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EXPUNEREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la Asociația de politică 
externă din New York

Răspunzînd invitației Aso
ciației de politică externă din 
New York, președintele Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, 
Elena Ceaușescu, au partici
pat joi la un dejun oferit în 
onoarea lor de conducerea a- 
sociației. Dejunul a avut loc în 
marea sală de recepție a hote
lului „Americana", reunind a- 
proximativ 250 de membri ai 
asociației — reprezentanți de 
frunte ai vieții publice din 
S.U.A., ai cercurilor universi
tare, ai vieții științifice și cul
turale, oameni de afaceri.

La dejun au participat Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., deputat în Ma
rea Adunare Națională, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Maria Groza, 
vicepreședintă a Marii Adu
nări Naționale, ambasadorii 
Gheorghe Diaconescu și Cor- 
neliu Bogdan.

în întîmpinarea oaspeților a 
venit președintele asociației, 
Samuel Hayes, care a salutat 
pe șeful statului român în cu
vinte ce exprimau sentimente 
prietenești, prețuire și o deo
sebită stimă.

S. Hayes a prezentat pre
ședintelui Ceaușescu o serie 
de personalități proeminente 
ale asociației, printre care : 
Robert Owen, director în De
partamentul de Stat, Wi'liam 
Lydgate, președintele compa
niei „Eearl Newsom", Ralph 
Weiser, președintele compa
niei „National Equipment Ren
tal", Bernhardt Denmark, 
președintele companiei „Inter
national Latex", Winthrop Al
drich, reprezentant al guver
natorului Nelson Rockefeller, 
Eustace Seligman, director la 
firma „Sullivan et Cromvell", 
Walter Page, vicepreședinte al 
companiei de asigurări „Mor
gan Guaranty Trust", John 
Mosier, președintele corrrpa- 
niei „Holmes Electric Protec
tion", Daniel Rose, director la 
„Rose Associates", Cyrus Ea
ton, cunoscut om de afaceri.

Au fost înfățișate în linii 
mari activitatea și scopurile 
Asociației de politică externă 
din New York. înființată în 
1918, asociația are ca obiect 
central al activității sale stu
dierea problemelor principale 
ale vieții internaționale, exa
minarea tendințelor opiniei 
publice, organizarea de întîl- 
niri cu personalități politice 
marcante din diferite țări ale 
lumii.

în sală erau prezenți nu
meroși publiciști, specialiști în 
probleme de politică externă, 
ziariști de la marile cotidiane 
americane, reporteri de la pos
turile de radio și televiziune.

Sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu la tribuna încadra
tă de drapelele de stat ale 
României și S.U.A. a fost sa
lutată de întreaga asistență cu 
îndelungi aplauze.

S. Hayes a exprimat satis
facția deosebită a conducerii 
asociației, a tuturor celor pre
zenți, de a-1 avea în mijlocul 
lor pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, „personalitate re
marcabilă a vieții internațio
nale". După ce a prezentat 
principalele date biografice 
ale șefului statului român, 
activitatea sa ca om poli
tic și militant revoluționar, 
oa exponent al unei poli
tici externe caracterizată prin 
spirit ooustructiv. deschisă re
lațiilor de conviețuire pașnică 
și colaborare cu toate statele, 
vorbitorul a încheiat, în a- 
plauzele celor de față, sipu- 
nînd : „Sîntem foarte onorați 
și fericiți de a avea ca oaspete 
o asemenea personalitate".

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut o expunere 
asupra politicii externe a 
României.

Expunerea a fost marcată 
în cîteva rînduri de aplauzele 
celor prezenți, care au urmă
rit-o cu deosebită atenție.

Domnule președinte al Asociației 
de politică externă,

Doamnelor și domnilor,
Doresc, înainte de toate, să vă 

mulțumesc în mod cordial pentru 
această manifestare și să dau ex
presie satisfacției de a mă afla, 
împreună cu soția și colaboratorii 
mei, în mijlocul dumneavoastră 
în această dimineață.

întîlnirea cu dumneavoastră, dis
tinși reprezentanți ai opiniei pu
blice americane, constituie pentru 
noi un fericit prilej de a vă expune 
— în mod succint, desigur — coor
donatele de bază ale politicii inter
ne și externe a României, poziția 
țării noastre față de principalele 
probleme cu care se confruntă ome
nirea contemporană.

Se știe. că între politica internă 
și externă a oricărei țări există o 
perfectă unitate, că aceste două 
laturi ale politicii statelor se con
diționează reciproc. Politica ex
ternă a României își trage izvoa
rele din însăși structura orînduirii 
sociale a țării. Ea reflectă preocu
pările poporului român, ale statu
lui său socialist, de a contribui la 
realizarea unui climat internațio
nal de pace și colaborare care să 
permită tuturor națiunilor să-și 
dedice plenar forțele și capacită
țile lor creatoare cauzei progresu
lui și bunăstării lor.

De-a lungul istoriei sale, poporal 
român a cunoscut vreme îndelun
gată asuprirea și dominația străi
nă, fapt care a întîrziat, într-o mă
sură, dezvoltarea economică și 
socială a țării.

Ca urmare a eforturilor depuse 
de întregul popor, în perioada 
postbelică, România a devenit un 
stat cu o economie dinamică, a- 
flată într-un continuu proces de 
modernizare și diversificare. Rit
murile în care s-a dezvoltat pro
ducția industrială a țării s-au 
înscris, în aproape toți acești 
ani, printre cele mai înalte 
din lume. Spre a exemplifica, 
doresc să arăt că în ulti
mii 10 ani ritmul mediu anual de 
creștere a producției industriale a 
fost de 12,9 la sută. Au fost dez
voltate numeroase ramuri indus
triale- noi, legate de cerințele re
voluției tehnico-științifice contem
porane. Au cunoscut un puternic 
avînt învățămîntul, știința, cultu
ra, întreaga viață socială a țării. 
S-a ridicat continuu nivelul de trai 
material și spiritual al poporului.

Se înțelege că, antrenat cu toate 
energiile și capacitățile sale crea
toare în îndeplinirea acestui vast 
și complex program constructiv, 
poporul nostru este profund inte
resat în instaurarea unor condiții 
internaționale de colaborare și 
pace care să-i permită să dea viață 
proiectelor sale de viitor. Prin 
obiectivele ce și le propune, poli
tica externă a României răspunde 
tocmai acestor interese ale poporu
lui român de a trăi în condiții de 
deplină seouritate internațională, 
de a colabora fructuos cu celelalte 
națiuni. .

România este, după cum se știe, 
un stat socialist și, ca atare, în 
cadrul politicii sale externe, ea a- 
cordă o atenție deosebită dezvol-
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Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat să facă 

o vizită oficială în Japonia
Primul ministru al Japoniei, Ei- 

saku Sato, l-a invitat pe preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae

tării relațiilor sale cu celelalte 
state socialiste din Europa și de 
pe alte continente. In același timp, 
țara noastră și-a înscris ca un 
obiectiv de cea mai mare însem
nătate al politicii sale externe pro
movarea susținută a unor largi ra
porturi de colaborare cu toate 
țările lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

România apreciază că dezvolta
rea colaborării multilaterale între 
toate țările reprezintă. în condițiile 
de astăzi, nu numai o necesitate a 
progresului general, ci și o con
diție esențială a destinderii inter
naționale, a înfăptuirii în practică 
a principiilor coexistenței pașnice.

Relațiile pe care România le 
promovează cu toate statale lumii 
— și dorim să arătăm aici că țara 
noastră are în prezent relații diplo
matice cu 97 de state și întreține 
schimburi economice cu peste 100 
de țări — se întemeiază în mod 
neabătut pe respectul independen
ței și suveranității naționale, al 
dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta în mod liber și suveran, 
fără amestec din afară, pe prin
cipiile deplinei egalități în dreipturi 
și avantajului reciproc.

Statul român consideră că ele
mentul principal al relațiilor din
tre țări îl constituie colaborarea 
economică și tehnico-științifică. 
Paralel cu schimburile comerciale 
propriu-zise, promovăm forme 
multiple de cooperare economică.

în general, sîntem pentru o co
laborare și cooperare internațio
nală largă și neîngrădită, care să 
dea posibilitate fiecărei națiuni să 
beneficieze din plin de roadele 
schimbului mondial de valori, să

Ceaușescu, să facă o vizită oficială 
în Japonia.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, urmînd ca data vizitei să se 
stabilească ulterior. 

ducă la dezvoltarea și progresul 
fiecărei țări.

In acest context se înscriu și re
lațiile pe care România le dezvoltă 
cu Statale Unite ale Americii. De
sigur, țările noastre au regimuri 
sociale diferite, dar aceasta nu le 
poate împiedica să promoveze în
tre ele bune relații de colaborare 
și cooperare. Doresc să arăt aici că, 
după vizita președintelui Nixon la 
București, relațiile dintre România 
și S.U.A. au cunoscut un progres, 
dar trebuie să menționez că acesta 
este încă redus, nu se situează la 
nivelul posibilităților șl al dorinței 
noastre de a dezvolta legături eco
nomice și tehnico-științifice re
ciproc avantajoase.

Un progres mai susținut al aces
tor relații ar fi posibil, după pă-

Dineu oferit de președintele
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, au oferit miercuri sea
ra un dineu în onoarea șefilor de 
state și guverne prezenți la sesiu
nea jubiliară, a unor șefi de dele
gații la O.N.U.

Dineul a avut loc la sediul Mi
siunii permanente a României la 
O.N.U., reședința președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale 
pe timpul șederii la New York.

Au participat: Moktar Ould 
Daddah, președintele Mauritaniei, 
și doamna Daddah, general Agha 
Mohammad Yahya Khan, preșe
dintele Pakistanului, Hubert Maga, 
președintele Republicii Dahomey, 
Indira Gandhi, primul ministru al 
Indiei, Lee Kuan Yew, primul 
ministru al statului Singapore, 
Olof Palme, primul ministru al 
Suediei, Mohsen Alainl, primul 
ministru al Republicii Arabe Ye
men, Paul-Henri Spaak, ministru 
de stat, trimis special al Belgiei, 
președintele primei sesiuni a A-
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9 Au încheiat 
însămînțările 
în timp optim

• Din agenda 
Tîrgului inter
național din 
București

• Sport

rerea mea, prin înlăturarea unor M 
restricții, care mai există în pre
zent, atît în ce privește exportul 
S.U.A. în țara noastră, cît și im
portul din România. Intre altele, 
am în vedere și necesitatea solu
ționării problemei clauzei națiunii 
celei mai favorizate și alte măsuri 
menite să contribuie la evoluția H 
pozitivă a relațiilor româno-ameri- ■ 
cane. Am speranța că se vor crea | 
noi posibilități pentru extinderea 
colaborării pe tărîmul economiei, 
tehnicii, științei dintre România 
și Statele Unite ale Americii. In 
cadrul vizitei neoficiale pe care am 
făcut-o în aceste zile în țara dum
neavoastră, al întrevederilor pe 
care le-am avut cu acest prilej cu 
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dunării Generale, Ștefan Jedry- 
chowski, ministrul de externe al 
Poloniei, G. G. Shevel, ministrul 
de externe al R.S.S. Ucrainene, 
Nesti Nașe, ministrul de externe 
al Albaniei, Anatoli E. Gurinovici, 
ministrul de externe al R.S.S. Bie
loruse, Ricardo Alarcon Y. Gue- 
sada, reprezentant permanent, șe
ful delegației Cubei, Youssouf 
Kouta, președintele Adunării Na
ționale a Mauritaniei.

La dineu au luat parte Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, precum și 
membri ai delegației române la se
siunea O.N.U. — Maria Groza, vi
cepreședintă a M.A.N., Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, ambasadorii 
Gheorghe Diaconescu și Vasile 
Pungan.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
•-au rostit toasturi.

Industria Capitalei 
a îndeplinit 
planul cincinal 

la producția globală
Industria Capitalei a Îndeplinit 

sarcinile producției globale înscri
se în prevederile actualului plan 
cincinal. Manifestîndu-și satisfac
ția pentru acest 6ucces de pres
tigiu, Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. a adresat o te
legramă COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

„Angajați cu toate forțele în mun
ca eroică a întregului popor pentru 
îndeplinirea mărețului program de 
dezvoltare multilaterală a României 
socialiste' stabilit de Congresul al 
X-lea al P.C.R., comuniștii, toți oa
menii muncii din orașul București 
raportează Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu că indus
tria Capitalei a realizat planul 
producției globale pe perioada 
1966—1970. Pe baza realizărilor 
de pină acum, industria bucu- 
reșteană va obține, pină la sfirșitul 
anului, o producție suplimentară de 
9.5 miliarde lei peste prevederile 
inițiale ale cincinalului.

îndeplinirea planului cincinal cu 
69 de zile mai devreme constituie o 
expresie a elanului patriotic al mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilor, e- 
conomiștilor din întreprinderile in
dustriale, al lucrătorilor din institu
tele de proiectare și cercetare, o 
mărturie a devotamentului și abne
gației cu care întreaga populație a 
municipiului București răspunde sar
cinilor trasate de partid.

Participante active la ampla acțiu
ne de perfecționare a conducerii eco
nomiei, de îmbunătățire a organiză
rii producției și a muncii, colec
tivele de muncă din Capitală au 
obținut creșterea continuă a eficien
ței întregii lor activități economice, 
reflectată, între altele, în realizarea 
sarcinilor privind ridicarea producti
vității muncii. Prevederile planului 
la acest indicator s-au realizat la 
data de 16 octombrie, urmînd ca pină 
la finele anului productivitatea mun
cii să fie cu 44 la sută mai mare față 
de nivelul anului 1965. Pe ansamblul 
cincinalului, productivitatea muncii

DECENII
CONCENTRATE
In marea de vizitatori ai Tirgului 

internațional din București e greu să 
te fixezi — fie și numai citeva clipe 
— la un obiect, la o imagine, la un 
stand.

De cite ori nu ne oprim — noi și 
alții — in fața exponatelor românești ! 
De cite ori, parcurgind itinerarul de 
fantezie, inedit și modernitate al’tî'- 
gului-expoziție, nu ne oprim la ex
ponate ce reprezintă — fiecare — o 
întreagă industrie, necunoscută odi
nioară, sau o mare cetate industrială 
ce și-a trimis aici, in această vitrină 
a confruntărilor, un emisar de presti
giu !

Un popas semnificativ, lingă o turlă 
de sondă. Un altul, lingă locomotiva 
Diesel-electrică care — de vreun de
ceniu — a devenit o prezență obiș
nuită pe meridianele de oțel ale ță
rii. Un altul. Ungă machetele centra
lelor hidroelectrice ce funcționează — 
de mai mulți ani — la realele lor pro
porții in munții noștri. Privit de sus, 
din balconul macaralelor-turn — pre
zente și ele aici, ca simbol al intensei 
activități constructive care ne defi
nește perimetrul și ritmul — sau pri
vit de pe estradele electrificării, ridi
cate pe stilpii înaltelor tensiuni, pa
noramicul acestor produse — in corn- 
petițională aliniere cu cele ale altor 
țări — se desfășoară pe multiple pla
nuri, aducînd priveliști din toate ză
rile țării, ca intr-o mare proiecție.

Autorul acestor rinduri n-a asistat 
la fabricarea, ultimului produs al uzi
nei de la Ploiești, noua sondă ,.F. 
320 DE", in fața căreia poposesc a- 
tiția vizitatori. E o instalație cu date 
ce se oferă, de la început, atenției 
exprese a specialiștilor : o sondă care. 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a proclamării Republicii Popu

lare Chineze, am primit cu bucurie călduroasa și prieteneasca telegramă 
de felicitare adresată de dumneavoastră. în numele poporului chinez, al 
Partidului Comunist Chinez și al guvernului chinez, vă exprimăm dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, poporului frate român. Partidului 
Comunist Român și guvernului român mulțumirile noastre sincere.

Urăm ca prietenia profundă dintre partidele și țările noastre, dintre 
popoarele chinez și român să se întărească și să se dezvolte pe zi ce trece.

Urăm poporului frate român să obțină realizări continue în opera de 
construire și apărare a patriei.

MAO TZEDUN LIN BIAO
Președintele Comitetului Central Vicepreședinte al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez al Partidului Comunist Chinez

CIU EN-LAI*
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale
Domnului general JUAN JOSE TORRES GONZALEZ

Președintele Republicii Bolivia
LA PAZ

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Bolivia, 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, transmit Excelenței Voastre sincere fe
licitări și urări de prosperitate și progres pentru poporul bolivian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

a asigurat 63,4 la sută din sporul pro
ducției globale, cu aproape 7 pro
cente mai mult dedt prevederile pla
nului : in acest an, productivitatea 
muncii va contribui în proporție de 
81 la sută la creșterea producției in
dustriale a Capitalei.

