție a studiou
rilor cinematografice cehoslovace. 
21,30 Buletin de știri. 21,35 Maeștrii 
baghetei — Roberto Benzi. 22,35 în 
lumea filmului o Pe platouri ; se 
filmează „Joe" după Jack London
• Artiștii, despre el și despre alții
• File din istoria western-ulul
• Miniatură comică realizată de 
scriitorii francezi Roger Pierre și 
Thibault — despre „O călătorie în 
avion". 22,50 Muzică de jazz cu 
Mihai Chirilov, Sorin Movilescu șl 
Victor Negoeseu. 23,05 închiderea 
emisiunii programului II.

I

gazdă majorează scorul la 2—0, prin- 
tr-o bună reușită a celuilalt atacant 
central, Acimovici, încurajați și mai 
serios de publicul spectator, fotbaliștii 
belgrădeni s-au menținut in atac, în- 
.cercînd să-și asigure un scor cît mai 
confortabil, pentru a fi scutiți, fie și 
parțial, de emoții, în retur. Arădanii, 
evident marcați de efort (deși pînă a- 
tunci, după cum s\ vede, eforturile 
lor nu fuseseră încununate de suc
ces), au mal primit utf gol. Autorul 
acestuia avea să fie fundașul central 
Krlvokucea. Desigur la 3—0. meciul 
era jucat, scorul fiind pentru Steaua 
roșie generator de optimism în ceea 
ce privește calificarea.
• P.S.V.-STEAUA 4-0

Echipele P.S.V. Eindhoven și Steaua 
București au susținut aseară pri
ma lor partidă a dublului meci di
rect contind pentru „Cupa cupelor”, 
în ciuda timpului rece (+4 grade), 
tribunele stadionului central al acas- 
tui oraș sud-olandez au fost aseară 
arhipline : circa 25 000 de spectatori. 
Nu încape nici o îndoială că afluxul 
de public s-a datorat și faptului că 
localitatea era vizitată de o repre
zentantă a fotbalului care, prin 
U.T.A.. a „barat” drumul In C.C.E. 
celei mai bune echipe de club din 
lume — Feyenoord, campioana Olan
dei, campioana Europei, deținătoarea 
„Cupei intercontinentale”.

începutului furtunos al echipei lo
cale steliștii i-au opus un joc calm, 
temperat. Trecuseră doar cinci minu
te și scorul putea să fie deschis ; 
marea ocazie de a marca au avut-o 
(și, din păcate, au ratat-o, aproape 
incredibil), fotbaliștii noștri. La un 
șut puternic al lui Iordănescu, por
tarul olandez, Van Beveren, scapă 
mingea. Intervine Mirăuță, însă șu
tul său, deși de la numai 6 m, este 
imprecis, mingea' trece peste bară. 
La alte 5 minute, Steaua trece prin 
mari emoții. La un șut extrem de 
puternic al lui Van Der Kuylen. care 
proiectase mingea pe direcția porții 
lui Suciu, intervine salvator Ciugarin, 
evitînd golul. Echipa olandeză conti
nuă să domine.

P.S.V. deschide scorul în min. 31. 
La „o minge anonimă, care nu pre
vestea nimic deosebit” — cum apre
cia aseară crainicul radiodifuziunii 
— întreaga apărare a Stelei, inclusiv 
Suciu, ezită să intervină dectsiv. Pe 
fază, atacantul central Veenstra preia

mingea și înscrie. Olandezii se men
țin în continuare în ofensivă, solici- 
iîndu-1 din plin pe Suciu...

In partea a doua a meciului, alte 
mari greșeli de apărare ale echipei 
bucureștene, la interval de numai un 
minut una față de cealaltă, și olan
dezii înscriu încă două goluri. în min. 
67, De Vrindt aduce scorul la 2—0, 
pentru ca în min. 68, Mulders să-1 
uree la 3—0. Rezultatul final avea 
să fie 4—0 ; căci De Vrindt a mai 
înscris un gol in min. 85. Un rezul
tat sever, dar care ilustrează exact 
superioritatea dovedită de gazde.
• F. C. LIVERPOOL-DI

NAMO 3-0
Extrem de multe comentarii și 

un foarte pasionant „joc al pro
nosticurilor” a iscat partida a- 
ceasta, contînd pentru „Cupa ora
șelor tîrguri”. în afara interesu
lui firesc, manifestat pentru e- 
chlpa lor, amatorii de fotbal din 
Liverpool au ținut să-i vadă 
pe fotbaliștii de Ia Dinamo pentru 
un „amănunt” subliniat cu predilec
ție în rubricile de sport ale ziarelor : 
„aproape jumătate din efectivul de 
bază al echipei bucureștene a făcut 
parte din reprezentativa României ce 
a evaluat la campionatele mondiale 
de anul trecut, deci și împotriva An
gliei...”

Fotbaliștii noștri nu au putut să se 
ridice la nivelul cerut de o aseme
nea partidă, pierzînd la un scor des
tul de categoric, un „scor de for
fait”, cum se spune, ceea ce le lasă 
foarte puține speranțe de a recupera 
handicapul în meciul retur, de la 
București. Autorii golurilor : Lindsay, 
Lawler și Hughes. Singura consolare 
a dinamoviștiloc ar putea fi faptul că 
în meciul de aseară, la pauză scorul 
era 0—0.