Rezultatele pozitive, care au Încu
nunat an de an bilanțul economic al 
industriei bucureștene, se reflectă, 
de asemenea, într-un ritm mediu 
anual de creștere a producției glo
bale de 11 la sută, depășind pe cel 
planificat cu 1,1 la sută.

Emulația generată de întrecerea so
cialistă a determinat afirmarea unor 
inițiative valoroase privind folosirea 
mai eficientă a potențialului material 
și uman. Pe această cale, potrivit 
calculelor preliminate, se vor obține 
pină la sfirșitul anului . importante 
cantități de produse peste plan : 
29 800 tone laminate finite pline, pesta 
136 000 CP motoare cu combustie in
ternă, 31 200 bucăți băi din fontă 
emailată, 216 500 bucăți anvelope, 
776 tone cupru de convertizor, 4 450 
km cabluri electrice izolate, peste 64 
MVA transformatoare de forță, 116,5 
MW motoare electrice și alte pro
duse.

Numeroase unități industriale cu 
pondere mare în economia Capita
lei, printre care uzina „Vulcan", 
uzina de mașini electrice, uzina da 
pompe, „Electromagnetica", „Danu
biana", Combinatul de confecții și tri
cotaje București, uzina de prelucrare 
a maselor plastice, au obtinut depă
șiri im,portante ale prevederilor pla
nului cincinal.

Ca urmare a valorificării supe
rioare a resurselor existente, sarci
nile planului inițial de export au fost 
realizate la 12 octombrie. Pină la 
sfirșitul anului se estimează depă
șirea planului de export cu peste 334 
milioane lei valută.

Eforturi susținute s-au întreprins 
pentru realizarea planului de inves
tiții. Atenția deosebită manifestată 
de conducerea partidului și statului
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acționată diesel-electric, poate lucra 
și in zone neracordate La rețeaua elec
trică ; o sondă care poate fora la 
adlncimi de 4 000—6 000 metri in roci 
compactă. Date care spun destul ele 
însele, făcînd inutil comentariul adia
cent. Dar am asistat, cu mai mulți ani 
in urmă, in uzina de la Ploiești, la 
nașterea primului utilaj petrolier ro
mânesc. Acel prim utilaj era un mo
dest și blajin motor, a cărui capacitate 
nu producea, pe atunci, explozii în 
tehnică. Oamenii locului, autorii lui, 
l-au așezat insă in incinta uzinei, pe 
un soclu de piatră, într-o expoziție a- 
menajată ad-hoc. Era o piesă de ex
poziție, un unicat, un nobil artizanat 
al unor miini care asudaseră și tre
muraseră pentru el.

Intre ziua aceea și ziua de azi s-au 
scurs niște n-i. Dincolo de modestul 
motor ridicai pe soclul mindriei mun
citorești nu se afla, în ziua aceea, 
nimic altceva decit niște planuri de 
viitor. Dincolo de sonda „F. 320 DE" 
— care se propune interesului spe
cialiștilor din atitea țări — se află 
astăzi o întreagă industrie, cu mii de 
oameni, cu mii de produse, redutabilă 
prin capacitate, forță. tehnicitate, 
prin locul de frunte pe care-l ocupi 
pe plan mondial.

Intre cele două expoziții și expo
nate, intre soclul de-atuncl și cel de 
acum, a cărui dimensiune exprimă o 
industrie in plină afirmare, ni se 
pare că am făcut, in timp, doar un 
pas. Si intr-adevăr, față de ceea ce ne 
propunem, e numai un pas. Dar pasul 
acestor ani este hotărîtor.

I. OLTEANU
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Cu prilejul participării la sesiunea jubiliară a 0. N. U.
%

ALE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

CU LIDERII COMITETULUI
PENTRU AJUTORAREA

SINISTRATILOR DIN ROMÂNIA
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

De la trimișii noștri speciali: La 
cererea lor, președintele Nicolae 
Ceaușescu a primit miercuri dupâ- 
amiază pe liderii Comitetului pen
tru ajutorarea sinistraților din 
România în lichidarea pagubelor 
provocate de inundațiile din pri
măvară. Comitetul — constituit ca 
un grup special de acțiune în ca
drul fundației „Apelul la conștiin- 
ță“ — cuprinde personalități ale 
vieții publice, oameni de afaceri, 
militanți pe tărîm obștesc.

La întrevedere au luat parte to
varășul Dumitru Popescu, precum 
și Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington.

La sediul misiunii permanente a 
României la O.N.U. au venit John 
Mosier, președinte al „Board of 
Holmes Electric Protective Com
pany", rabinul Arthur Schneier, 
președintele fundației „Apelul la 
conștiință" — ambii președinți ai 
Comitetului pentru ajutorarea si
nistraților din România, Francis E. 
Dorn, secretar trezorier al funda
ției și al comitetului, episcopul Si
las de Amphipolis, reverendul Wil
liam Duval, reverendul monsenior 
Andrew P. Landi, Norman Carig
nan, vicepreședinte al firmei „W.
R. Grace et Company", Aron Chi- 
lewich, președinte al corporației 
„Chilewich", Raymond Noble, direc
tor al firmei „Corning Glass 
Works", Roger Sonneman, vice
președinte al firmei „American 
Metal Climax", Emanuel M. Ter- 
ner, președintele firmei „Midland 
Glass Company", Roy Titus, pre
ședintele companiei „Helena Ru
binstein", Charles Gilman jr„ pre
ședintele companiei „Gilman Pa
per".

După cum au subliniat în cursul 
întrevederii, membrii comitetului 
au ținut să folosească prilejul ofe
rit de prezența președintelui 
Nicolae Ceaușescu la New York 
pentru a-1 cunoaște și a-1 saluta. 
Apreciind în mod deosebit politica 
de pace și cooperare a României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu. 
ei și-au manifestat dorința de a 
militi în continuare pentru a-și 
aduce contribuția la dezvolta
rea relațiilor multilaterale dintre
S. U.A. și România, a bunelor ra
porturi dintre popoarele român ți 
american.

z

Ei au anunțat că își vor conti
nua activitatea de ajutorare a si- 
nistraților din România și că, în 
cadrul acestei preocupări, au luat, 
hotărîrea de a reconstrui și echipa 
cu utilajul medical necesar un 
spital din Mediaș și de a trimite 
un stoc de medicamente destinate 
spitalelor pentru copii.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sprijinul acordat 
de comitet în perioada calamită
ților naturale din primăvară, ară- 
tînd că vede în acest sprijin nu 
numai un gest umanitarist, ci și un 
semn de prietenie și prețuire pen
tru România și politica sa de pace, 
colaborare și înțelegere între toate 
popoarele lumii.

CU PRIMARUL NEW YORK-ULUI,

JOHN LINDSA Y
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit joi 
dimineața la reședința sa — misi
unea permanentă a României la 
O.N.U. — cu primarul orașului New 
York, John Lindsay.

John Lindsay a fost însoțit de 
consilierii săi John Palmer și Tho
mas Morgan.

La întrevedere au luat parte 
Dumitru Popesou, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., deputat în Marea Adu
nare Națională, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington.

Cu prilejul întrevederii, prima
rul John Lindsay a exprimat satis-

facția de a-1 avea ca oaspete al 
orașului New York pe președintele 
Consiliului de Stat ai României.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit primarului John Lind
say pentru ospitalitatea și cordia
litatea cu care a fost primit și 
înconjurat în tot timpul șederii 
sale la New York.

Au fost discutate probleme ale 
relațiilor bilaterale dintre S.U.A. 
și România, precum și unele pro
bleme legate de situația politică 
internațională actuala.

Primarul J. Lindsay a înmînat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
medalia jubiliară emisă de muni
cipalitatea orașului New York cu 
prilejul jubileului Organizației 
Națiunilor Unite.

In timpul întrevederii cu primarul New York-ului

CU PREMIERUL PERUVIAN, 
GENERALUL ERNESTO MONTAGNE

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnlt la 
sediul misiunii permanente a Ro-

mâniei la O.N.U. cu generalul Er
nesto Montagne, primul ministru 
al Republicii Peru.

In cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, au fost discutate probleme 
ale relațiilor dintre România și 
Peru, a fost exprimată dorința de 
a se dezvolta colaborarea econo
mică, schimburile comerciale din
tre cele două țări pe baza avanta
jului reciproc.

CU MINISTRUL AFACERILOR

EXTERNE AL YEMENULUI DE SUD,

SALIM ALBEIDH
Joi dimineața, președintele Con

siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
l-a primit la reședința sa de la mi
siunea permanentă a României la 
O.N.U. pe Salim Albeidh, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Populare a Yemenului de sud.

A fost de față ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu.

In cadrul convorbirii care a

avut loc cu acest prilej, desfășu
rată într-o atmosferă de cordiali
tate, au fost abordate probleme ale 
relațiilor dintre cele două țări, as
pecte ale situației din Orientul 
Apropiat, subliniindu-se necesita
tea reglementării acesteia prin 
mijloace politice, precum și alte 
probleme ale vieții internaționale.

Cuvintarea președintelui

Nicolae Ceaușescu la O.N.U.

salutată cu aprobare deplină

și elogioase aprecieri
Clarviziune în abordarea 
unor probleme nodale 

ale zilelor noastre
\

Prof. univ, Tudor IONESCU
președintele Comitetului Național pentru Apdrarea Pdcii

Cuvîntarea rostită de președintele 
Nioolae Ceaușescu la sesiunea jubi
liară a O.N.U. m-a impresionat mult,' 
datorită bogatului său conținut de 
idei, spiritului ei profund umanist, 
înaltului simț de răspundere față de 
destinele omenirii. Este o prestigioa
să luare de poziție, care reflectă noile 
dimensiuni ale rolului jucat de Româ
nia pe arena internațională, cit și 
personalitatea șefului statului nostru.

Trăim in epoca unui avint fără 
precedent al științei și tehnicii ; noi 
șl noi descoperiri vin să sporească 
într-un ritm impresionant patrimo
niul culturii și civilizației. Multe din 
aceste descoperiri au o dublă va
lență : una — îndreptată spre pro- ’

Și 
în

care lucrez : eforturi materiale 
intelectuale uriașe sînt investite 
unele țări — o recunosc fățiș știrile 
pubLioe — pentru crearea de ar
me B. (bacteriologice) sau pentru 
producerea unor arme teribile, ca „la
serul chimic" etc. Nimeni nu știe 
totuși mai bine ca noi, chimiștii, 
că dacă aceste energii ar fi canali
zate exclusiv în scopuri civile, ome
nirea ar avea numai de profitat, avan- 
sind ..................... .
stării 
care 
giuni 
laserul de care1 am vorbit, descope
rit în urmă cu numai cițiva ani, 

lență : una — îndreptată spre pro- • își găsește un larg cîmp de aplica-
gres și dezvoltare ; alta — spre dis- bilitate in domenii ca : biologia, me-
strugere și exterminare. Să mă re- dicina, telecomunicațiile, agricultura, 
fer numai la domeniul chimiei, în metalurgia etc.

substanțial către lichidarea 
de înapoiere și inaniție in 
se mai găsesc întinse re
ale globului. Așa, de pildă,

După cuvintarea tovarășului 
Ceaușescu, va fi și mai mare 

respectul pentru România
«

Radu ALEXANDRU
lâcâtuș, uzinele „23 August" — București

Privindu-1 pe fiul iubit al poporu
lui nostru, tovarășul Ceaușescu, pe 
cind vorbea la înalta tribună a O.N.U., 
in fața atitor conducători de popoare, 
oameni politici de frunte din atitea și 
atîtea țări, de pe toate continentele, 
care-1 urmăreau cu atenție și respect, 
am trăit momente de mare bucurie, 
un sentiment de adîncă mîndrie. Nu-i 
așa de mult de atunci cînd abia de se 
știa de către unii pe unde este Româ
nia — și iată că astăzi țara noastră 
este binecunoscută, cuvîntul ei este 
așteptat și ascultat cu luare aminte 
și considerație. Iar după această cu- 
vîntare, atit de pătrunzătoare, de

chibzuită, care nu poate să nu meargă 
la mintea și inima fiecăruia, respectul 
pentru Ronjânig va fi și mai mare.

Da, desigur, a mers mult înainte țara 
noastră. Conștiința acestui fapt dă un 
sens mai profund muncii pe care o de
punem noi, clasa muncitoare, între
gul nostru popor pe toate șantierele 
construcției socialiste. Realizările ob
ținute de poporul nostru stau la te
melia politicii de pace, de înțelegere 
și colaborare între popoare pe care 
o duce cu neabătută stăruință țara 
noastră. Ele sînt chezășia libertății și 
independenței naționale, căci — așa 
cum bine a spus tovarășul Ceaușescu

Demnitatea rațiunii
Dragoș VRANCEANU

scriitor

Am ascultat cu emoție profundă 
cuvîntarea ținută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, la sesiunea jubiliară a Or
ganizației Națiunilor Unite. acest 
eveniment planetar, care a reunit 
atîția reprezentanți de vază ai po
poarelor spre a da un nou im
puls activității înaltului for, către care 
se îndreaptă cu statornicie speran
țele de pace, justiție și progres ale 
întregii omeniri. Am urmărit — pur
tat de logica lui strictă și de suflul 
lui puternic — cuvîntul supremului 
reprezentant al țării mele și. pe mă
sură ce entuziasmul și mindria mea 
de cetățean al României socialiste 
sporeau în spiritul meu — ca. fără

îndoială, în acela al oricărui fiu al 
patriei — mă cîștiga un sentiment 
simultan de încredere neștirbită în 
ceea ce voi numi demnitatea rațiunii, 
sub raza căreia se desfășura pînă la 
sfîrșit concepția asupra relațiilor in
ternaționale, asupra problemelor pă
cii mondiale și ale destinului ome
nirii, expusă în numele nostru, al 
tuturor celor douăzeci de milioane, 
cu strălucire, luciditate și excepțio
nală forță de convingere.

Alături de vibrația concentrată a 
simțămîntului de răspundere, ală
turi de amplitudinea probleme
lor fundamentale înfățișate — 
dimensiuni viguroase ale cuvîntării 
înaltului nostru sol — aș spune că

PUTERNIC ECOU ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂA

Cred că la gradul de azi și de miina 
al civilizației nu pot exista două pă
reri în legătură cu direcțiile în caia 
se impune să fie orientate rezulta
tele cercetării științifice. Interesele 
vitale ale omenirii îndeamnă catego
ric numai și numai spre fructificarea 
pașnică a tuturor descoperirilor. 
Exprimînd această necesitate, de fapt 
un deziderat al tuturor popoare
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că „o sarcină primordială a 
comunitățij umane este de a veghea 
ca aceste 'cuceriri să fie puse nu in 
slujba distrugerii civilizației, ci a pro
gresului și păcii, a transformării na
turii in folosul omului, a 
condițiilor de viață ale 
planetei noastre. Aceasta 
problema nodală a zilei 
a viitorului societății

ameliorării 
locuitorilor 
este însăși 

de inline, 
omenești, 

care interesează în cel mai înalt grad 
popoarele și, in primul rind, tinăra 
generație".

Ca om de știință subscriu întru 
totul la această apreciere, care pune 
problema cu clarviziune în întrea
ga ei amploare. Consider că 
mari răspunderi în această pri
vință revin, în primul rînd, oa
menilor de știință. Voi căuta de 
aceea ca atit în contactele care le 
am pe linie științifică, cit și pe li
nia mișcării pentru pace să militez 
pentru a face să creasră înțelegerea 
acestei responsabilități — asupra 
reia șeful statului nostru a pus 
accent atit de acut.

că- 
un

It— „un popor poate fi cu adevărat 
ber și independent numai in măsura 
în care asigură o putcruică bază e- 
conomică, științifică și culturală".

Este bine cunoscut că progresul e- 
conomic și științific al fiecărei țări 
este nemijlocit legat, în zilele noas
tre, de dezvoltarea unei largi colabo
rări și cooperării internaționale. 
Din propria noastră experiență 
știm că acest circuit continuu 
de bunuri are nu numai 
semnătate economică, dar 
tribuie și la o mai bună 
noaștere reciprocă și, prin aceasta, la 
o apropiere între popoare. Gindind la 
aceste lucruri, înțeleg mai bine de ce 
tovarășul Ceaușescu a subliniat in 
mod atit de insistent necesitatea in
tensificării legăturilor economice șl 
cooperării între state — ca una din 
direcțiile principale spre destindere, 
înțelegere și pace.

Cred că redau ceea ce gîndesc și 
tovarășii mei de muncă spunînd că 
modul cel mai potrivit de a ne ex
prima adeziunea la politica partidului 
și statului nostru — așa cum și-a gă
sit ea expresie și in această cuvîn- 
tare — este încordarea energiilor pen
tru a da viață mărețelor obiectiva 
stabilite de Congresul al X-lea al 
partidului, pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

în- 
con- 
cu-

demnitatea rațiunii însăși a constituit 
piedestalul ei etic și politic de uni
versalitate și accentul ei fără greș da 
convingere. Politica și atitudinea Ro
mâniei — așa cum a dovedit-o cuvîn- 
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
s-au identificat în aliatul lor cel mat 
firesc și cel mai temeinic — forțele 
rațiunii, ținute la noi permanent în 
cinste, cu toate prilejurile, așa cum 
s-a dovedit și la acest eveniment so
lemn.

în conclavul de meditație gravă șl 
responsabilă asupra direcțiilor in 
care se cere să evolueze umanitatea, 
la acest eveniment care depășește 
sensul unei ceremonii formale, care 
a strîns la un loc reprezentanții tu
turor națiunilor, prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, solul respectat și 
iubit, care întruchipează însăși stră
vechea noastră țară reînnoită de so
cialism, a făcut să se audă, clar și dis
tinct, vocea rațiunii omenești în toată 
dimensiunea ei, a expus lumii gindu- 
rile de pace și colaborare care se află 
la temelia politicii noastre externe, 
care sînt sădite în conștiința națiunii 
noastre.

La reședința sa de la sediul mi
siunii permanente a României la 
O. N. U., președintele Nicolae 
Ceaușescu a primit miercuri seara 
pe ambasadorul Viliaro Paiz, trimi
sul special al președintelui Urugu- 
ayului, Pacheco Areco, care a 
transmis un mesaj din partea șe
fului statului Uruguayan.

Mesajul exprimă un omagiu 
la adresa președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a pulitiuil sale, dorința 

’ca relațiile dintre Uruguay șl Ro
mânia să se dezvolte în continuare, 
să cunoască o nouă amploare, pe 
planuri multiple, colaborarea din
tre cele două țări. Totodată, pre
ședintele Urusua/uiui și-a expri
mat regretul pentru faptul că, din 
considerente de ordin intern, oare 
îl rețin în prezent în țară, a fost 
nevoit să amine, vizita sa în Ro
mânia, prevăzută pentru acest an. 
Mesajul exprimă convingerea că 
pînă la efectuarea vizitei, bunele 
relații românu-uruguayene
urma un curs ascendent, în folo
sul ambelor țări.

Ambasadorul Viliaro Paiz 
nut să folosească prilejul întreve
derii pentru a omagia discursul 
rostit de președintele Nicolae 
Ceaușescu la tribuna sesiunii ju
biliare a O.N.U.

La întrevedere a participat 
Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

vor

a ți-

Cotidianul japonez „ASAHI", 
cu un tiraj de circa 9 milioane e- 
xemplare, publică un amplu articol 

’ in care relevă că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a pronunțat pentru des
ființarea tuturor blocurilor militare, 
lichidarea bazelor militare de pe teri
toriile altor state și retragerea trupe
lor străine între granițele lor 
ționale. în continuare, ziarul 
rată că „România consideră 
este absolut necesar ca R. 
Chineză să-și ocupe locul ei 
gitim în organizația mondială".

na- 
a- 
că 
P. 

le- 
d________ _ . Zia
rul subliniază, totodată, pasajele in 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
declară că O.N.U. trebuie să acționeze 
în așa fel incit statele să renur.țe 
la război ca modalitate de soluționare 
a divergențelor, să încerce soluționa
rea pe cale politică a conflictelor și 
să respecte principiile Cartei. Refe- 
ri.ndu-se la poziția exprimată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în pro
blema războiului din Vietnam și cea 
a conflictului din Orientul Apropiat, 
ziarul relevă că guvernul român se 
pronunță pentru retragerea forțelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din Vietna
mul de sud și Coreea de sud și pen
tru retragerea torțelor israeliene din 
zonele arabe ocupate. Ziarul citează 
aprecierea președintelui român pri
vind calea de reglementare a pro
blemei populației palestinene. 
continuare, „Asahi" menționează de
clarațiile președintelui Ceaușescu pri
vind situația actuală din Europa, sub
liniind că. potrivit guvernului român, 
„toate țările trebuie să recunoască

In

R.D. Germană, și atit Republica De
mocrată Germană cit și Republica 
Federală a Germaniei trebuie să fie 
primite, in O.N.U. și in organizațiile 
sale". De asemenea, se relevă că Ro
mânia propune o zonă denuclearizată 
în Balcani. Guvernul român, adaugă 
ziarul, dorește să-și extindă relațiile 
cu toate națiunile neținînd seama da 
diferența de sisteme social-politice".

Presa egipteană acordă, la rîndul 
ei, o deosebită atenție cuvintării.
JOURNAL d'EGYPTE" a pu’ 
blicat un lung articol, care este înso
țit de o fotografie a tovarășului 
Ceaușescu și poartă titlul „Ceaușescu 
declară Adunării Generale a O.N.U. 
că trebuie evacuate teritoriile arabe 
ocupate și că, totodată, trebuie să se 
țină seama de aspirațiile naționale ale 
populației palestinene". „AL GUM- 
HURIA" publică un material în 
care relatează pe larg despre cuvîn
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt redate detaliat refe
ririle eu privire la situația din Orien
tul Mijlociu și la necesitatea aplicării 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 pentru soluționa- 
,rea conflictului din această regiune. 
„Președintele României, arată „Al 
Gumhuria", a declarat că re
zoluția Consiliului de Securitate, care 
cere retragerea forțelor israoliene de 
pe teritoriile arabe, constituie o bază 
rezonabilă pentru soluționarea con
flictului din Orientul Apropiat". 
Nicolae Ceaușescu. adaugă ziarul, a

precizat că orice soluție va trebui să 
prevadă reglementarea problemei re- 
fugiaților palestineni.

O relatare despre cuvîntarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
mâniei publică și ziarul

„ELEFTEROS COSMOS", 
apreciază că ea a prilejuit expunerea 
principiilor politicii externe promo
vate de România.

Ro- 
grec 
care

Relatări și extrase largi din dis
curs publică și ziarele tunisiene de 
limbă franceză. Ziarul „L'AC- 
T!0N" publică un articol in care 
relevă că președintele României a 
vorbit despre rolul Națiunilor Unite 
in lume, pledînd pentru universali
tatea organizației și deplîngînd, în 
special, faptul că Republica Populară 
Chineză nu-și poate ocupa locul ce 
1 se cuvine. Cotidianul tunisian ci
tează declarațiile șefului statului ro
mân cu privire la principiile ce tre
buie să guverneze relațiile dintre 
state. Președintele român, continuă 
„L’Action", a lansat un apel pentru 
dezarmarea nucleară și pentru dizol
varea blocurilor militare. „Trebuie 
să spunem cu hotărîre Nu cursei 
înarmărilor, Nu armelor nucleare" — 
a declarat președintele Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul reia, de asemenea, 
aprecierile președintelui român în le
gătură cu activitatea Comitetului de 
dezarmare de la Geneva, cu necesi
tatea lichidării bazelor militare afla
te pe teritoriul altor state și a re-

tragerii trupelor străine în interio
rul frontierelor lor naționale.

Relatări ample, însoțite de 
publică și cotidianul

PRESSE".
Ziarul irakian 

„AL TAAKHI" 
aprecierile făcute 
Nicolae Ceaușescu 
lâturarea urmărilor celui de-al doilea 
război mondial și a războiului rece, 
la dizolvarea blocurilor militare și 
transformarea Europei într-o zonă a 
păcii și Ia renunțarea la politica de 
amestec în treburile interne ale al
tor state. De asemenea, ziarul face 
referiri la pasajele in care se relevă 
necesitatea recunoașterii R. D. Ger
mane, a admiterii R. P. Chineze în 
O.N.U. și a retragerii trupelor S.U.A. 
din Vietnam și Coreea.

Aceste părți ale cuvîntării au fost 
relatate și de ziarul „BAGHDAD 
OBSERVER". Sînt menționate, de 
asemenea, declarațiile președintelui 
român cu privire la modalitățile de 
soluționare a crizei din Orientul A- 
propiat și cele legate de rolul țărilor 
mici și mijlocii în lume.

Relatări și extrase din cuvintare 
a publicat și ziarul „PAKISTAN 
TIMES", care se oprește asupra 
unora dintre cele mai semnificative 
declarații făcute de președintele ro- . 
mân.

citate,
„LA

arabăde limbă 
pune în evidență 
de președintele 

cu privire la în-

(Agerpres)

Un cuvint limpede în sprijinul 
faptelor de pace

Teodor MAGHIAR
președintele C A.P. Mâdâraș, județul Bihor, Erou al Muncii Socialiste

Subscriu din toată inima la toată 
cuvintarea iubitului nostru conducă
tor la tribuna O.N.U. Subscriu 
toată inima : „Nu 
lor, Nu armelor 
cuvinte al căror 
ieste ' lesne drum 
mințile oamenilor, 
clar și însuflețindu-i Ia muncă și la 
luptă pentru împlinirea lui. Am vă
zut cu cită tărie a rostit aceste 
cuvinte — care au darul să-ți 
înmulțească puterile și să-ți că

dească voința — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Țelurile spre care ele în
dreaptă atenția popoarelor sînt pa
cea, neatîrnarea, progresul — scumpe 
nu numai nouă, românilor, dar 
întregii suflări omenești.

Citind cuvîntarea, m-am 
deosebire asupra părții in 
subliniază cit se poate

_______ din
cursei irihrmări- 
nucleare". Sînt 
înțeles își cro- 
spre inimile și 

arătîndu-le un țel

Și
cu
se 

con
vingător necesitatea curmării goa
nei înarmărilor și a înfăptuirii 
dezarmării generale. Știu din bătrini 
că vorba „tunuri in loc de unt" nu 
a adus niciodată nimic bun ; ea a des
chis drumul războaielor in care țără
nimea a dat cele mai grele jertfe. Cu 
atit mal mult in zilele noastre, cînd 
cheltuielile de înarmare au ajuns 
uriașe, iar locul tunurilor de odinioară 
a fost luat de arme nucleare, este im
portant să se pună capăt înarmărilor.

oprit 
care 
de

Cite fabrici, locuințe, școli, spital*  
etc nu s-ar putea ridica in lume din 
cei peste 200 miliarde dolari cheltuiți 
în fiecare an pentru înarmări ! Cite 
terenuri pustii ar putea deveni gră
dini înfloritoare 1 Mai presus de 
orice este insă faptul că goana înar
mărilor — mai ales a înarmărilor nu
cleare — face să stăruie asupra 
omenirii cea mai gravă primejdie de 
distrugere — a vieții oamenilor, ca 
și a bunurilor pe care le-au făurit, 
din moși-strămoși, ca și primejdia 
infectării pămîntului care îngrijorea
ză pe orice om care-1 lucrează și îl 
îngrijește să dea roade.

Noi urmărim cu atenție în ziare 
discuțiile privind problema dezar
mării. Socotim că are toată drepta
tea tovarășul Ceaușescu cînd a spus 
limpede, pe șleau, că ,s-a vorbit des
tul ; a venit timpul faptelor !

Ne bucură că prin strădaniile sale 
îndreptate spre soluționarea proble
mei dezarmării, prin întreaga sa po
litică de pace și securitate interna
țională, țara noastră dovedește că 
iși cunoaște pe deplin această Înaltă 
răspundere ce revine tuturor state
lor pentru a goni de deasupra omeni
rii norii negri ai amenințării unui răz
boi atomic.
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diferiți oameni de afaceri ameri
cani, am constatat că dorința de a 
dezvolta relațiile dintre Româ
nia și Statele Unite ale Ame- 
tricii este comună. Aceasta va 
contribui la întărirea prieteniei 
dintre popoarele noastre și, tot
odată, la cauza promovării în 
viața internațională a colaborării 
și cooperării între state.

Viața internațională demonstrea
ză că dezvoltarea largă a colabo
rării și cooperării dintre state, pe 
baza deplinei egalități în drepturi 
și avantajului reciproc, este în in
teresul fiecărui stat, al fiecărui po
por — și, în aceiași timp, repre
zintă una din căile esențiale ale 
apropierii dintre națiuni, ale lichi
dării neîncrederii și animozităților 
între state, ale întăririi prieteniei 
dintre popoare. Astăzi, în condi
țiile vertiginoasei dezvoltări a for
țelor de producție, a științei și teh
nicii moderne, schimburile de va
lori materiale și spirituale repre
zintă o condiție de bază a mersului 
înainte al omenirii, a însăși înflâ- 
ririi civilizației umane.

România consideră că una din 
îndatoririle de cea mai mare răs
pundere ale statelor este de a ac
ționa pentru stingerea tuturor fo
carelor de tensiune existente în 
lume, pentru lichidarea oricăror 
surse de conflict, de pericol de răz
boi. în acest context, este necesar 
să se pună capăt războiului din 
Vietnam, din Peninsula Indochine- 
ză, să fie retrase trupele S.U.A. 
din această peninsulă și să se asi
gure popoarelor vietnamez, laoțian 
și cambodgian condiții de a-și re
zolva singure problemele, fără a- 
mestec din afară. Apreciem să pro
punerile formulate de Frontul Na
țional de Eliberare reprezintă o 
bază rațională pentru realizarea 
unor progrese reale în tratativele 
de la Paris, în vederea restabilirii 
cît mai rapide a păcii în Vietnam, 
încetarea războiului din Vietnam 
ar fi în interesul tuturor statelor 
lumii, al cauzei generale a păcii și 
securității internaționale. Dumnea
voastră cunoașteți că S.U.A. chel
tuiesc anual aproape 30 miliarde 
de dolari în Vietnam. Dacă, oprin- 
du-se războiul, o parte din această 
sumă ar fi alocată dezvoltării eco
nomice în această zonă, S.U.A. ar 
putea cîștiga mulți prieteni și ar 
contribui la cauza păcii și secu
rității.

în legătură cu Orientul Apropiat, 
România a considerat și conside
ră că nu acțiunile militare pot 
duce la soluționarea conflictului, 
ci c.alea politică, care să asigure 
respectarea intereselor naționale 
ale tuturor popoarelor din această 
regiune a globului. în spiritul re
zoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, ne pronunțăm 
pentru retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile ocupate, asi
gurarea independenței și integri
tății teritoriale a fiecărui stat 
din această zonă. România este îm
potriva oricăror cuceriri teritoriale, 
pentru că acestea nu pot duce decît 
la noi conflicte, dăunînd cauzei 
păcii și progresului națiunilor. Noi 
nu vedem cum s-ar putea solu
ționa conflictul din Orientul Apro
piat fără ca Israelul să înțeleagă 
necesitatea de a se retrage de pe 
teritoriile ocupate. Cred că trebuie 
înțeles faptul că Israelul nu se 
poate dezvolta decît printr-o cola
borare pașnică cu statele arabe. 
Totodată, considerăm că o soluție 
durabilă a conflictului trebuie să 
aibă neapărat în vedere și rezol
varea problemei populației palesti- 
nene, în conformitate cu interese
le ei naționale. Aceasta presupune, 
pînă la urmă, asigurarea dreptului 
la autodeterminare, deci și for
marea unui stat național indepen
dent.

Una din condițiile primordiale 
ale instaurării păcii în lume, ale 
evitării unor noi conflicte armate, 
cu repercusiuni imprevizibile pen
tru securitatea mondială, o consti
tuie promovarea fermă în viața 
internațională a principiilor depli
nei egalități în drepturi între toate 
statele. Cerința majoră a tuturor 
popoarelor este de a Ii se respecta 
dreptul sacru de a trăi conform 
propriilor lor dorințe, de a-și or
ganiza viața și dezvoltarea social- 
economică potrivit aspirațiilor și 
intereselor lor fundamentale, fără 
nici un amestec din afară. Româ
nia, poporul român consideră ne
cesar să fie sprijinite forțele de
mocratice ale societății. Să vă spun 
cinstit, noi nu' înțelegem de ce 
Statele Unite ale Americii sprijină 
cele mai reacționare regimuri din 
lume, cînd înseși S.U.A. s-au dez
voltat pînă la punctul la care au 

ajuns astăzi ca rezultat al unor 
revoluții sociale și naționale, al 
luptei pentru eliberarea de sub ju
gul străin. Respectarea inde
pendenței și suveranității na
ționale a statelor este astăzi, 
după părerea noastră, piatra 
unghiulară a păcii și securită
ții internaționale. Evenimentele 
contemporane pun tot mai puternic 
în evidență faptul că a trecut vre
mea cînd problemele internațio
nale puteau fi soluționate prin im
punerea forței, prin dictat și poli
tică de dominație. Popoarele sînt 
ferm hotărîte — și ultimele dece
nii au oferit numeroase exemple 
în acest sens — să nu cedeze nimic 
din prerogativele lor suverane, 
să-și apere cu orice preț libertatea 
și independența națională, dreptul 
de a hotărî ele însele cum să tră
iască.