ALTE REZULTATE :
„Cupa campionilor europeni” : Pa- 

nathinaikos Atena—Slovan Bratislava 
3—0 (1—0) ; Cari Zeiss Jena—Spor
ting Lisabona 2—1 (0—0).

„Cupa orașelor tirgurl” ; Dynamo 
Zagreb—S. V. Hamburg 4—0 (2—0) ; 
Sparta Praga—Dundee United 3—1 
(1—1).

„Cupa Cupelor” : Honved Buda
pesta—Manchester City 0—1 (0—0) ; 
Real Madrid—Wacker Innsbruck 0—1 
(0—1) ; C.S.K.A. Sofia—Chelsea 0—1 
(0-1).
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Opinii în favoarea securității 
internaționale și dezarmării 

CUViNTAREA LUI MITIA RIBICICI

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a II. D. Germane, 
condusă de Walter Ulbricht, la Praga

NAȚIUNILE UNITE 21. — Trimișii 
speciali L. Rodescu și A. Ionescu. 
transmit : Continuîndu-și dezbaterile 
politice, atenția Adunării Generale a 
O.N.U., reunită în sesiune jubiliară, 
a fost reținută în ședințele de marți 
după-amiază și miercuri dimineața 
de cuvîntările președintelui Jean- 
Bedel Bokassa —• Republica Africa 
Centrală — ale primilor miniștri ai 
Iugoslaviei — Mitia Ribicici, Ghanei 
— K. A. Busia, Israelului — Golda 
Meir, a trimisului special al pre
ședintelui Republicii Chile — Gabriel 
Valdes, ministru de externe, ale mi
niștrilor de externe ai Albaniei — 
Nesti Nașe, și Bulgariei — Ivan Ba- 
șev.

Cu un Interes deosebit a fost ur
mărit discursul președintelui Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iugosla
via, Mitia Ribicici. Reafirmînd de la 
înalta tribună a O.N.U. voința Iugo
slaviei de a coopera ou toate statele, 
Mitia Ribicici sublinia că „diferen
dele, oricare ar fi ele, dintre state, 
nu pot constitui un obstacol în dez
voltarea bunelor relații, dacă acestea 
sînt fondate pe egalitatea în drepturi, 
neamestec și respect mutual". „Po
poarele iugoslave — relevă în conti
nuare vorbitorul — văd în aplicarea 
strictă a principiilor Cartei de către 
toate statele, indiferent de mărimea, 
nivelul de dezvoltare și sistemele 
lor social-politice sau economice, un 
instrument de neînlocuit în lupta 
pentru independență și egalitate în 
drepturi între state și popoare, pen
tru realizarea drepturilor și libertă
ții omului, eliberarea definitivă a 
umanității de ororile războiului, de 
agresiune și oricare alte violențe în 
raporturile dintre state, pentru eli
minarea subdezvoltării economice și 
sociale în lume, lichidarea colonialis
mului, rasismului, politicii de apart
heid". In vederea înfăptuirii cu suc
ces a acestor probleme universale, 
organizația noastră trebuie să fie ea 
însăși universală — a declarat M. 
Ribicici. insistînd asupra necesității 
restabilirii drenturilor care aparțin, 
în baza Cartei, Republicii Populare 
Chineze.

Oprindu-se în continuarea discursu-

întrevederi ale 
ministrului afacerilor 
externe al României

NAȚIUNILE UNITE 21. — în 
cadrul activităților politico-diplo- 
matice desfășurate la O.N.U., cu 
prilejul celei de-a XXV-a sesiuni 
a Adunării Generale, ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, s-a întîlnit cu 
Maurice Schumann, ministrul afa
cerilor externe al Franței. De ase
menea, el a purtat discuții cu sub
secretarul de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe» al Greciei, Ch. 
X. Palamas, șeful delegației acestei 
țări.

Miercuri dimineața, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al țării noastre, a avut, la 
sediul Națiunilor Unite, o întîlnire 
cu Mohsen Alaini, prim-ministru 
și ministru al afacerilor externe al 
Republicii Arabe Yemen.

Alegeri legislative 
anticipate in Belgia ?

BRUXELLES 21 (Agerpres) — Po
sibilitatea organizării in Belgia a u- 
nor alegeri legislative anticipate este 
din ce in ce mai des evocată în 
cercurile politice din Bruxelles. So
cialiștii (formațiune politică din coa
liția guvernamentală), care în alege
rile comunale de la 11 octombrie au 
înregistrat pe ansamblul țării un a- 
preciabil cîștig, consideră că actuala 
conjunctură politică le este favo
rabilă.

Celălalt partid al coaliției (social- 
creștin), care în general și-a menți
nut pozițiile în recentele alegeri lo
cale, nu pare ostil unei asemenea 
decizii. Doar liberalii, care se află in 
opoziție, resping posibilitatea organi
zării unui scrutin anticipat.