Ținînd seama de faptul că pacea 
mondială este indivizibilă, se înțe
lege de la sine că realizarea ei tre
buie să fie opera activității tuturor 
statelor și popoarelor lumii. Con
sider că în soluționarea marilor 
probleme cu care este confruntată 
astăzi omenirea, în realizarea des
tinderii și colaborării internaționa
le, alături de marile puteri, un rol 
de cea mai mare importanță revi
ne statelor mici și mijlocii. Noi re
cunoaștem rolul și răspunderea 
marilor puteri. Dar, în același’ 
timp, trebuie să spunem că nici o 
problemă nu se poate rezolva nu
mai de către aceste state. Numai 
în măsura în care la soluționarea 
problemelor internaționale își aduc 
contribuția toate statele, deci și 
cele mici și mijlocii, se poate ajun
ge la o pace durabilă, la cooperare 
și destindere. Practica internațio
nală relevă că promovarea de so
luții durabile pentru lichidarea 
conflictelor și litigiilor internațio
nale este de neconceput fără a se 
ține seama de interesele și voința 
tuturor popoarelor.

în această ordine de idei, în ca
drul sesiunii jubiliare a Organiza
ției Națiunilor Unite, am expus 
punctul de vedere al țării mele, 
potrivit căruia această organizație 
trebuie să acționeze cu mai multă 
energie și eficiență în direcția 
dezvoltării cooperării largi între 
națiuni, a participării tuturor sta
telor la viața internațională, a pro
movării în relațiile dintre toate 
țările a principiilor dreptului in
ternațional.

Sporirea rolului O.N.U. în viața 
politică mondială este nemijlocit 
legată, după convingerea noastră, 
de asigurarea universalității sale, 
de oglindirea mai corespunzătoare 
a realităților lumii de azi. Se im
pune cu stringență restabilirea 
drepturilor legitime la O.N.U. ale 
Republicii Populare Chineze — 
unul din cele mai mari state ale 
lumii, al cărei rol în viața inter
națională nu mai poate fi ignorat 
de nimeni — și cu atît mai mult de 
un asemenea for cum este Orga
nizația Națiunilor Unite. Cred că 
pentru toți oamenii politici, pentru 
toate statele, ar trebui să devină 
clar că fără participarea Chinei la 
rezolvarea problemelor care fră- 
mîntă astăzi omenirea nu se pot 
găsi soluțiile cele mai bune. Parti
ciparea R. P. Chineze la viața in
ternațională este o cerință a însăși 
rezolvării cu succes a marilor pro
bleme ale păcii și securității mon
diale. De asemenea, credem că ar 
servi scopurilor O.N.U. admiterea 
în cadrul acestei organizații și a 
altor state care nu sînt încă mem
bre.

Aș dori, de asemenea, să men
ționez că, după părerea noastră. 
S.U.A. ar trebui să-și retragă toate 
trupele din Coreea de sud, creîn- 
du-se astfel condiții pentru c» 
poporul coreean să-și rezolve sin
gur problemele, în mod pașnic. A- 
ceasta, de asemenea, ar fi o con
tribuție importantă la cauza coo
perării și păcii.

în cadrul politicii sale externe, 
România acordă o însemnătate deo
sebită dezarmării generale și to 
tale și, în primul rînd, dezarmării 
nucleare.

Considerăm că singura cale a 
eliminării unui război termonuclear 
nimicitor este interzicerea folosirii 
armelor atomice, încetarea produc
ției lor și lichidarea totală a stocu
rilor existente. Desigur, pentru 
netezirea drumului spre acest țel 
pot fi luate în considerare și o 
serie de măsuri parțiale, tranzito
rii, care să contribuie la diminua
rea efectivă a primejdiei riucleare. 
Pe acest raționament și-a bazat 
România hotărîrea de a semna 
Tratatul de nediseminare nudeară, 
considerînd că acestui tratat tre
buie să-i urmeze noi și noi măsuri 
concrete de dezarmare, îndreptate 

spre eliminarea totală a pericolu
lui nuclear. Părerea noastră este 
că numai nediseminarea armelor 
nucleare nu ferește omenirea de -un 
război nuclear. Atît timp cît există 
arme nuajeare, cît timp continuă 
să se fabrice asemenea arme de 
către cîteva state, există un per
manent pericol pentru toate po
poarele, pentru toate națiunile șl 
pentru civilizație însăși. De aceea, 
considerăm ca o datorie a tuturor 
popoarelor să acționeze pdntru ca 
aceste arme să fie scoase în afara 
legii, să nu se mai acumuleze ase
menea stocuri, și să se treacă la 
distrugerea lor. Aceasta corespun
de realmente intereselor popoare
lor, ale întregii omeniri.

România se pronunță pentru des
ființarea blocurilor militare și li
chidarea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state, pentru retra
gerea trupelor străine în granițele 
lor naționale. Ea se declară împo
triva oricăror demonstrații de for
ță, de natură să producă tensiune 
și încordare în relațiile internațio
nale, a tuturor actelor menite să 
stimuleze cursa înarmărilor Reali
zarea dezarmări’ — acest mare de
ziderat al popoarelor — ar avea 
nu numai o covîrșitoare însemnă
tate pentru pacea lumii, dar ai 
oontribui în mod nemijlocit la în
săși accelerarea dezvoltării civili
zației umane. Cu cele peste două 
sute miliarde de dolari care s-au 
cheltuit în acest an pentru înar
mare s-ar putea face mult pentru 
progresul țărilor slab dezvoltate, 
precum și pentru soluționarea 
multor probleme sociale din nu
meroase țări. Cred că, chiar în 
S.U.A., fondurile ce se cheltuiesc 
acum pentru înarmare ar putea 
fi utilizate în scopuri mult mai 
bune.

O problemă deosebit de acută 
a vieții contemporane o constituie 
menținerea și chiar adîncirea de
calajului economic și social care 
desparte țările slab dezvoltate de 
țările avansate din*punct  de vede
re al nivelului economic. Perpetua
rea acestei stări de lucruri repre
zintă, după părerea noastră, o sur
să gravă de disensiuni, conflicte 
și încordare în lume. De aceea, este 
absolut necesar să se acționeze cu 
toată răspunderea și consecvența în 
direcția lichidării decalajului exis
tent în ce privește dezvoltarea di
feritelor zone ale lumii, pentru 
sprijinirea eforturilor pe care le 
fac statele rămase în urmă și a ac
celera mersul lor înainte pe drumul 
progresului și prosperității. In a- 
ceastă direcție, credem că țările 
avansate pot aduce o contribuție 
mult mai substanțială.

Ca să spun cinstit părerea mea, 
aceasta este și o obligație, avînd 
în vedere că dezvoltarea multora 
dintre țările avansate se datorește 
și faptului că sute de ani au 
jefuit coloniile, și-a-u însușit o 
parte din venitul național al 
acestor popoare. A contribui la 
dezvoltarea acestor țări înseamnă 
a restitui o mică parte din ceea 
ce li s-a luat. Cred că aceasta 
este cinstit, drept, și trebuie reali
zat.

Ca țară europeană, România se 
afirmă ca promotoare activă a efor
turilor pentru securitate și pace pe 
continentul unde trăiește. Apre
ciem că înfăptuirea securității eu
ropene are o importanță vitală nu 
numai pentru popoarele de pe con
tinent, ci și pentru interesele secu
rității în întreaga lume. înfăptui
rea securității în Europa ar avea o 
înrîurire deosebită asupra destin- 
-derii în relațiile dintre statele de 
pe toate continentele.

Aceasta presupune recunoaște
rea schimbărilor importante pe
trecute pe continentul european în 
perioada postbelică. Am în vedere 
recunoașterea R.D.G. pe baza drep
tului internațional, normalizarea 
relațiilor tuturor țărilor cu am
bele state germane, recunoaște
rea inviolabilității granițelor sta
bilite după cel de-al doilea 
război mondial. Considerăm că, 
în cadrul eforturilor pentru li
chidarea reziduurilor ultimului 
război și efectelor războiului 
rece în Europa, încheierea Tra
tatului sovieto — vest-german re
prezintă un act pozitiv, un impor
tant pas înainte.

România apreciază că ținerea 
unei conferințe general-europene 
ar deschide noi perspective pen
tru înseninarea orizontului politic 
pe continent, pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între po
poare. Țara noastră își aduce con
tribuția activă la pregătirea confe
rinței general-europene, la care, 
după cum știți, se are în vedere să 
participe și S.U.A. și Canada.

Noi considerăm că, pe calea in

staurării unei păci trainice în 
lume, o importanță deosebită are 
crearea unor zone de colaborare 
și bună vecinătate, lipsite de arma 
nucleară. în acest sens, Româ
nia acționează în mod con
stant pentru transformarea re
giunii în care trăiește — Bal
canii și bazinul dunărean — 
într-o zonă a păcii și înțelegerii, 
a colaborării pașnice, convinsă că 
prin aceasta contribuie la îmbună
tățirea întregii atmosfere interna

Președintele Nicolae Ceaușescu și sojia sa, Elena Ceaușescu, călduros salutați cu prilejul prezentei lor la Asociajia de politicâ externă din New York
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în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a răspuns 
la o serie de întrebări puse de 
participanții la reuniune.

Răqpunzînd unei întrebări 
în legătură cu posibilitatea ce
tățenilor români de a călători 
în străinătate, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România a spus :

„Cetățenii români pot călă
tori în oricare parte a lumii, 
în anumite condiții, desigur, 
determinate de posibilitățile 
noastre economice. Pentru a 
veni în Statele Unite este ne
voie de mulți dolari. Cînd-un 
asemenea voiaj va fi mai ief
tin, se va putea călători mai 
mult spre S.U.A.".

S-a formulat apoi o între
bare în legătură cu posibilită
țile existente în România pen
tru o confruntare între dife
rite grupuri sau partide poli
tice.

La această întrebare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a răs
puns :

„Dezvoltarea Istorică a Ro
mâniei a dus la situația că as
tăzi există un singur partid 
politic, care reprezintă opinia 
generală a națiunii noastre. 
Trebuie să vă spun că în ca
drul societății românești exis
tă o dezbatere vie asupra di
feritelor probleme ale dezvol
tării sociale, că nu există pro
bleme privind politica internă 
și externă a țării care să nu 
fie supuse schimbului de o- 
pinii al maselor, care să nu fie 
rezultatul voinței însăși a po
porului român. Așa se expli
că, de altfel, că politica in
ternă și externă a României 
este sprijinită unanim de po
por" .

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost în
trebat cum apreciază părerea 
unor comentatori occidentali 
care afirmă că politica internă 
a României se deosebește de 
politica sa externă, caracteri
zată prin promovarea princi
piilor independenței și su
veranității naționale.

La această întrebare s-a dat 
următorul răspuns : 

ționale, la asigurarea păcii și secu
rității mondiale.

Aș dori în încheiere să subliniez 
că astăzi, mai mult ca oricînd, se 
impun din partea tuturor statelor 
— mari și mici — a oamenilor po
litici, precum și a tuturor celor 
preocupați de soarta umanității, e- 
forturi concentrate în direcția înlă
turării tuturor elementelor care 
pot periclita pacea și împinge o- 
menirea spre o nouă conflagrație

„Cred că acești comentatori 
nu cunosc România. Le-aș re
comanda să vină să cunoască 
țara noastră vor constata 
astfel că între politica internă 
și externă a României există 
o unitate dialectică. România 
duce o politică de deplină e- 
galitate în drepturi, atît între 
națiuni, cît și între cetățenii 
țării. în România se asigură 
manifestarea liberă în viața 
socială a tuturor cetățenilor".

La o întrebare despre rela
țiile existente între România 
și Uniunea Sovietică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns :

„Relațiile României cu U- 
niunea Sovietică sînt bune. în 
iulie am semnat Tratatul de 
prietenie și colaborare pe ur
mătorii 20 de ani. întotdeauna, 
între poporul român și po
porul rus au existat relații de 
prietenie, care, în perioada 
postbelică, s-au dezvoltat con
siderabil. Ele corespund pe 
deplin intereselor popoarelor 
noastre și, considerăm, inte
reselor întregii lumi".

Răspunzînd unei întrebări 
cu privire la o așa-zisă „doc
trină Brejnev", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat:

„Cred că dv. cunoașteți că 
însuși secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, tovarășul L.I. Brejnev. 
a declarat că nu există o a- 
semenea doctrină și că ea re
prezintă o invenție a unor co
mentatori occidentali. Deci, nu 
există și, de altfel, nici nu 
poate exista o asemenea doc
trină".

Conținutul întrebării urmă
toare a fost dacă acordurile 
comerciale dintre Uniunea So
vietică și România sînt echi
tabile. z

Răspunsul a fost: „Da, a- 
cordurile economice dintre 
cele două țări sînt echitabile".

în legătură cu ideea promo
vată de România că este nece
sară lichidarea blocurilor mi
litare și retragerea trupelor 
străine în granițele lor națio
nale, un participant la reu
niune a întrebat dacă pre

mondială. Ținînd seama de preocu
pările organizației dv., apreciez că 
ea ar putea contribui într-o anu
mită măsură la promovarea unei 
politici de colaborare între popoare, 
în acest sens, cred că stabilirea de 
relații între organizația dv. și or
ganizații similare din România 
poate contribui la dezvoltarea co
laborării dintre cele două popoare.

Consider că avem datoria de a 
acționa cu toată energia pentru

crearea unei lumi în care popoare 
le să poată trăi în pace și înțelege 
re, să poată colabora rodnic, făr. 
teama unor agresiuni, în vedere; 
realizării aspirațiilor de bunăstap 
și progres. Cred că nu există < 
cauză mai înaltă decît aceasta — 
și vă încredințez că poporul și gu
vernul român îi vor consacra toat< 
energiile și strădaniile.

Vă mulțumesc pentru atenție.

ședintele Consiliului de Stat 
al României nu consideră că 
prezența trupelor Statelor 
Unite în Europa este un fac
tor de pace și stabilitate.

„întotdeauna, prezența tru
pelor străine pe teritoriul al
tor state nu a contribuit la 
securitate și pace, ci la agra
varea încordării și la război. 
Istoria demonstrează că atunci 
cînd nu există blocuri mili
tare, cînd nu există armate 
străine pe teritoriul altor state 
se pot asigura condiții de ega
litate în drepturi, de coope
rare și pace. De aceea, consi
derăm necesar să se ajungă la 
desființarea blocurilor mili
tare și la retragerea trupelor 
de pe teritoriul statelor 
străine".

S-a întrebat apoi care este 
atitudinea României față de 
Piața comună și față de ten
dințele de integrare politică 
din Europa occidentală.

în legătură cu aceasta, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a de
clarat :

„Piața comună este, într-un 
anumit sens, o organizație în
chisă. Din acest punct de ve
dere, ea ridică bariere în ca
lea unor schimburi multilate
rale între state. Noi conside
răm că trebuie să se desfiin
țeze, să se înlăture orice ba
riere din calea unei colaborări 
economice, tehnico-științifice, 
culturale largi, între toate sta
tele.

în. acest sens, nici integra
rea politică nu poate crea 
condiții favorabile colaborării 
și nu poate fi de natură să 
contribuie la securitatea și pa
cea pe continentul european și 
în lume".

Printr-o altă întrebare, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României a fost rugat să a- 
rate dacă mai sînt probleme în 
legătură cu reglementarea 
consecințelor exproprierii pro
prietăților americane din Ro
mânia.

Răspunsul a fost: „Aceste 
probleme s-au rezolvat prin 
acordul încheiat în 1930. In 
prezent nu există între Statele 

Unite și România nici o pro
blemă de această natură".

S-a întrebat apoi dacă este 
posibil ca oameni de afaceri 
americani să poată investi ca
pital în anumite întreprinderi 
ce se construiesc în România.

în legătură cu această în
trebare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Dorim ca 
întreprinderi americane și 
bănci americane să facă in
vestiții în România, condiția 
fiind însă ca proprietatea a tot 
ceea ce se construiește să fie 
a României. Statul român a- 
cordă garanții celor ce vor să 
facă investiții în țara noastră. 
Nu mai dorim, însă, să fim 
în situația de a naționaliza 
pentru a doua oară capitaluri 
străine. De aceea, în legătură 
cu proprietatea pe teritoriul 
României, vrem ca lucrurile să 
fie foarte limpezi".

în încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a fost întrebat ce 
impresii i-a lăsat vizita în A- 
merica și ce l-a frapat în mod 
nefavorabil.

Răspunsul șefului statului 
român a fost: „E greu să con
centrez în cîteva cuvinte im
presiile lăsate de vizita parti
culară pe care am făcut-o în 
Statele Unite. Desigur, am vă
zut multe lucruri interesante 
aici. Am avut discuții utile și 
sper că ele vor avea o influ
ență favorabilă asupra relații
lor noastre, în special în dome
niul economic. Vizita mi-a dat 
prilejul să cunosc și unele as
pecte ale felului cum lucrați 
și gîndiți aici. Pot spune, în
tr-un cuvînt, că vizita a fost 
deosebit de folositoare. Nu mai 
am timp să mă refer acum la 
aspectele negative pe care, de 
altfel, dv. le cunoașteți mai 
bine".

S. Hayes a mulțumit preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, în 
numele conducerii asociației și 
al tuturor celor prezenți, pen
tru răspunsurile primite, pen
tru faptul că a onorat cu pre
zența sa această reuniune. Toți 
cei de față au aplaudat înde
lung.
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Cota" de contribuțieJJ

materiilor 
fiecare 
loc de 
putință 
să le

a organizăm

După cum se știe, posi
bilitățile de creștere a 
productivității muncii în 
industria textilă, de spo
rire a producției de țesă
turi sint indisolubil le
gate de buna funcționare, 
utilizarea cu maximum 
de randamer^t a războaie
lor de țesut. în întreprin
derea noastră, posibilită
țile amintite mai sus au 
putut fi în mare par
te puse în valoare atit 
prin folosirea extensivă a 
fondurilor fixe existente, 
cit și printr-o utilizare 
mai rațională a fiecărui 
război, adică prin ceea ce 
numim exploatare inten
sivă.

La țesătorie — unitatea 
care face obiectul analizei 
noastre — numărul de u- 
tilaje în actualul cincinal 
a rămas neschimbat. Com- 
parind însă indicele de 
utilizare intensivă (numă
rul de bătăi efectuate de 
un război timp de o oră) 
din 1965 cu cel realizat în 
acest an, rezultă că mă
surile luate au determi
nat o creștere de 5,1 la 
sută. Concomitent, in
dicatorul extensiv 
coeficientul de utiliza
re a mijloacelor tehnice 
în funcțiune — a marcat 
și el o creștere destul de 
accentuată în primele 
nouă luni ale acestui an, 
și anume de 3,2 la sută. 
Simultan, timpul de sta
ționare a războaielor s-a 
redus cu aproape 110 000 
ore-război. Pentru aceasta 
au fost inițiate acțiuni 
eficiente de reducere a de
fecțiunilor mecanice acci
dentale, a timpului de re
glare a mașinilor, înainte 
și după montarea urze
lilor, s-a căutat să se res
pecte cu strictețe grafi
cele de reparații planifi
cate.

Studiile efectuate pe li
nia organizării științifice 
a producției și a muncii 
ne-au permis să stabilim 
măsuri de certă valoare 
economică, 
rînd, zonele 
reprezentau 
ocupare de 
sută. Am procedat atunci 
la o nouă repartizare a 
utilajului și personalului. 
Așezate în linie, țesătoa
rele deservesc acum nu 
două războaie late, ci trei. 
Aceleași constatări ne-au 
dus, recent, la o nouă sec- 
torizare a producției, ceea 
ce a permis realizarea u- 
nei economii de 140 000 lei, 

în întreprinderea noas
tră, acțiunea de organi
zare științifică a produc
ției și a muncii tinde să 
capete un caracter per-

în primul 
de deservire 
un grad de 

numai 60 la

manent. Aproape în fie
care sector de activitate 
cadrele tehnice și econo
mice urmăresc, potrivit 
unor sarcini precis deli
mitate, anumite aspecte, 
anumite laturi ale pro
ducției, propunînd măsuri 
concrete menite a spori 
rezultatele în muncă ale 
oamenilor. Cu ce s-a în
ceput ? In primul rînd, 
comitetul de direcție, ca
drele de specialiști s-au 
ocupat de îmbunătățirea 
asistenței tehnice și ridi-

datorită microclimatului 
existent, frecvența ruperi
lor de fire era destul ue 
mare. în vederea elimi
nării acestui neajuns, s-a 
propus montarea unor_a- 
parate de 
losindu-se 
care de 
zare, s-au 
menea aparate, care

umidificat. Fo- 
credite ban- 
mică mecani- 

montat 6 ase- 
_____  . ' . au 
contribuit la ridicarea nu
mărului de bătăi realizate 
de războaie într-o oră cu 
2 la sută, ceea ce pentru 
întreprindere înseamnă

științifice la creșterea
/ > *

eficientei economice
>

tribuna experienței înaintate

carea, pe această bază, a 
randamentului muncii in 
schimburile II și III la 
nivelul schimbului I. în 
acest scop, au fost reor
ganizate echipele de în
treținere, în rindul căro
ra au fost cooptați cei mai 
buni reglori. Totodată, s-a 
procedat la o mai bună 
repartizare a șefilor da 
schimb, la trecerea echi
pelor de reparat în două 
ture și la urmărirea ri*-  
guroasă a timpului plani
ficat de staționare a răz
boaielor potrivit grafice
lor. Eficiența acestor mă
suri a fost edificatoare : 
s-au cîștigat 47 000 ore- 
război, materializate in
tr-un plus de producție de 
113 000 mp de țesături.

în halele cu războaie 
late și extralate, maiștrii 
de schimb au sesizat că,

un important spor de 
producție.

întregul complex de 
măsuri aplicate a deter
minat ca in secția țesăto
rie indicatorii de bază să 
cunoască o creștere as
cendentă. Dacă facem o 
comparație cu primul an 
al cincinalului, producti
vitatea fizică a crescut de 
la 10 840 mp țesături pe 
un salariat, la 14 510 mp 
țesături pe un salariat in 
acest an. în același timp, 
s-a redus procentul de 
cupoane și bonificații. 
Acesta reprezintă în anul 
curent 283 000 mp față de 
679 000 mp în 1965, ceea 
ce echivalează cu un be
neficiu suplimentar de a- 
proximativ 1 milion lei.

Iată și alte cîteva re
zultate din primele nouă 
luni din acest an : pro-

ducția-marfă realizată 
peste plan s-a ridicat la 
6,5 milioane lei ; au fost 
realizate în plus 28 000 
kg de fire și 256 000 mp 
de țesături ; consumul 
specific de bumbac a fost 
diminuat cu 20 000 de kg.

Oricît de bune ar fi re
zultatele obținute de tex- 
tiliștii noștri, nu putem a- 
firma că am epuizat toa
te rezervele de care dis
punem in domeniul creș
terii gradului de utilizare 
a mașinilor și. implicit, a 
productivității muncii, ca 
și în domeniul economisi
rii materiilor prime și 
materialelor. Dezbaterea 
recentă a sarcinilor de 
plan pe perioada 1971— 
1975 in adunarea genera
lă a reprezentanților sala- 
riaților a scos la iveală 
numeroase propuneri și 
soluții valoroase, in fina
lizarea cărora ne vom 
baza, ca și pină acum, pe 
aportul tuturor salariați- 
lor. Procedind astfel, în
cercăm să statornicim în 
rindul salariaților noștri o 
optică sănătoasă în apre
cierea și înțelegerea fe
nomenelor economice. 
Pentru că mici sau mari, 
rezerve de creștere a pro
ductivității, de valorificare 
superioară a 
textile se află in 
secție, la fiecare 
muncă, și stă în 
fiecărui muncitor 
descopere și să le valo
rifice.

Comitetul de direcție al 
întreprinderii își va con
centra în mai mare mă
sură atenția, în perioada 
următoare, asupra reglă
rii corecte a mașinilor, în 
funcție de materia primă 
existentă, asupra ridicării 
continue a calificării ca
drelor, în vederea folosi
rii mașinilor la întreaga 
capacitate. Vom urmări 
mai insistent ca pină a- 
cum înlăturarea unor de
fecțiuni care mai dpar la 
țesătorie din pricina ope
rațiunilor defectuoase de 
urzit și încleiat, ca și dez
voltarea in continuare a 
unui climat de fermă dis
ciplină in muncă. Este si
gur că, perseverînd în 
toate aceste direcții, colec
tivul .ntrețjrinderii noas
tre va spori rezultatele în 
realizarea planului, efici
ența întregii activități a 
producției.

Ing. Pompiliu COJOCARU 
directorul întreprinderii

- textile „Bucegi"
din Pucioasa

Fabrica de zahăr din Oradea : vedere generală
Foto : S. Cristian

Dimensiunile moderne 
ale unei străvechi 

îndeletniciri
Un milion metri cubi masă 

lemnoasă, exploatată anual din 
pădurile întinse de pe terito
riile județelor Vîlcea, Olt și o 
parte din Dolj; 400 000 mc pre
lucrați industrial în produse 
ca : placaj, panele, plăci aglo
merate, furnire estetice, par
chete, uși, ferestre, lemn stra
tificat etc.; 100 000 mc pro
duse exportate în peste 30 de 
țări ale lumii. Iată în mod 
succint în ce se reflectă acti
vitatea rodnică a celor peste 
7 500 salariați de la Combina
tul de exploatare și indus
trializare a lemnului din Rm. 
Vîlcea. De fapt, munca acestui 
colectiv — care dă dimensiuni 
moderne unei străvechi înde
letniciri — cuprinde o arie mult 
mai largă de preocupări. La 
conducerea combinatului ni 
s-a vorbit în mod deosebit 
despre căutările și eforturile 
care se întreprind în vederea 
realizării unui volum cît mai 
mare și diversificat de pro
duse de calitate superioară, 
despre aplicarea în producție 
a unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice care să contribuie la 
exploatarea cu randamente 
optime a utilajelor, gospodă
rirea cu chibzuință a mate
rialelor și materiilor prime, 
măsuri care, în același timp,

să se oglindească în creșterea 
productivității muncii. în a- 
cest context se înscrie și asi
milarea în fabricație a unor 
noi produse, cum ar fi: ele
mente stratificate mulate, 
pentru fotolii, măsuțe pentru 
holuri, măști pentru calori
fere, galerii, uscătoare pliante 
pentru rufe și altele. De ase
menea, o serie de faze ale 
producției unității au fost 
modernizate și mecanizate. De 
exemplu, după mecanizarea 
operației de încărcare în va
goane a deșeurilor rezultate 
din secțiile de fabricație, a- 
ceastă muncă o poate înde
plini un singur om, față de 
10—15 cîți erau înainte folo
siți. La unitatea din Brezoi a 
combinatului, o serie de trans
porturi inutile au fost elimi
nate, printr-o mai judicioasă 
reamplasare a utilajelor, ob- 
ținîndu-se o productivitate a 
muncii sporită. De altfel, în 
toate unitățile combinatului 
au avut loc și sînt în curs de 
modernizare diferite operațiuni 
din procesele de producție, în 
vederea creșterii eficienței ac
tivității economice a între
prinderii.

Petre DOBRESCU 
corespondentul „Scînteii”

AU ÎNCHEIAT
ÎNSĂMÎNȚĂRILE
ÎN TIMP OPTIM
CORESPONDENȚI, „SCÎNTEII" TRANSMIT :

în ultimele zile, întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele 
agricole din mai multe județe au 
încheiat insâmințarea griului pe în
treaga suprafață prevăzută. Esen
țial este că, pe lingă terminarea 
insămînțărilor Ia timpul optim, s-a 
acordat o atenție sporită calității 
lucrărilor, pregătirii corespunză
toare a patului germinativ, asigu
rării densității și adincimii optime 
de semănat in funcție de condițiile 
locale, specifice.

Mecanizatorii, țăranii cooperatori, 
specialiștii din agricultura județu
lui Galați, folosind la maximum 
fiecare zi bună de lucru, mijloacele 
mecanice și forța de muncă, au ter
minat însămințarea griului încă din 
seara zilei de 20 octombrie, adică 
exact în ziua recomandată ca li
mită optimă de Ministerul Agricul
turii și Silviculturii. în total au 
fost însămînțate 73 000 hectare, din 
care 55 000 hectare în cooperativele 
agricole și 18 000 hectare în între
prinderile agricole de stat. în pre
zent, in unitățile agricole care au 
condiții favorabile se însămînțează 
suprafețe peste cele planificate. Nu
mai în ziua de 21 octombrie au 
fost semănate 450 hectare. Conco
mitent cu eforturile depuse pentru 
terminarea însămînțării griului în 
epoca optimă, s-a lucrat și se lu
crează intens la recoltarea culturi
lor tîrzii. Pină in seara zilei de 21 
octombrie, în unitățile agricole so
cialiste din județul Galați fusese 
strinsă recolta de porumb de pe 
79 353 hectare, reprezentînd peste 85 
la sută din suprafața cultivată. Un 
număr de 8»întreprinderi agricole 
de stat și 14 cooperative agricole 
au terminat culesul porumbului, 
în citeva zile se va încheia recol
tarea porumbului, precum și a 
strugurilor de pe cele 14 212 hectare 
cu viță de vie pe rod. Paralel cu 
recoltatul, continuă intens trans
portul produselor la bazele de re
cepție, în baza contractelor înche
iate cu statul.

Și în județul Brăila, încă de 
acum cîteva zile, cooperativele a- 
gricole de producție au terminat 
însămințarea griului pe cele 50 000 
de hectare stabilite in planul ini
țial. De asemenea, s-au încheiat în- 
sămînțările pe alte 2 000 hectare, su
prafață prevăzută suplimentar. în 
cursul zilei de ieri au terminat se
mănatul pe cele 25 000 de hectare și 
întreprinderile agricole de stat. Este 
un succes datorat faptului că, sub 
îndrumarea „comitetului județean _.ție 
partid, organele agricole, mecani
zatorii din I.A.S. și I.M.A., coope
ratorii, toți lucrătorii de pe ogoare 
au muncit cu rîvnă pentru realiza
rea ritmică a vitezei zilnice de 
lucru stabilite, acordînd o atenție 
deosebită calității semănatului. 
Printre măsurile care au condus 
la aceste realizări amintim elibe

acordat permanent asistența tehnică 
necesară.

Vești asemănătoare ne-au sosit 
și de pe meleagurile județelor 
Neamț și Suceava, unde atit I.A.S. 
cît și cooperativele agricole au în
cheiat semănatul.

De asemenea, în județul Bacău, 
întreprinderile agricole de stat au 
încheiat semănatul griului și al 
celorlalte culturi de toamnă. Lu- 
crind in două schimburi și în schim
buri prelungite, noaptea la arat, 
iar ziua la semănat, mecanizatorii 
din fermele agricole Sascut, Podul 
Turcului, Vultureni, Parincea au 
fost primii care au terminat această 
lucrare. La Sascut, ca și în celelalte 
unități, pentru a grăbi ritmul se
mănatului, șeful fermei, ing. Dumi
tru Istrate, a organizat cupluri de 
semănători la fiecare tractor. A- 
ceasta a determinat ca numai in
tr-o săptămină să fie insămințată 
întreaga suprafață prevăzută. Me 
rită reliefat faptul că semănatul 
griului s-a făcut in toate fermele 
in limitele epocii optime și la un 
nivel calitativ ridicat, ceea ce asi
gură baza unei producții superioare 
pe unitatea de suprafață. In pre
zent, în întreprinderile agricole de 
stat din județ au fost concentrate 
toate forțele la recoltatul porumbu
lui și al soiei de pe ultimele supra
fețe, precunî și la însilozarea coce
nilor și a furajelor verzi.

Zilele trecute au terminat însă- 
mînțarea griului și a celorlalte cul
turi de toamnă .și întreprinderile 
agricole de stat din județele Satu- 
Mare și Maramureș, tnsămințăriie 
pot fi considerate în linii mari în
cheiate sau pe cale de a fi termi
nate și în cooperativele agricole din 
județele Buzău, Satu-Mare și al
tele.

O serie de unități agricole socia
liste, printre care I.A.S. din jude
țul Dolj, au încheiat recoltatul po
rumbului. De asemenea, în 100 de 
cooperative agricole din acest ju
deț s-a încheiat recoltarea culturi
lor de toamnă. Potrivit aprecierii 
specialiștilor, continuîndu-se munca 
în ritmul atins în ultima săptămînă. 
aceste lucrări vor fi terminate 
în următoarele 3—4 zile. In

rarea din timp a 
coceni, pregătirea 
a semințelor și a

suprafețelor de 
corespunzătoare 
mașinilor. Cele

peste 1 000 tractoare repartizate la 
pregătirea terenului au fost folosite
cu întreaga capacitate de lucru, prin 
organizarea de schimburi prelungite 
și cite două schimburi. în acest mod, 
cu cele peste 550 de semănători 
S.U.-29 s-au putut însămința zilnic 
4 000—5 000 hectare, depășindu-se 
viteza prevăzută Această lucrare 
importantă s-a executat sub îndru
marea directă a inginerilor, care au

cooperativele în care recoltarea 
s-a încheiat se lucrează intens la 
eliberarea terenului de coceni, e- 
fectuarea arăturilor și însămînțări- 
lor de toamnă. La inițiativa orga
nelor agricole din județ, mecaniza
torii din secțiile I.M.A. care au 
terminat lucrările din actuala cam
panie — Plosca, Goicea Mică, Afu
mați și altele — au început acțiunea 
de întrajutorare a unităților din 
alte localități, lucrînd la pregătirea 
terenului și la semănat.