Cotidianul „Le Monde" apreciază 
că partidul liberal ar putea fi pus de 
coaliția guvernamentală în fața ur
mătoarei alternative : fie să voteze 
în favoarea reformei constituționale 
propuse de cabinetul condus de pre
mierul Eyskens, fie să accepte ale
geri anticipate în care ar risca să 
piardă un număr mare de mandate.

Bernadette Devlin 
eliberată înainte de termen

BELFAST 21 (Agerpres).—Miercuri 
dimineața a fost eliberată Bernadette 
Devlin, cea mai tînără deputată din 
Camera Comunelor. După cum se 
știe, Bernadette Devlin, care repre
zintă în Parlament o circumscripție 
nord-irlandeză, executa, începind de 
la 26 iunie, o condamnare la șase luni 
închisoare în penitenciarul din Ar
magh, pentru faptul că participase la 
demonstrațiile din luna august 1969 
de la Londonderry.

Eliberarea, cu aproape două luni 
înainte de termen, se datorează, po
trivit oficialităților nord-irlandeze, 
„bunei sale conduite" în închisoare. 
In realitate, apreciază observatorii 
politici, eliberarea lui Bernadette 
Devlin urmează unei puternice cam
panii în favoarea eliberării ei. 

lui său asupra evoluției climatului 
european, premierul iugoslav a su
bliniat că ultimele evenimente din 
Europa, care au inaugurat un nou 
proces de cooperare și depășire a 
moștenirii celui de-al doilea război 
mondial și al confruntărilor din pe
rioada războiului rece, au demonstrat 
că „nu există problemă, oricît de com
plexă ar fi ea, care să nu poată fi 
rezolvată prin mijloace pașnice, a- 
tunci cînd există voința de a aplica 
metoda negocierilor și respectării in
tereselor legitime ale popoarelor și 
țărilor".

în ultima parte a discursului său. 
M. Ribicici a abordat problemele pe 
care le ridică rezolvarea justă, în 
spiritul echității, a crizelor și con
flictelor ce confruntă unele regiuni, 
declarind că sursa acestor situații 
periculoase pentru securitatea și pa
cea omenirii o constituie „politica de 
forță și de impunere a diverselor for
me de subordonare". Pronunțîndu-se 
pentru eliminarea acestei politici din 
viața internațională, vorbitorul s-a 
referit, la „hotărîrea unul număr tot 
mai mare de țări și popoare care re
fuză să devină obiectul tranzacțiilor 
de orice fel, de a juca un rol activ, 
în evoluția relațiilor mondiale".

In încheiere, M. Ribicici a relevat 
cu satisfacție consensul general al 
participanților la sesiunea jubiliară 
în ce privește adoptarea unor docu
mente de mare importanță pentru 
comprehensiunea și cooperarea inter
națională. Re terindu-se, printre alte
le, la declarația privind principiile 
relațiilor prietenești și cooperării în
tre state, premierul iugoslav a rele
vat că, deși acest document nu oferă 
încă o garanție a evoluției acestor ra
porturi, pretutindeni în lume, el ex
primă totuși într-o manieră precisă 
acordul asupra conținutului acelor 
principii care, numai ele singure, pot 
promova cooperare^ internațională 
fondată pe egalitatea în drepturi și 
conformă cu interesele tuturor țări
lor. „Dacă adoptarea acestor docu
mente este urmată de o acțiune hotă- 
rită pentru punerea lor în aplicare, 
noi vom inaugura o nouă etapă în ce 
privește relațiile internaționale. etaDă 
care va duce la întărirea O.N.U.".

Primul ministru al Japoniei, Eisaku 
Sato, a evocat contribuția adusă de 
Organizația Națiunilor Unite în di
ferite domenii ale vieții internațio

INTENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ
NEW YORK 21 (Agerpres). — La 

sediul Națiunilor Unite din New York 
se desfășoară, paralel cu dezbaterile 
sesiunii jubiliare a Adunării Gene
rale, o intensă activitate diplomatică. 
Secretarul general al O.N.U., U Thant, 
a conferit în cadrul unor întrevederi 
separate cu președintele Republicii 
Africa Centrală, Jean-Bedel Bokassa, 
cu ppimii miniștri ai Suediei, Japo
niei și Irlandei, Olof Palme, Eisaku 
Sato și, respectiv, John Lynch, cu 
ministrul de externe al Poloniei, Ște
fan Jedrychowski, și ministrul de 
stat pentru afacerile externe al Etio
piei, Teshaye Gabre Egzy.

Au loc, de asemenea, numeroase 
contacte între delegațiile participante 
la sesiune. Ministrul de externe al 
Marii Britanii, sir Alec Douglas- 
Home, a examinat împreună cu se
cretarul de stat al S.U.A., William. 
Rogers, situația din Orientul Apro
piat, Asia de sud-est. politica brita
nică la est de Suez, precum și as
pecte ale relațiilor bilaterale. Pro
bleme similare au fost trecute în

FLAGELUL FOAMETEI
POATE FI ÎNLĂTURAT

Intr-un articol publicat recent,, pe marginea unor rapoarte ale Organizației 
mondiale pentru alimentație și agricultură (F A.O.), revista americană ..TIME" 
relevă o serie de aspecte interesante legate de introducerea în agricultura ță
rilor în curs de dezvoltare a unor noi soiuri de griu și orez de înaltă produc
tivitate, menite să contribuie la înlăturarea spectrului subnutriției și foametei.