O dată cu încheierea însămînțări- 
lor, în Tot mai multe județe și uni
tăți agricole, așa cum rezultă din 
datele sosite la redacție pînă ieri 
la amiază, este posibil și necesar 
ca o parte din mijloacele mecanice 
să fie redistribuite, urmărindu-se 
cu atenție ca această acțiune să se 
efectueze in cazuri bine justificate, 
acolo unde se poate realiza un ran
dament maxim.

Deosebit de important este ca, 
paralei cu munca pentru termina
rea insămînțărilor, peste tot să se 
intensifice recoltarea porumbului și 
a celorlalte culturi tîrzii, să se or
ganizeze transportul rapid și depo
zitarea în condiții corespunzătoare 
a întregii recolte, prevenindu-se 
orice risipă.

Din agenda Târgului
international - București
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Industria Capitalei 
a îndeplinit planul cincinal 

la producția globală
(Urmare din pag. I)
nostru față de dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a economiei bucu- 
reștene s-a materializat în construi
rea și intrarea în funcțiune a unui 
număr de 8 întreprinderi și 15 sec
ții. printre care : Uzina de mașini 
grele, uzina „Policolor“, întreprinde
rea de prefabricate pentru clădiri de 
locuit. Fabrica pentru elemente de 
automatizare. Fabrica de articole de 
sticlărie, Fabrica de aparate electro
nice și industriale. Totodată, au fost 
modernizate și reutilate aproape toa
te unitățile industriale.

Aceste succese — care se adaugă 
celor ale oamenilor muncii din în
treaga țară — reprezintă încă o con
firmare a caracterului științific al 
politicii partidului pusă neabătut In 
slujba intereselor și năzuințelor vi
tale ale națiunii noastre socialiste.

Realizările economiei bucureștene 
din acești ani . constituie premisa 
trainică pentru înfăptuirea sarcinilor

complexe ale viitorului cincinal. Sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, colectivele de muncă 
bucureștene desfășoară o amplă acti
vitate în vederea pregătirii condiții
lor tehnico-organizatorice, identifi
cării și valorificării unor noi resur
se care să asigure un demaraj cît 
mai bun planului pe 1971, primul an 
al noii etape de dezvoltare în care 
vom păși.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Capitală, însuflețiți de politica in
ternă și internațională marxist-leni- 
nistă a partidului nostru, asigură Co
mitetul Central al partidului, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, că nu-și vor precu
peți eforturile pentru a ridica pe noî 
trepte calitative rezultatele în eco
nomie și în celelalte sectoare de ac
tivitate, răspunzind astfel comanda
mentelor majore cuprinse în pro
gramul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român.

Județele Sibiu si Alba
7 7

anun(ă realizarea prevederilor
planului cincinal

Industria județului Sibiu a îndepli
nit prevederile planului cincinal pri
vind producția industrială.

Valorificând condițiile create, re
sursele materiale de care dispune ju
dețul Sibiu, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii, români, germani și ma
ghiari, au reușit să imprime activității 
productive un ritm mediu anual de 
10,8 la sută, superior celui prevăzut 
pentru actualul cincinal. Ritmul pla
nificat al productivității muncii din 
anii cincinalului a fost depășit, a- 
ceasta determinînd ca 74 la sută din 
sporul de producție să fie obținut pe 
seama acestui indicator. Mobilizin- 
du-și în continuare eforturile pe linia 
utilizării integrale a capacităților de 
producție, a întregului potențial eco
nomic, unitățile industriale vor obți
ne pînă la sfîrșitul anului o produc
ție suplimentară în valoare de 2,2 
miliarde lei.

In telegrama adresată cu acest pri
lej COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comitetul ju
dețean Sibiu al P.C.R. se spune prin
tre altele : în actualul cincinal am 
simțit mai mult ca oricînd sprijinul 
permanent al conducerii superioare 
de partid și de stat, al dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în această amplă acțiune de ridicare 
a economiei naționale, de dezvoltare 
economică, socială și culturală a ju
dețului nostru.

Asigurăm conducerea partidului și 
statului, pe dumneavoastră personal, 
că și în viitor oamenii muncii din 
județul Sibiu, alături de întregul nos
tru popor, strîns uniți în jurul par
tidului, al Comitetului său Central, 
vor munci cu dăruire și elan patrio
tic pentru traducerea în viață a pro
gramului de înflorire continuă a 
României socialiste adoptat de Con
gresul al X-lea al partidului.

Oamenii muncii din întreprinderile

în cursul zilei de ieri, am adresat 
altor participanți la Tîrgul interna
țional din București întrebările :

— Ce impresie v-a făcut ți 
cum apreciați prima ediție o 
acestei manifestări comerciale 
internaționale găzduite de țara 
noastră ?

— 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 mai jos răspunsurile pri
mite.

LLUKA JOANIDHI, diree,°- 
rul pavilionului Republicii Populare 
Albania :

— Sîntem deosebit de bucuroși că 
am fost invitați la primul Tîrg in
ternațional al României. Am fost în
conjurați aici cu foarte multă căl
dură și am reușit să prezentăm în 
bune condiții cele mai reprezenta
tive realizări ale economiei albaneze. 
Am fost plăcut surprinși de buna or
ganizare a Tirgului : gazdele s-au 
comportat la această ediție inaugu
rală ca și cum ar fi avut o îndelun
gată experiență in acest domeniu.

Exponatele noastre au fost în așa 
fel selectate îneît să oglindească dez
voltarea industriei albaneze și posi
bilitățile ei de export. Ne-a făcut 
plăcere să constatăm că ele se bu
cură de mult interes. In ce privește 
standurile românești, ele înfățișează 
în mod pregnant marile progrese ale 
industriei constructoare de mașini 
din România, reliefează faptul că re
lațiile economice albano-române 
pot fi lărgite tot mal mult în viitor.

Considerăm că Tîrgul este util deoa
rece ne-a înlesnit să stabilim o serie 
întreagă de contacte cu specialiști și 
oameni de afaceri din România și din 
multe alte țări.

Intre Albania și România există un 
protocol privind schimbul de măr
furi și plăți pe anul în curs, care 
prevede o creștere a schimburilor 
comerciale față de cele realizate in 
1969. Tîrgul internațional din Bucu
rești va contribui, fără îndoială, la 
amplificarea bunelor noastre relații 
economice. Spun aceasta, deoarece 
zilele trecute am semnat diferite 
contracte reciproc avantajoase cu 
partenerii români și am început, de 
asemenea,, numeroase tratative inte
resante care sperăm că se vor fina
liza în scurt timp. Sîntem convinși 
că relațiile economice albano-române 
vor cunoaște o evoluție continuu 
ascendentă, că Albania va fi prezen
tă și la cea de-a doua ediție a Tîr- 
gului internațional din capitala 
României socialiste.

E. J. LEWINGT0N, directo
rul pavilionului Marii Britanii :

— Particip la astfel de manifestări 
economice internaționale de mai 
bine de 20 de ani și știu cite pro
bleme ridică organizarea, mai ales 
pentru prima dată, a unui Tîrg de o 
asemenea amploare. Cu atît mai 
mare a fost surprinderea mea văzînd 
că aici, la București, totul a mers 
foarte bine din punct de vedere or
ganizatoric. Aceasta mă îndreptățește 
să vă spun, folosind o curentă ex
presie englezească, că ..mi-am scos 
pălăria în fața Tîrgului de la Bucu
rești". Sînt foarte dornic să revin în 
capitala țării dv., cînd va fi organi
zată cea de-a doua ediție a Tîrgului, 
căci sînt convins că ea se va bucura 
de o și mai mare reușită.

Contactele, tot mai intense, la di
ferite niveluri, care au avut loc în ul
timii ani între țările noastre, au 
favorizat dezvoltarea multilaterală a 
legăturilor dintre Marea Britanie și 
România, fapt care s-a materializat 
și in creșterea schimburilor comer
ciale și a xwperărli economice. Față 
de acum cinci ani, comerțul total 
dintre țările noastre a crescut de 
două ori și jumătate, cifrindu-se in 
prezent la peste 55 milioane lire 
sterline pe an. In ce ne privește, noi 
sperăm că această cifră să fie du
blată in următorii trei ani. Rezultate 
bune s-au obținut și în cooperarea 
economică dintre țările noastre. Pe 
baza acordului de cooperare tehnicc- 
ștllnțlfică pe termen lung, existent 
între cele două țări, s-au inițiat ac
țiuni de cooperare interesante ca, de 
pildă, cele din domeniul construc
țiilor de avioane și al irigațiilor. 
Negocierile care au loc in prezent 
intre diferite firme britanice și ro
mânești vor deschide, credem, noi 
posibilități de cooperare, vor deter
mina o intensificare rapidă a aces
tor legături bilaterale deosebit de 
utile. Participarea noastră la Tirg_ și 
contactele pe care le-am avut sînt, 
după părerea noastră, de bun augur 
pentru viitorul relațiilor dintre Ma
rea Britanie și România.

MANUEL URI0S, directorul 
pavilionului Spaniei :

— Tîrgul internațional din Bucu
rești se situează, din punct de ve
dere al concepției de organizare, al 
ansamblului arhitectural, al numă
rului mare de participanți, în rindul 
celor mai atractive și mai reputate 
manifestări de acest gen din Europa. 
Este meritul exclusiv al gazdelor, 
cărora li ie cuvin toate laudele. Sînt 
convins că viitoarele sale ediții vor

avea un și mai mare succes.
Relațiile comerciale dintre Spania 

și România au la bază un acord în
cheiat acum șase ani. In temeiul a- 
cestui acord, schimburile de mărfuri 
dintre cele două țări ale noastre se 
efectuează, de la an la an, în con
diții tot mai avantajoase pentru am
bele părți. Noi intenționăm să reîn- 
noim acest acord comercial, să lăr
gim listele de mărfuri care fac o- 
biectul schimburilor bilaterale. In 
prezent avem bune relații comerciale 
cu România. Aș vrea însă să subli
niez că, după părerea mea. ele nu 
sînt pe măsura posibilităților și ce
rințelor noastre. în ce ne privește, 
dorim să dezvoltăm și să adîncim 
schimburile comerciale cu România.

Convorbiri consemnate 
de Adrian PRODAN 
și Radu BOGDAN

industriale ale județului Alba, ro
mâni, maghiari, germani și de alt» 
naționalități, au obținut un remarca
bil succes, îndeplinind, la data da 
21 octombrie, sarcinile planului cin
cinal, privind producția globală in
dustrială și beneficiile. Au fost în
deplinite, de asemenea. sarcinile 
planului cincinal în domeniul investi
țiilor. Realizînd cu 70 de zile înainte 
de termen prevederile inițiale ale 
planului cincinal, intreprinderile in
dustriale din județul Alba și-au creat 
condiții pentru a realiza, pînă la 
sfîrșitul cincinalului, o producție 
globală suplimentară In valoare de 
aproape un miliard lei.

într-o telegramă adresată cu acest 
prilej COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comitetul 
județean Alba al P.C.R.. se spune 
printre altele : Oamenii muncii din 
județul nostru au obținut asemenea 
rezultate în condițiile luptei cu greu
tățile fără precedent, determinate de 
inundațiile catastrofale din primă
vară. Avind un neprecupețit sprijin 
moral și material din partea condu
cerii partidului și statului, a dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Ceaușescu. muncind zi și noapte, co
lectivele întreprinderilor au reușit 
să normalizeze în scurt timp pro
cesul de producție, să recupereze in
tegral pagubele și să dea produse 
peste prevederile planului.

Aceste succese sînt o confirmare 
grăitoare a justeței politicii econo
mice a partidului nostru, a caracte
rului ej realist, profund științific, a 
înaltei eficiente a măsurilor stabilite 
de Congresul al X-lea. de plenarele 
Comitetului Central, privind perfec
ționarea continuă a activității econo
mice. Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu. că oamenii muncii din ju
dețul nostru, în frunte cu comuniștii, 
nu-și vor precupeți nici în viitor 
eforturile pentru a-și îndeplini în 
mod exemplar sarcinile trasate de 
partid, pentru a da viață prevederi
lor viitorului plan cincinal, care are 
drept scop înălțarea patriei noastre 
socialiste pe treptele tot mai înalte 
ale progresului tehnico-economic. 
științific și social-cultural.

ZILE NAȚIONALE ALE 
UNOR TARI PARTICI

PANTE
• Cu prilejul Zilei naționale 

a Belgiei în cadrul Tirgului 
internațional din București, joi 
dimineața, ambasadorul Belgiei 
la București, Jan Adriaenssen, 
a oferit o recepție.

• Institutul italian pentru co
merțul exterior (I.C.E.) a ofe
rit joi un cocteil cu ocazia Zi
lei naționale a Italiei la Tîrgul 
internațional din București. A 
fost de față Niccollo Moscato, 
ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

• Cu ocazia „Zilei expozan
ților din R. F. a Germaniei la 
Tîrgul internațional din Bucu
rești", ambasadorul R. F. a 
Germaniei, Erich Strătling, și 
Comisia de expoziții și tîrguri 
a A.U.M A. au oferit joi seara 
o recepție.

La aceste manifestări au 
participat membri ai guvernu
lui, conducători ai unor insti
tuții centrale economice și în
treprinderi românești de comerț 
exterior, oameni de știință, zia
riști români și străini. Au fost 
prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați Ia Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomatic, precum și directori 
ai unor pavilioane naționale.

Noi capacități 
de producție

Uzina mecanică din Buzău 
beneficiază de Însemnate fon
duri de investiții pentru lărgi
rea și diversificarea producției. 
Recent, aici a intrat în func
țiune noua secție de fabricare a 
aparatelor de cale cu o capaci
tate anuală de 10 000 tone. La 
aceeași uzină se află intr-un 
stadiu avansat lucrările la sec
ția de fabricare a subansamble- 
lor pentru tractoare S-l 300 și 
S-l 500. Această secție, care 
pentru Început va avea o capa
citate de 580 seturi de suban- 
samble pe an, urmează să intre 
în funcțiune la sfîrșitul acestui 
trimestru.

în ultimii zece ani, Uzina de 
superfosfați și acid sulfuric din 
Năvodari și-a dublat capacitatea 
de producție. Prin intrarea în 
funcțiune la începutul acestui an 
a celei de-a treia linii de acid 
sulfuric, capacitatea de produc
ție a sporit cu 200 900 tone, uzina 
din Năvodari devenind astfel cea 
mai mare producătoare de acid 
sulfuric din țară. Ea ocupă, de 
asemenea, primul loc in produc
ția de îngrășăminte fosfatice. 
Noi obiective productive se află 
într-un stadiu avansat de con
strucție. Se montează ultimele 
utilaje și se execută finisajele 
de la noua secție de granulare a 
superfosfaților. Această secție, 
potrivit angajamentului luat de 
către constructori, va începe să 
producă în luna decembrie a c 
adică mai devreme față de ter
menul prevăzut cu trei luni. Tot 
înainte de termen a început și 
montajul instalațiilor de la noua 
linie de acid fosforic, cu o capa
citate de 120 000 tone pe an, ur
mi nd ca și această linie să pro
ducă în anul viitor.
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Primiri
la Consiliul de Miniștri
Prim-vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri. Ilie Verdeț, a primit, joi 
după-amiază, pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Suediei la 
București, Cari Rappe, in legătură cu

♦
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri Emil Drăgănescu a primit 
joi dimineața pe directorul general 
al întreprinderii „Energo-invest" din 
R.S.F. Iugoslavia, Emerik Blum, care 
se află în țara noastră pentru a vi
zita Tirgul internațional de la Bucu
rești.

La întrevedere, care s-a desfășurat

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia. Ștefan Voitec, a primit, din 
partea președintelui Camerei Repre
zentanților Regatului Maroc, Abdel- 
hadi Boutaleb, o telegramă prin care 
acesta mulțumește pentru felicitările 
ce i-au fost adresate, cu ocazia ale
gerii in funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Regatului Maroc, Youssef 
Bel Abbes Taarji, cu prilejul numirii 
sale în această funcție.