„F.A.O., care de ani de zile lansa 
semnale de avertisment in legătură 
cu explozia demografică și consecin
țele sale asupra mijloacelor de subsis- 
tenfă, susține in prezent — scrie re
vista — că potențialul agricol al lumii 
este suficient de mare pentru a hrăni 
157 miliarde oameni (față de actuala 
populație a globului de 3,5 miliarde). 
Rezultatele spectaculoase ale noilor 
soiuri au fost comparate cu o adevă
rată revoluție, dovedind că bătălia 
pentru producții alimentare poate fi 
cistigată. Dar nu înainte de lichidarea 
unor neajunsuri serioase, condiție in
dispensabilă pentru ca „revoluția ver
de'1 să fie cu adevărat eficientă.

„Revoluția verde" a apărut în 1944, 
cînd patru tineri cercetători, finanțați 
de Fundația Rockefeller, au incgput 
să experimenteze in apropiere de 
Mexico City ceea ce avea să devină,, 
in cele din urmă, un soi de griu ne
obișnuit de viguros și cu bobul plin. 
In urma acestui succes s-a trecut, in 
1962, la cercetări pentru obținerea 
unei specii de orez tot atît de mira
culoasă. Experimentările au avut loc 
la Los Banos in Filipine. Au rezultat 
soiurile IR 5 și IR 8 introduse cu 
titlu de încercare in 1964. Realizarea 
lor a determinat o explozie a produc
ției de orez pe plan mondial.

In urmă cu cinci ani, Filipinele im
portau un milion tone orez anual. 
Această țară iși asigură in prezent 
necesitățile proprii. De la introdu
cerea soiurilor de inaltă productivi
tate în Pakistanul de vest, această 
regiune și-a sporit producția de griu 
cu 171 la sută și cea de orez cu 
162 la sută. Numai in doi ani pro
ducția de griu a Indiei a crescut cu 
50 la sută, iar producția de orez a 

nale, amintind totodată că, în cei
25 de ani de existență, acest for a 

I trecut prin multe decepții și nemul
țumiri. In situația actuală, a arătat 
el, trebuie să constatăm că mai 
există puncte de tensiune în diferite 
părți ale lumii, iar, uneori, izbucnesc 
conflicte armate, ca cel ce de ani de 
zile face ravagii in Peninsula Indo- 
chinei. Premierul Sato s-a pronunțat 
apoi pentru îmbunătățirea relațiilor 
interstatale în Extremul Orient, dar 
și în alte părți ale globului, ca, de 
pildă, Europa, subliniind în acest sens 
importanța recentei încheieri a tra
tatului sovieto—vest-german. El s-a 
pronunțat în favoarea rezolvării di
ferendelor dintre țări prin negocieri 
și bună înțelegere, afirmind că țara 
sa acordă o importanță particulară 
cooperării pașnice cu toate țările lu
mii, ca o cale experimentată spre 
progres și armonie generală.

Primul ministru al Suediei, Olof 
Palme, a subliniat importanța excep
țională a dezarmării generale în asi
gurarea păcii mondiale. Elza scos în 
evidență rolul pe care trebuie și pot 
să-1 joace țările mici și mijlocii in 

- viața internațională:
De la tribuna Adunării Generale, 

* primul ministru al Olandei, Piet de 
Jong, a reafirmat dorința țării sale 
„de a contribui cu toată energia la 
stabilirea păcii și securității in Eu
ropa în spiritul prevederilor Cartei 
Organizației Națiunilor Unite".

In cadrul dezbaterilor au mai luat 
cuvintul Demetrio B. Lakas, pre
ședintele Republicii Panama, H. L. 
Shearer, primul ministru al Jamai- 
căi, Sewooeagur Ramgoolam, primul 
ministru al Insulelor Mauritius, Ka- 
misese Mara, primul ministru al sta
tului Fiji, și S. S. Ramphal, ministru 
de externe, trimis special al pre
ședintelui Guyanei.

★
Miercuri după-amiază, Consiliul de 

Securitate s-a întrunit intr-o ședință 
cu ușile închise în prezența miniștri
lor de externe sau a reprezentanți
lor speciali ai statelor membre ale 
Consiliului. Aceasta a fost prima șe
dință din seria de reuniuni periodice 
care urmează să aibă loc în viitor 
potrivit propunerii Finlandei — ac
ceptată de Consiliul de Securitate — 
conform articolului 28 din Carta 
O.N.U., neaplicat încă pînă în pre
zent.

revistă în cadrul unei alte întreve
deri pe care Douglas-Home a avut-o 
cu ministrul de externe al Franței, 
Maurice Schumann.