In telegrama de răspuns, ministrul 
afacerilor externe al . Marocului, 
Youssef Bel Abbes Taarji, mulțu
mește călduros ministrului afaceri
lor externe al României, Corneliu 
Mănescu, pentru felicitările adresate.

★
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegramă de 
felicitare lui Emilio Molina Pizarro 
cu prilejul numirii acestuia în func
ția de ministru al relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Bolivia.

★
Ministrul economiei al Iranului, 

Hushang Ansary, care a participat la 
lucrările celei de-a Vl-a Sesiuni a 
Comisiei mixte ministeriale pentru 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică între România și Iran, a pără
sit joi dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat, de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior.

Au fost prezenți Soltan H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Joi dimineața, In sala mare a Casei 

de cultură a studenților din Cluj, au 
început lucrările celei de-a 3-a Con-, 
ferințe naționale de structuri din 
beton armat, la care participă acade
micieni, cadre didactice universita
re, cercetători, specialiști din unele în
treprinderi din țară, precum și oameni 
de știință și cercetători din Belgia, 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, Franța, R. 
D. Germană, Italia, Spania, U.R.S.S. și 
R.P. Ungară.

Timp de trei zile aici vor fi dezbă
tute rapoarte și comunicări privind 
problemele proiectării și calculului 
structurilor din beton armat și tehno
logiilor moderne de execuție. Toto
dată, conferința programează un sim
pozion consacrat lucrărilor Congresu
lui al 6-lea al Federației internațio
nale a precomprimării, care s-a des
fășurat anul acesta la Praga.

>

în Sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România au început joi lu
crările celei de-a V-a Conferințe na
ționale tehnico-științifice de indus
trie ușoară. Conferința marchează îm
plinirea a două decenii de la înfiin
țarea primelor institute de cercetare 
și proiectare pentru industria ușoară 
din țara noastră. Manifestarea reu
nește peste 700 de specialiști din în
treprinderi, institute de cercetare și 
proiectare și din învățămînt, precum 
și specialiști din alte domenii de ac
tivitate care colaborează cu industria 
ușoară. Participă de asemenea, ca 
invitați, un mare număr de persona
lități din institute similare din An
glia, Austria, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Elveția, Franța, R.D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Italia, Ja
ponia, R.S.F. Iugoslavia, Olanda, Po
lonia și Ungaria.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de prof, ing. Constantin Dinculescu, 
președintele C.N.I.T., Conferința a 
fost salutată de Ion Crăciun, minis
trul industriei ușoare, Teodora Ser- 
șun, președinta Uniunii Sindicatelor 
din întreprinderile industriei bunu
rilor de consum, precum și de nu
meroși oaspeți de peste hotare.

în ședința plenară de deschidere au 
fost prezentate apoi o serie de refe
rate relevînd dezvoltarea industriei 
ușoare în țara noastră și realizările 
dobîndite de unele dintre institutele 
acestei importante ramuri, în decur
sul celor două decenii de existență.

Participanții la ședința plenară de 
deschidere au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co 
munist Român, tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, în care se spune printre 
altele : Conștienți de sarcinile ce 
le revin, participanții la Conferin
ță se angajează să muncească cu și 
mai multă abnegație, competență și

Un număr nelimitat 
de premii in autoturisme 
și excursii peste hotare

Participanții la concursul ex
cepțional PRONOEXPRES din 
25 octombrie a.c. vor beneficia 
de un număr nelimitat de pre
mii în autoturisme „Dacia-1 300" 
și „Fiat-850“, excursii la Paris 
cu o durată de 8 zile, excursii 
în U.R.S.S. pe ruta Moscova, 
Baku, Erevan, Tbilisi, Suhumi, 
Soci, Odesa, cu o durată de cir
ca 3 săptămîni, precum și de 
premii în bani. 

plecarea sa definitivă din țara noastr
La muevedere, care s-a desia»„rat 

într-o atmosferă cordială, a participat 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

*
intr-o atmosferă cordială, au parti
cipat Ion Morega, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini, Răducanu Cioroiu, adjunct al 
ministrului construcțiilor industriale, 
precum și Iso Njegovan, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la București.

(Agerpres)

Cu prilejul apropiatei sărbători 
naționale a Republicii Austria, Insti
tutul român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea a organizat joi, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S., o seară 
culturală.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., dr. Cristian Benedict, 
șef de secție la Muzeul de Artă al 
Republicii Socialiste România, a pre
zentat conferința „Impresii artistice 
vieneze". Expunerea a fost ilustrată 
cu proiecții de diapozitive.

La manifestare a luat de asemenea 
cuvîntul Eduard Tschbp, ambasado
rul Republicii Austria la București.

în încheierea programului au fbst 
prezentate filme documentare. ,

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de cultură și artă, zia
riști, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Republicii 
Austria la București, alți membri ai 
corpului diplomatic, personalități 
austriece aflate în Capitală, cu pri
lejul Tîrgului internațional „Bucu
rești 1970“, precum și Stephan Kukla, 
secretar al Asociației de prietenie 
Austria-România.

★
Joi a părăsit Capitala Chiesa 

Giulietto, membru al Secretariatulu: 
Comitetului Central al Federației Ti
neretului Comunist Italian — 
F.G.C.I. — care, la invitația Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, a făcut o vizită în țara 
noastră.

★
O delegație a Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., a plecat joi în 
R. P. Ungară, pentru a participa la 
lucrările Adunării I Generale a 
F.M.T.D., ce se vor desfășura la 
Budapesta.'

★ \
Asociația cehoslovacă pentru rela

țiile internaționale a inminat profeso
rului universitar Virgil Ianovici, 
prim-adju.nct al ministrului , indus
triei miniere și geologiei, Medalia de 
aur a asociației. în semn de prețuire 
a contribuției aduse la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
științifică cu geologi din R. S. Ceho
slovacă, la progresul științelor geo
logice. (Agerpres) 

răspundere, pentru realizarea lor cu 
succes, să depună eforturi sporite 
pentru perfecționarea cunoștințelor 
profesionale și stăpînirea cit mai te
meinică a tehnicii avansate cu care 
este dotată industria noastră, să con
tribuie și mai mult la satisfacerea 
cererilor mereu crescînde ale societă
ții noastre, răspunzind astfel prin 
fapte grijii permanente pe care par
tidul și statul nostru o acordă con
tinuei dezvoltări a industriei ușoare.

r
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PLECAREA
DE ACTIVIȘTI

Joi dimineața a părăsit Capitala de
legația de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul Vasilii Filimonovici Șa- 
uro, 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., a făcut o vizită de schimb de 
experiență in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de tovarășii 
Ilie Rădulescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Dumitru Ghișe. membru supleant al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți, de asemenea. A. V.

Semnarea Protocolului de colaborare 
între Ministerele Industriei Ușoare 

din România și Polonia
în cadrul colaborării directe din

tre Ministerele Industriei Ușoare din 
România și Polonia, miercuri a avut 
loc la București semnarea Protoco
lului primei ședințe a Grupei mixte 
de lucru româno-polone de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

Documentul prevede măsuri pri
vind cooperarea și specializarea în 
producție, lărgirea livrărilor recipro
ce de materii prime,, semifabricate, 

"produse finite și utilaj pentru’ indus
tria ușoară, precum și schimburi reci
proce între specialiști in domeniul in-

*
Delegația condusă de Marian So

bolewski, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare din R.P. Polonă, care 
ne-a vizitat țara la invitația Minis
terului Industriei Ușoare, a părăsit 
Capitala joi dimineață.

In timpul șederii in țara noastră, 
oaspeții au avut întrevederi la M.I.U. 
cu ministrul Ion Crăciun și alți mem
bri ai conducerii ministerului și au

Vizita delegației Ministerului 
pentru Știință și Tehnică 

din Republica Democrată Germană
La Consiliul Național al Cercetării 

Științifice au început joi convorbirile 
oficiale dintre delegația C.N.C.S.. 
condusă de Gheorghe Cioară, preșe
dintele C.N.C.S., și delegația Ministe
rului pentru Știință și Tehnică îin 
R.D. Germană, condusă de ministrul 
Gunter Prey.

Cu acest prilej vor fi discutate pro

Manifestări consacrate 
aniversării grevei generale 

din octombrie 1920
Joi după amiază, la cabinetul ju

dețean Mureș al P.C.R., a avut loc 
un simpozion consacrat aniversării a 
50 de ani de la greva generală a 
muncitorilor din 1920. La simpozion 
au luat parte activiști de partid și 
de stat, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, oameni de artă și cul
tură, ingineri și tehnicieni din în
treprinderi industriale și instituții, 
alți oameni ai muncii. Despre sem
nificația acestui important eveni
ment din istoria Partidului Comunist 
Român au vorbit lector univ. Szabo 
Nicolae și profesorul loan Stoica, 
lector al cabinetului județean.

Manifestări consacrate acestui eve
niment au mai avut loc în munici
piul Sighișoara. în orașele Tîrnăveni, 
Reghin, Luduș, precum și în alte lo
calități din județ.

în peste 20 de localități din jude
țul Harghita au avut loc manifestări

• Degetul de fier : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare. PRO
GRESUL - 15,30, 18; 20.
• Hibernatus : BUCEGI - 10; 16.
18,15; 20,30, FLOREASCA - 15,31), 
1.8; 20,30, AURORA - 9; 11,15;
13,30; 16. 18,15, 20,30. FLAMURA
- 11; 16; 18,15; 20,30.
• Străinii : UNIREA - 18; 20.
• Numai mortul va răspunde : 
UNIREA — 15,30.
• Aurul : LIRA - 15,30. RAHOVA
- 15,30.
• Intîlnirea : FLACARA — 15, 
17,30; 20, RAHOVA - 13: 20,30.
• Via Malla : LIRA - 18 2(1.
• Ambuscada : DRUMUL SĂRII
- 14,30.
• Dragoste și viteză : DRUMUL 
SĂRII - 16,30, 18,30; 20.30, MUN
CA - 16: 18. 20.
• Păsările : GIULEȘTI - 15,30; 
18; 20,30 MIORIȚA — 10: 12,15: 15; 
17,30; 20.
• Petrecerea : COTROCENI — 
15,30; 17,45; 20.
• Canarul șl viscolul : VIITORUL
- 16.
• Cum se reușește In dragoste i 
VIITORUL - 18; 20.
• Ultimul drum : POPULAR —
15,30.
• A trăi pentru a trăi : POPU
LAR - 18; 20,15.
• Profesioniștii : FERENTARI - 
15,30; 17,45; 20.
• Luana : VITAN
20,15.
e La dolce vitta : PACEA — 16. 19.
• Omul, orgoliul, vendetta : 
CRINGAȘI - 16; 18: 20.

15.30: 18.

• Filarmonica de „George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic susținut de or
chestra simfonica a Filarmonicii 
din Bratislava Dirijor Ladislav 
Slovak. Solist Ferdinand Klinda 
- 20.
• Opera Română : Faust — 19 30. 
e Teatrul de operetă Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) Fanny — 
20 , (sala Studio) Travesti - . 20. 
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala din. bd. Schitul Mă

DELEGAȚIEI
Al P.C.U.S.
Basov, ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, membri ai ambasadei sovietice.

★

în timpul șederii in țara noastră, 
membrii delegației au avut întilniri 
la Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, la Comitetul de . Stat 
pentru Cultură și Artă, la conduce
rile uniunilor scriitorilor șl compozi
torilor din București. Comitetul jude
țean Cluj al P.C.R., la Comitetul de 
partid al centrului universitar și la 
Asociația scriitorilor din Cluj. Au fost 
vizitate instituții de artă și cultură 
din municipiile București și Cluj.

dustriei textile șl pielărie-Incălță- 
minte.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Ion Bazac, adjunct 
al ministrului industriei ușoare din 
țara noastră, iar din parțea polonă 
de Marian Sobolewski, adjunct al mi
nistrului industriei ușoare al R.P. 
Polone.

Printre persoanele oficiale prezen
te la semnare se afla Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare. Au fost 
de față membri ai Ambasadei Polo
niei la București.

★
vizitat întreprinderi ale industriei u- 
șoare din București și din județele 
Brașov și Sibiu.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion Ba
zac, adjunct al ministrului industriei 
ușoare, precum și de Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Poloniei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

bleme privind colaborarea tehnico-șli 
ințifică dintre cele două țări.

★
tn dimineața aceleiași zile, membrii 

delegației Ministerului pentru Știință 
și Tehnică din R.D. Germană au vi
zitat Tirgul Internațional de la Bucu
rești și Muzeul Satului.

(Agerpres)

consacrate aniversării grevei generale 
din octombrie 1920. La Fabrica de 
tricotaje din Miercurea Ciuc, la Casa 
de cultură din orașul minier Bălan, 
la Uzina de fier din Vlahița. precum 
și în alte întreprinderi, instituții și 
școli din județ s-au ținut conferințe 
consacrate acestui eveniment. Des
pre semnificația grevei generale din 
octombriâ 1920 din România, despre 
tradițiile de luptă ale clasei munci
toare condusă de Partidul Comunist 
Român și despre
nute de poporul român pe drumul 
construcției socialismului, au vorbit 
lectori ai Cabinetului județean de 
partid, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, profesori de istorie. La 
aceste manifestări au participat sute 
de oameni ai muncii români și 
maghiari din orașele și comunele ju
dețului.

realizările obți-

(Agerpres)

gureanu) Nepotul lui Rameau —
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Puricele în uieche — 20.
• Teatrul Mic Don Juan moare 
că toți ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Crimă și pedeapsă — 
19,30 ; (șala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
• Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni - 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) O poveste cu 
cîntec - 10 ; (sala din str. Aca
demiei) . Strop de Rouă — brotă- 
celul — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Caragiale... dar nu teatru 
- 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" . Floare de cactus
- 19.30.

t
18,00 Deschiderea emisiunii • Mi- 

croavanpremlera • La volan — 
emisiun^pentru conducătorii auto. 
18,20 Căminul Din cuprins ! • An
cheta Căminului ; Familia cu mal 
mulți copii. Există un copil pre
ferat ? Participă Luminița Ghivi- 
rigă și Costin ștefănescu — cer
cetători la Institutul de științe 
pedagogice • Sfatul medicului 
Cum se formează si se păstrează 
o dantură sănătoasă. Prezintă dr. 
Elena Mihăeseu • Extemporal cu
linar. Rețete de prăjituri realiza
bile în 15 minute. 19.15 Anunțuri — 
publicitate. 19.20 1 001 de seri - 
emisiune pentru cei mici 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,90 Reflec
tor. 20.15 Film artistic : „Temera
rii" — cu Robert Ryan, Virginia 
Mayo, Jeffrey Hunter. Premieră 
pe țară 21,45 Mal aveți o Între
bare 1 De la eroii detectivi la o 
nouă știință — Criminalistica 
Prezintă Ion Petru. 22.45 Tele
jurnalul de noapte. 23,00 Inch! 
derea emisiunii.
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Vizita președintelui 
Camerei deputaților 

din luxemburg
Președintele Camerei deputaților 

din Luxemburg, Pierre Gregoire, 
care se afiă in țara noastră, a vizitat 
joi orașul Pitești, hidrocentrala de pe 
Argeș, mînăstirea Curtea de Argeș, 
Institutul de cercetări horti-viticole 
Ștefănești.

IN PREAJMA 
SĂRBĂTORIRII ZILEI 

FORȚELOR NOASTRE 
ARMATE

în întîmpinarea zilei forțelor noas
tre armate, in diferite localități 
ale țării au loc numeroase ma
nifestări. Miercuri după-amiază, la 
Casa de cultură a municipiului 
Oradea a avut loc o adunare 
publică în cadrul căreia loco- 
tenent-colonel Radu Cirstea a ținut 
expunerea „Forțele armate ale Re
publicii Socialiste România, scut de 
nădejde al cuceririlor revoluționare 
ale poporului nostru". Joi, la Clubul 
studențesc de la Institutul pedagogic 
din aceeași localitate un mare număr 
de studenți s-au întîlnit cu general- 
maior Ion Hortopan, iar la cinemato
graful din orașul Marghita a vorbit 
în fața a peste 500 de tineri gene
ralul maior Dumitru Romanescu.

La Casa armatei din Timișoara, un 
mare număr de tineri militari — 
ostași și ofițeri — au luat parte la o 
intîlnire cu general-maior Polixenie 
Bălteanu, veteran de război, care a 
evocat momente din luptele ostașilor 
români pentru apărarea orașului 
Timișoara și pentru eliberarea Bana
tului și a Transilvaniei de sub ocu— 
pația armatelor hitleriste.