Ministrul de externe britanic, sir 
Alec Douglas-Home, s-a mai întreți
nut, îndeosebi în legătură cu proble
mele de intferes reciproc, cu omolo
gul său spaniol, Gregorio Lopez Bra
vo, și cu secretarul de stat permanent 
pe lingă primul ministru, pentru afa
cerile externe al Greciei, Christos 
Xanthopoulos-Palamas.

După cum informează agenția TASS, 
ministrul de externe al Uniunii So
vietice, Andrei Gromîko, s-a intîlnit 
marți cu ministrul de externe al Aus
triei, Rudolf Kirchschlăger, și cu co
misarul federal pentru problemele ex
terne al Nigeriei, Arikpo Okoi. 
Miercuri, Andrei Gromiko a avut, de 
asemenea, întrevederi cu secretarul 
de stat adjunct pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, Anton Vratusa, 
și cu ministrul de externe al Repu
blicii Populare a Yemenului de Sud, 
Aii Salem al Beid.

Ceylonului a crescut cu 34 la sută... 
Japonia, multă vreme importatoare 
de orez, dispune in prezent de un 
uriaș surplus... Alte țări care resimt 
influența introducerii noilor soiuri 
sînt Turcia, Malayezia, Birmania, In
donezia, Afganistanul, Kenya, Tu
nisia, Marocul, Algeria, Libia, Bra
zilia, Paraguay.

Cu toate acestea — arată „Time"

Răsfoind presa 

străină

— numeroase țări nu sint in stare să 
mânuiască recoltele uriașe pe care au 
început să le stringă, deoarece nu dis
pun de baza tehnică necesară produc
ției, depozitării și desfacerii cereale
lor. Pe de altă parte, deoarece noile 
soiuri miraculoase de cereale reclamă 
investiții relativ costisitoare — se
mințe, irigații, îngrășăminte și sub
stanțe insecticide — marii proprietari 
de pămînt sînt cei care în primul rind 
pot beneficia de „revoluția verde", in 
timp ce numeroși țărani mici și mij
locii se văd nevoiți să părăsească sa
tele, plecînd spre orașele deja supra
aglomerate. Există perspectiva, după 
cum releva economista britanică Bar
bara Ward, a unui „flux" de săteni, 
care amenință să copleșească orașele 
de pe acum supraaglomerate.

în numeroase regiuni, una din

ÎNTÎLNIREA REPREZENTANȚILOR 
UNOR PARTIDE COMUNISTE 

Șl MUNCITOREȘTI 
DIN ȚĂRILE EUROPEI

La Moscova a avut loc în zilele de 
20 și 21 octombrie 1970 întîlnirea re
prezentanților a 27 de partide comu
niste și muncitorești din țările Eu
ropei.

Au participat reprezentanții Comi
tetelor Centrale ale Partidului Co
munist din Austria, Partidului Co
munist din Belgia, Partidului Co
munist din Marea Britanie, Partidului 
Comunist Bulgar, Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Partidului Pro
gresist al oamenilor muncii din Ci
pru (A.K.E.L.), Partidului Comunist 
din Danemarca, Partidului Muncii 
din Elveția, Partidului Comunist din 
Finlanda, Partidului Comunist Fran
cez, Partidului Socialist Unit din 
Germania, Partidului Comunist Ger
man, Partidului Comunist din Ger
mania, Partidului Socialist Unit al 
Berlinului Occidental, Partidului Co
munist din Grecia, Partidului Comu
nist din Irlanda, Partidului Comu
nist Italian, Partidului Comunist din 
Luxemburg, Partidului Muncitoresc

în U.R.S.S. a fost lansată 
stația automată „SONDA-8"

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Agen
ția TASS informează că, în con
formitate cu programul de cercetare 
a spațiului cosmic, în Uniunea Sovie
tică a fost lansată la 20 octombrie 
stația automată „Sonda-8“, care se 
îndreaptă spre Lună. Stația s-a pla
sat pe traiectoria spre Lună de pe o 
orbită de satelit artificial al Pămîn- 
tului. Scopul lansării este de a se 
efectua cercetări fizice pe traseul de 
zbor și în spațiul circumlunar. Vor 
fi luate fotografii ale suprafeței sa
telitului natural al Pămîntului, pre
cum și fotografii ale Pămintului și 
Lunii la diferite distanțe. Totodată, 
zborul stației „Sonda-8“ urmărește 
punerea la punct a unor sisteme de 
bord perfecționate și a agregatelor, 
precum și perfecționarea construcției 
aparatelor cosmice,

Agenția precizează că, în confor
mitate cu programul, la 24 octombrie 
stația va înconjura Luna, plasîndu-se 
apoi pe o traiectorie spre Pămînt, 
unde urmează să se înapoieze la 27 
octombrie.

FORMAREA NOULUI
CAIRO 21 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Arabe Unite, Anwar 
Sadat, a emis marți seara decretul 
privind formarea noului guvern egip
tean condus de premierul Mahmoud 
Fawzi, membru al Comitetului Exe
cutiv Suprem al Uniunii Socialiste A- 
rabe, anunță agenția M.E.N. Cu ex
cepția lui Mohammed Hassanein Hey- 
kal, care și-a prezentat demisia din 
funcția de ministru al orientării na
ționale, toți ceilalți miniștri care au 
funcționat în guvernul condus de de
functul președinte Gamal Abdel 
Nasser și-au păstrat portofoliile. La 
Ministerul Orientării Naționale a fost 
numit Mohamed Fayek, care deținuse 
anterior funcția de ministru de 
stat la Ministerial Afacerilor Externe. 
Miercuri, membrii noului cabinet au 
depus jurămîntul în fața președinte
lui R.A.U., Anwar Sadat.

Din Cairo se anunță, totodată, că 
președintele Anwar Sadat a semnat 
un alt decret prin care cei 25 de gu- 

consecințele directe ale utilizării cul
turilor de inaltă productivitate a fost 
adîncirea prăpastiei dintre bogați și 
săraci, ruinarea micii țărănimi. Fără 
credite guvernamentale, sublinia di
rectorul F.A.O., Adekke Boerma, 
„numai fermierul bogat iși poate per
mite investiții pentru desfășurarea 
revoluției verzi". Numărul celor care 
mor de foame continuă să fie ridicat.

In fine, rămine in continuare neso
luționat un aspect esențial, și anume 
folosirea forței1 de muncă de la sate. 
Un raport recent al F.A.O. rdlevă că 
„aproximativ 70 la sută din populația 
dare trăiește în lumea a treia iși a- 
gonisește traiul de pe urma agricul
turii". Se așteaptă ca în 1985 numă
rul lor să crească cu aproximativ 50 
la sută — deși, adaugă raportul, „în 
prezent sint angajați în agricultură 
mult mai mulți oameni decît sînt ne
cesari". După părerea oficialităților 
britanice, țăranul șomer va fi cea mai 
mare problemă a lumii a treia în vi
itorii 20 de ani.

Realizarea faptului că „revoluția 
verde" creează tot atît de multe pro
bleme pe cite rezolvă, a determinat 
căutarea și a altor soluții. îndreptarea 
atenției și spre alte recolte, in afată 
de cereale, reprezintă o posibilitate. 
Reforma agrară este o altă posibilita
te, cu condiția să nu ducă la crearea 
unor parcele de pămînt foarte mici și 
ineficiente. Boerma propune coopera
tive agricole in care să se unească 
mici fermieri pentru a lucra o supra
față întinsă de pămînt care se pretea
ză la mijloace mecanizate. Cooperati
vele ar urma să primească ajutor sub 
formă de credite și construirea unor 
sisteme de irigații.

„Revoluția verde" a izbucnit atît de 
brusc, incit i-a luat pe mulți prin sur
prindere. Se impune cu urgență lua
rea de măsuri eșalonate pe termen 
lung, pentru a-i face față. Este o si
tuație plină de promisiuni, dar și de 
primejdii, pe care omenirea nu-și 
poate permite să o ignore" — încheie 
articolul din „Time".

Unit Polonez, Partidului Comunist 
din Portugalia, Partidului Comunist 
Român, Partidului Comunist din 
San Marino, Partidului de stînga — 
comuniștii din Suedia, Partidului Co
munist din Spania, Partidului Comu
nist din Turcia, Partidului Muncito
resc Socialist Ungar și Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Participanții la întîlnire au făcut 
un schimb de păreri asupra unor pro
bleme privind lupta pentru securita
te în Europa.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la întîlnire au participat to
varășii Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șeful sec
ției relații externe a C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al șe
fului secției internaționale a C.C. 
al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și colaborare 
frățească.

Intre Pămînt și „Sonda-8“ se men
ține o legătură radio permanentă.

In legătură cu lansarea stației cos
mice automate sovietice „Sonda-8“, 
agenția TASS reamintește că pri
mul aparat’din această serie a luat 
startul la 2 aprilie 1964, fiind menit 
să contribuie, prin datele culese, la 
perfecționarea sistemului de zbor la» 
mari distanțe. în același an, la 30 no
iembrie, stația „Sonda-2“ a fost lan
sată în direcția planetei Marte, iar 
la 18 iulie 1965, cel de-al treilea apa
rat cosmi- al seriei a fotografiat 
Luna. Misiunea stației „Sonda-4“, 
lansată la 2 martie 1968, a fost de a 
studia zone îndepărtate ale spațiului 
circumterestru. La 15 septembrie și 
10 noiembrie 1968 au pornit spre Lună 
„Sonda-5“ și „Sonda-6“, care au în
conjurat Selena, înapoindu-se apoi 
pe Pămînt. „Sonda-7“, pornită în 
cursă la 8 august 1969, a adus pe Pă
mînt, după ce înconjurase Luna, foto
grafii în culori ale celor două corpuri 
cerești

GUVERN Al R.A.U.
vernatori provinciali rămin în func
țiile lor. Ziarul „Al-Ahram“ infor
mează că președintele a cerut mem
brilor noului cabinet să-și desfășoare 
activitatea în lumina programului ex
pus la 30 martie 1969 de fostul șef al 
statului egiptean, Nasser.

Agenția M.E.N. relatează că numi
rea lui Mahmoud Fawzi in funcția de 
prim-ministru al R.A.U. a fost apro
bată în unanimitate marți seara de 
Comitetul Central al Uniunii Socia
liste Arabe. Totodată, Comitetul Cen
tral a aprobat propunerea președinte
lui Anwar Sadat ca în funcția de se
cretar general al Uniunii Socialiste 
Arabe să fie numit Abdel Mohsen 
Aboul Nour.

Intr-o scurtă cuvîntare rostită în 
fața membrilor Comitetului Cențral, 
președintele Anwar Sadat s-a referit 
la ultimele evenimente intervenite în 
situația politică și militară din Orien
tul Apropiat.

Alegerea candidatului 
frontului „Unității popu
lare", Salvador Allende, 
pare iminentă,cu trei zile îna_ 
intea celui de-al doilea scrutin pre
zidențial din Chile, apreciază agen
ția U.P.I. Marți seara, Consiliul na
țional al Partidului Democrat-Creș- 
tin de guvernământ a hotărît ca de
putății și senatorii acistui partid să 
acorde votul lor candidatului forțe
lor de stînga. Astfel, Salvador Allen
de și-a asigurat majoritatea voturilor 
în Congres, chemat să desemneze pe 
viitorul președinte al țării la 24 oc
tombrie. Allende a obținut la scru
tinul de la 4 septembrie cel mai 
mare număr de voturi, dar nu și ma
joritatea cerută pentru a fi ales di
rect.

agențiile de presă transmit:
* Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, care conduce o de
legație a Organizației Unității Afri
cane, a sosit miercuri la Paris, ve
nind de la New York. Kenneth 
Kaundâ — președintele în exercițiu 
al Conferinței șefilor de state din 
țările membre ale O.U.A. — a decla
rat că principalul scop al vizitei sale 
prin mai multe state europene este 
acela de a explica oficialităților din 
capitalele vizitate punctul de vedere 
al O.U.A. în legătură cu eventuala re
luare a livrărilor de arme britanice 
către Republica Sud-Africană. Acesta 
a fost, de altfel, subiectul convorbiri
lor avute miercuri după-amiază de 
președintele Kaunda cu șeful statului 
francez, Georges Pompidou.

Funeraliile lui Pierre La
porte ministrld muncii în guvernul 
provinciei Quebec, care a fost asasi
nat de membrii organizației extre
miste separatiste „Frontul pentru eli
berarea Quebecului", s-au desfășurat 
marți la Montreal. La ceremonie a 
asistat primul ministru al Canadei, 
Pierre Trudeau, și numeroase alte 
oficialități din guvernul federal și 
guvernul provincial.

PRAGA 21 (Agerpres). — La Praga 
a sosit miercuri o delegație de partid 
și guvernamentală a R. D. Germane, 
condusă de Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat, și de Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, care va 
face o vizită în R. S. Cehoslovacă la 
invitația C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, a președintelui Ludvik Svoboda 
și a guvernului cehoslovac.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Lubo- 
mir Strougal, președintele guvernului, 
și de alți conducători de partid și de 
stat cehoslovaci.

în cuvintările rostite cu acest pri

Președintele L S. F. Iugoslavia,

HAGA 21 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei oficiale pe care o întreprinde 
în Olanda, președintele R.S.F. Iu
goslavia. Iosip Broz Tito, a fost 
miercuri oaspetele orașelor Delft și 
Rotterdam. La Delft, el a vizitat re
numitul Institut de cercetări hidro
mecanice, cunoscut pentru proiectele 
sale privind sistemul de hidroamelio
rații și pentru faimoasele diguri ma
ritime, de importanță vitală pentru 
Olanda.

La Rotterdam, șeful statului iugo
slav s-a întîlnit, la bordul unei nave 
de croazieră, cu ministrul de exter
ne olandez, Joseph Luns. în centrul

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE 
A R. P. BULGARIA

SOFIA 21 — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite : Marți, la 
Sofia, a avut loc, în prezența lui To
dor Jivkov, Gheorghi Traikov, și a 
altor oonducători de partid și de stat, 
cea de-a 13-a sesiune a celei de-a 
5-a legislaturi a Adunării populare 
a Republicii Populare Bulgaria.

Delegația Confederației 
Generale a Muncii din 
Franța (C.G.T.), condusă de 
Benoît Frachon, președintele Confe
derației, și-a încheiat vizita în R.D. 
Germană, unde a purtat convorbiri cu 
o delegație a Federației Sindicatelor 
Libere Germane condusă de Herbert 
Warnke, președintele Federației. Cu 
acest prilej, relatează agenția A.D.N., 
au fost examinate rezultatele și pers
pectivele colaborării dintre cele două 
organizații sindicale.

In cadrul cursului de 
înalte studii oreanizat de Socie- 
tatea braziliană de geografie, în co
laborare cu Universitatea federală 
din Rio de Janeiro, Gheorghe Matei, 
ministru plenipotențiar al României 
în Brazilia, a ținut o conferință în 
care a evocat momente din istoria 
poporului nostru, a prezentat aspecte 
ale vieții economice și culturale a 
României socialiste, și s-a referit la 
politica externă a țării noastre.

Krim Bellkassem, fost 
ministru nigerian, a fost •- 
sasinat duminică în camera pe care 
o ocupa în hotelul „Intercontinental" 
din Frankfurt pe Main (R.F.G.), in
formează agențiile de presă., Pînă în 
prezent nu se cunosc împrejurările 
în care s-a produs acest asasinat.

0 „Carte albă" cu privire 
la apărare a fost publicată 
de către guvernul japonez, 
pentru prima dată după cel de-al 
doilea război mondial. Documentul 
precizează că Japonia se va situa în 
viitor pe poziția unei puteri econo
mice și nu militare. Totodată,'se re
levă hotărîrea Japoniei de a nu po
seda sau fabrica arme nucleare sau 
alte tipuri de arme cale ar pune în 
pericol securitatea altor state.

CĂRȚI ROMANEȘTI REMISE BIBLIOTECII DIN ALEXANDRIA
Consulul general al 

Republicii Socialiste 
România la Alexandria, 
Nicolaie Ficiu, a remis 

. directorului Bibliotecii 
municipale din acest 
oraș o serie de cărți 
cuprinzînd lucrări din 
mai multe domenii in 
limbile franceză și en

gleză, trimise In dar de 
Biblioteca Centrală de 
Stat din București. Pri
mind darul, directorul 
Bibliotecii municipa’e 
din Alexandria, Abdel 
Hamid Shalakami, a 
subliniat că „această 
colecție de cărți consti
tuie o dovadă a nivelu

lej, Gustav Husak și Walter Ulbricht 
au relevat importanța pe care o pre
zintă vizita delegației de partid și gu
vernamentale din R.D.G. în Ceho
slovacia și au apreciat că tratativele, 
care vor avea loc, se vor referi la 
dezvoltarea continuă a colaborării bi
laterale și vor stabili noi măsuri 
pentru adîncirea relațiilor prietenești 
dintre cele două state.

Tot miercuri, Walter Ulbricht, Willi 
Stoph și ceilalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale a R.D.G. 
au făcut o vizită la Hradul din Praga 
lui Gustav Husak, Ludvik Svoboda și 
Lubomir Strougal.

în aceeași zi, la Praga, au început 
convorbirile între cele două delegații.

, iși continuă. 
Olanda

convorbirilor avute cu această ocazie 
s-a situat problema organizării unei 
conferințe europene asupra securită
ții și analizarea situației din Orientul 
Apropiat. Aceleași probleme au fost 
abordate și în cadrul discuțiilor avu
te în dimineața zilei de miercuri de 
șeful diplomației olandeze cu Mirko 
Tepavaț, seoretarul de stat pentru 
afaceri externe al Iugoslaviei.

Miercuri după-amiază, președintele 
iugoslav a sosit la Haga, unde a efec
tuat o scurtă vizită la sediul Came
rei Reprezentanților a Parlamentului 
olandez.

Sesiunea a dezbătut unele probleme 
economice și administrative. A fost, 
de asemenea, prezentată spre apro
bare propunerea de a se proceda la 
schimbul unor terenuri între R. P. 
Bulgaria și Grecia, ocazionate de co
rectarea cursului rîului Ardă.

Seară comemorativă 
consacrată împlinirii 

a 50 de ani 
de la greva generală 
din octombrie 1920 

din România
Sub egida Asociației de prie

tenie sovieto-română, în subur
bia Moscovei, Liuberțî, a avut 
loc miercuri o seară comemora
tivă consacrată împlinirii a 50 
de ani de la greva generală din 
octombrie 1920 din România. 
Despre importanța acestui eve
niment au vorbit E. I. Spiva- 
kovski, doctor în științe istori
ce, și Gheorghe Stoica, secretar 
al Ambasadei române. La această 
manifestare au participat Alia 
Lavrentieva, adjunct al minis
trului industriei ușoare al 
U. R. S. S„ vicepreședintă a 
A.P.S.R., membri ai conducerii 
centrale a asociației și un nume
ros public. A fost prezent Ion 
Ciubotaru, ministru consilier al 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică.

Lucrările celui de-al V-lea 
Congres general al Partidu
lui dreptății, prezidat de actualul 
prim-ministru al Turciei, Suleyman 
Demirel, s-au deschis miercuri la An
kara, în prezența a peste 1 500 de 
delegați. Congresul a fast convocat 
în legătură cu scindarea produsă re
cent în acest partid, cînd o fracțiune 
importantă a creat o nouă forma
țiune politică.

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a adresat o invitație oamenilor 
de știință din lume de a partici
pa la studiile preliminare „ma
relui tur al planetelor" proiectat 
pentru sfîrșitul actualului dece
niu. N.A.S.A. a precizat că aces
te studii ar urma să definească 
etapele a trei zboruri interpla
netare, fără echipaj uman. Este 
vorba de survolarea planetelor 
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun 
și Pluton.

lui atins de arta tipo
grafică și a suoceselor 
editoriale românești, ea 
fiind în același timp de 
o utilitate și o actuali
tate deosebită, in con
textul promovării rela
țiilor dintre Republica 
Arabă Unită și Româ
nia".
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