La adunarea din aula Institutului 
politehnic ieșean a luat parte un 
mare număr de cadre didactice și 
studenți. Conferințe asemănătoare ți
nute de ofițeri superiori din această 
garnizoană au avut loc într-un mare 
număr de unități economice, social- 
culturale, în școli. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 octombrie. în țară : Vreme în 
general rece, mai ales în prima parte 
a intervalului, în jumătatea de nord- 
vest a țării Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi la început în nord-vest 
șl apoi și în sud-est. în regiunea de 
deal și de munte lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară la sfîrșitul intervalului. Mini- 
'mele vor fi cuprinse între minus 4 și 
6 grade, iar maximele între 6 și 16 gra
de. In București : Vremea va continua 
să se răcească în prima parte a inter
valului. Cerul va fi temporar noroS. 
Ploaie slabă. Vînt potrivit. Temperatu
ra în scădere la început, apoi în creș
tere.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE MONDIALE DE TIR
© România — a doua medalie de argint

în cadrul campionatelor mondiale 
de tir, care se desfășoară tn prezent 
la Phoenix (Arizona), o nouă meda
lie de argint pentru tirul românesc. 
Echipa României de pistol viteză 
(Dan luga, Virgil Atanasiu, Ion 
Tripșa, Marcel Roșea) a obținut o 
performanță remarcabil^, reușind, 
intr-o companie extrem de valoroasă, 
să cucerească medalia de argint. 
Țintașii români au totalizat 2 359

Campionatul 
de hochei 
pe gheață
REZULTATE NORMALE

Joi, in campionatul național de 
hochei pe gheață care are loc pe pa
tinoarul artificial din parcul sportiv 
„23 August" au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Dinamo Bucu
rești — I.P.G.G. 5—2 ; Steaua — A- 
vinlul Miercurea Ciuc 8—2.

Echipa bulgară de baschet Levski 
Safia și-a continuat turneul în țara 
noastră întîlnind aseară în sala Flo- 
reasca echipa Dinamo. Baschetbaliștii 
bulgari au obținut victoria cu scorul 
de 68—67.

Ieri in Capitală, in cadrul campio
natului național masculin de handbal 
Voința București a întrecut cu scorul 
de 17—12 (9—6) pe Politehnica Ti
mișoara.

Pugilistul japonez Masao Ohba este 
noul campion mondial la cat. muscă, 
în meciul desfășurat la Tokio el l-a 
făcut K.O. in rundul 13 pe tailande- 
zul Chartvenchai.

Clubul sportiv „Medicina“-Bucu- 
rești va ține duminică la ora 11, în 
amfiteatrul mare al Facultății de me
dicină generală (bd. dr. P. Groza, 8), 
adunarea festivă prilejuită de sărbă
torirea semicentenarului clubului. Cu 
ocazia acestei sărbătoriri, va fi pre
zentată și lucrarea ; „50 de ani de 
sport la I.M F.“

TENIS. — Disputată timp de 
două zile la Varșovia, intîlnirea in
ternațională de tenis pe teren acope
rit dintre selecționatele Poloniei și 
Austriei s-a încheiat cu succesul net 
al gazdelor. în ultimele două par
tide, Nowicki l-a învins pe Pakorny, 
iar Gasiorek a dispus de Kary.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ

Eficiența metodelor 
moderne folosite 

in construcții
0 clădire lungă de 30 m. cu un etaj - în 6 săptămîni

După cum apreciază 
forurile competente, in 
următorii zece ani, vo
lumul construcțiilor in 
R.D.G. se va dubla. 
Or, capacitățile actua
le de producție sint 
insuficiente. Se caută 
de aceea căi noi, în
deosebi in ceea ce pri
vește materialele de 
construcții. Im sfirșitul 
lunii septembrie a.c. a 
avut loc o sesiune co
mună a Academiei de 
construcții și a Acade
miei de științe a 
R.D.G. pe tema „Căi 
noi de cercetare în do
meniul construcțiilor11. 
Prof. Heynisch. pre
ședintele Academiei de 
construcții, a formulat 
cu această ocazie două 
direcții principale : 
intensificarea construc
țiilor ușoare in vede
rea economisirii de 
materiale și schimba
rea structurii materia
lelor de construcții — 
adică trecerea la ma
teriale noi de construc
ții pe bază de silicate 
din resurse naționale 
de materii prime. Cele 
patru mari uniuni de 
cooperare care au luat 
ființă, compuse din u- 
nități care provin din 
mai multe ramuri in
dustriale, efectuează în 
prezent ample cerce
tări in ăcest. sens.

Pentru obiective in
dustriale s-au dovedit 
deosebit de avantajoa
se construcțiile ușoare 
din metal, combinate 
cu profile ușoare, cu 
straturi protectoare 
împotriva coroziunii. 
De asemenea a. dat 
bune rezultate folosi
rea materialelor ușoa
re de construcții, cum 
sint : plastic, beton az
best, beton gazsilicat 
Si materiale izolatoare.

In R.D.G. se folosesc 
in prezent in con
strucții peste 50 la 
sută materiale și ele
mente de construcții 
care provin din alte 
ramuri industriale. 
Pentru o mai bună 
coordonare a eforturi
lor, a fost 'înființat in 
1969 Combinatul pen
tru construcții ușoare 
metalice, cu sediul la 
Leipzig. Directorul ge
neral al combinatului 
este totodată președin
tele uniunii coopera
tiste „Construcții u- 
șoare economice1', că
reia ii aparțin 18 între
prinderi, combinate și 
institute de cercetare.

Pentru ridicarea pro
ductivității in con
strucții ușoare au fost 
elaborate două tipuri 
de segmenți de acope
riș, de 12X18 metri și 
12X24 metri, fără stîlpi 
de susținere interioa
ră, care pot fi combi
nați și în complexe 
de hale. Elementele 
prefabricate pentru n- 
cestea se produc in 
serie, intr-o secție 
complet automatizată, 
la întreprinderea pen
tru construcții meta
lice din Hosena, între
prindere intrată in 
funcțiune cu numai un 
an în urmă, in cadrul 
realizărilor cu care a 
fost cinstit jubileul de 
20 de ani al creării 
Republicii Democrate 
Germane.

Calculele făcute de 
specialiști in construc
ții ușoare din R.D.G. 
au scos in evidență u- 
riașele avantaje ale 
construcțiilor ușoare 
fată de cele tradițio
nale. Elemente de aco
periș, cu toate insta
lațiile de iluminat și 
climaterice, sint mon
tate pe sol și ridicate

puncte, fiind întrecuți de formația 
Cehoslovaciei — campioană piondială 
—cu 2 366 puncte. Medalia de bronz 
a revenit echipei Italiei cu 2 353 
puncte. ' •

La individual, primul loc a fost 
ocupat de italianul G. Liverzani. 
care, cu 598 puncte, a stabilit un 
nou record mondial. L-au urmat 
Falta (Cehoslovacia) — 595 puncte și 
Petkov (Bulgaria) — 594 puncte. Pri
mul clasat dintre sportivii români a 
fost Dan luga, care a ocupat locul 5 
cu 593 puncte.

Au luat sfîrșit întrecerile în proba 
de armă liberă calibru redus. La 
totalul celor trei poziții, titlul mon
dial a revenit lui Vitali Parhimovici 
(U.R.S.S.) cu 1 160 puncte iar pe 
echipe a cîștigat formația U.R.S.S. 
cu 4 590 puncte. La poziția „în ge
nunchi", medalia de aur a revenit 
elvețianului Erich Durgin cu 392 
puncte, iar la poziția „culcat". Laszlo 
Hammerl (Ungaria) și-a adjudecat 
victoria cu 399 puncte.

în proba masculină de armă eu 
aer comprimat, pe primul loc s-a 
clasat sportivul Gotfried Kustermann 
(R.F.G.), cu 387 puncte (nou record 
mondial), iar în proba similară fe
minină Tamara Cerkasova (U.R.S.S.) 
și-a adjudecat victoria cu rezultatul 
de 373 puncte. Pe echipe, Ia mascu
lin a cîștigat R.F. a Germaniei cu 
1 512 puncte, iar la feminin formația 
Iugoslaviei (1 102 puncte).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHET. — Continuîndu-și tur

neul in Canada, echipa iugoslavă 
masculină . de baschet Rabotnicki 
Skoplje a evoluat la Ottawa în com
pania selecționatei universitare lo
cale. Baschetbaliștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 97—55 
(43—26). Din nou, iugoslavul Bo- 
cevski a jucat excelent, înscriind 20 
de puncte.

ȘAH. — în runda a 14-a a tur
neului internațional masculin de șah 
de la Vinkovci (Iugoslavia), marele 
maestru sovietic Taimanov (cu pie
sele albe) a pierdut la iugoslavul 
Minici. Petrosian l-a învins pe To- 
mici, Bronstein pe Ozanici, Iar Hort 
a cîtșigat la Măriei. S-au încheiat 
remiză partidele Szabo-Parma și 
Quinteros-Ledici. Liderul clasamentu
lui, Larsen, a întrerupt cu Velimiro- 
vici. în clasament conduce Larsen 
(Danemarca) cu 9,5 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Bronstein 
(U.R.S.S.) și Hort (Cehoslovacia) — 
ambii cu cite 9,5 puncte, Petrosian 
(U.R.S.S) — 9 puncte ș.a.

FOTBAL. — O selecționată a clu
burilor vest-germane de fotbal Ein
tracht Frankfurt și Kikkers Offen
bach a terminat la egalitate : l—1 
(0—0) cu formația olandeză Feije- 
noord Rotterdam. Conducerea clubu
lui olandez a început tratativele de 

apoi cu ajutorul unor 
mecanisme moderne 
pe suporturi, eliminind 
complet schelele de 
construcții. Față de 
construcțiile din beton, 
construcțiile metalice 
permit o ridicare a 
productivității muncii 
de 60 la sută, scurtarea 
timpului de montaj cu 
45 la sută și economi
sirea materialelor de 
construcții, în ceea ce 
privește volumul, cu 
aproximativ 30 la sută.

Urmărind construc
torii care aplică noile 
metode, am putut con
stata că o clădire cu 
etaj, lungă de aproxi
mativ 30 metri, a fost 
înălțată la Tirgul de 
la Leipzig în numai 6 
săptămîni. Un alt e- 
xemplu: Combinatul 
textil din Cottbus a 
comandat un complex 
de hale cu o suprafa
ță de 14 000 metri pa- 
trați. De la întocmirea 
proiectului și pînă la 
predarea obiectivului 
a trecut doar un an.

In ultimul timp, in 
R.D.G. se realizează, 
pe principiul construc
țiilor ușoare, in număr 
tot mai mare — in 
afară de construcții 
industriale — și con
strucții cu caracter so
cial, ca, de pildă, gră
dinițe de capii, maga
zine, hale de sport și 
expoziții. Trecerea la 
aceste metode moder
ne de construcții a fă
cut necesară și adop
tarea unei serii de mă
suri pentru pregătirea 
sau recalificarea ca- 

. drelor de tehnicieni și 
meseriași. Dar, cum se 
vede, eforturile care se 
fac in acest domeniu 
sint răsplătite.

Șt. DEJU

PROGRAM POLISPORTIV 
PE „MICUL ECRAN"
• SÎMBATA ; HANDBAL 
Șl FOTBAL; DUMINICA, 
FOTBAL Șl GIMNASTICA

în ultimele două zile ale * *-  
cestei săptămîni și în primele 
două ale săptăminii viitoare, te
leviziunea oferă mai multe emi
siuni polisportive. SÎMBATA, 
spre exemplu, de la ora 15,45, va 
fi transmis în direct derbiul de 
handbal masculin Steaua-Dina- 
mo. La ora 22,50, va fi prezentat 
un rezumat filmat al meciului de 
fotbal Steaua roșie-U.T.A., meci 
disputat miercuri la Belgrad. 
DUMINICA, două meciuri de 
fotbal : de la ora 15, în direct, 
Dinamo-Stcaua (transmisiune de 
pe stadionul „23 August") și de 
la ora 17, P.S.V.-Steaua (rezu
mat filmat al partidei de 
miercuri de la Eindhoven). Sea
ra, o primă transmisiune în di
rect de la campionatele mondiale 
de gimnastică de la Ljubljana : 
exerciții libere — feminin. De la 
ora 21.30, pe programul II, iar 
de la ora 22,30 pe programul I. 
LUNI, transmisiune directă de 
la Ljubljana (de la ora 22,20) : 
campionatele mondiale de gim
nastică (exerciții libere mascu
lin). MARȚI, ora 18,05, tot de la 
Ljubljana, campionatele mondia
le de gimnastică (finalele pe a- 
parate — feminin).

0 Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20.15, SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete — 
3515); 20,45 (seria de bilete — 3516). 
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 in cap : CAPITOL 
— 21.
• Vă place Brahms ? î 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—16,30 în con
tinuare ; 18,45; 20,45.
• 100 de carabine : EXCELSIOR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, GLO
RIA - 9, 11,15; 13,30; 18; 18,15;
20,30, TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Program pentru copil — 10. 
Frumoasa Varvara — 11,30; 13,45; 
16; Blow-up — 18,15; 20,30 : DOI 
NA.
• Hatarl — 9,30—16 In continua
re ; Program de documentare în 
premieră — 19: 20.45 • TIMPURI 
NOI.
• Weekend la Zuydcoote : CINE
MATECA (sala Union) - 19: 12; 
14,15; 16,30; 18,45.
0 Vechi și nou : CINEMATECA 
(sala Union) — 21.
0 Patricia șl muzica : GRIVITA
— 10,30: 16; 18,15; 20.30. ARTA — 
15.30; 18; 20.
• Jandarmul se insoară : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15,30, 
17,45; 20 COSMOS 15,30: 18;
20,15.
A Mayerllng (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 19, VOLGA — 15.30: 
19, MOȘILOR - 17; 20,15.
0 Flacăra olimpică : MOȘILOR
— 15.

achiziționare a jucătorului Grabowski 
de la Eintracht. Jucătorul vest-ger- 
man și-a manifestat intenția ca, 
după expirarea contractului (funie 
1971), să evolueze in formația din 
Rotterdam.

HANDBAL. — La Praga s-a dis
putat intîlnirea internațională femi
nină de handbal dintre echipele 
Cehoslovaciei și R. D. Germane. 
Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 15—14 (9—6).

• La Gdansk s-a disputat primul 
meci dintre echipa locală Spojn'a și 
formația vest-germană Frisch G6p- 
pingen, contind pentru primul tur 
al „Cupe; campionilor europeni" la 
handbal masculin. Polonezii au cîști
gat cu 22—21 (11—11).

HOCHEI. — In derbiul etapei a 
8-a a campionatului cehoslovac de 
hochei pe gheață, echipa Dukla Jih- 
lava a terminat la egalitate — 3—3 
(1—1, 1—1, 1—1) pe teren propriu cu 
formația Tesla Pardubice. Liderul 
clasamentului, Slovan Bratislava, a 
Învins cu scorul de 4—0 (0—0, 3—0,
1— 0) pe H. Z. Litvinov. Alte rezul
tate : V. S. J. Kosice-Sonp Kladno 
4—3 (1—0 3—2, 0—1) ; Sparta Praga- 
Motor Ceske Budejovice 10—5 (5—1,
2- 3, 3—1).



viața internațională
SESIUNEA încordare Plenara C.C. al P.C. Bulgar

JUBILIARĂ A O. N. U. în Chile
NAȚIUNILE UNITE 22. — Trimi

sul special L. Rodeseu transmite : 
Luind cuvîntul in cadrul dezbaterilor 
la sesiunea jubiliară a Adunării Ge
nerale a O.N.U., ministrul de externe 
al R. P. Bulgaria. Ivan Bașev, a sub
liniat, printre altele, că delegația 
bulgară împărtășește părerea expri
mată de numeroase delegații că, în 
prezent, O.N.U. trebuie să-și îndrepte 
privirile spre viitor și că sensul exis
tenței acestui for internațional con
stă in apărarea păcii. Numai în con
diții de securitate și pace, a spus 
vorbitorul, popoarele își pot rezolva 
problemele naționale și internațio
nale. El a relevat, de asemenea, că 
guvernul bulgar își îndreaptă atenția 
asupra asigurării păcii în Europa de 
sud-est, unde situația se caracteri
zează printr-o întărire a încrederii 
in relațiile dintre statele vecine și 
prin dorința de a consolida relațiile 
de bună vecinătate.

Vorbind despre necesitatea lichidă
rii rămînerii în urmă a unui mare 
număr de state, șeful diplomației 
bulgare a subliniat că măsurile inter
naționale colective și programele de 
ajutor acordat tinerelor state în 
scopul dezvoltării lor mai rapide tre
buie să urmărească, în primul rînd, 
crearea unor economii naționale trai
nice.

Miercuri după-amiază, Mario Gib
son Barbosa, ministru de externe, a 
dat citire mesajului adresat sesiunii 
de președintele Braziliei. In mesaj 
se exprimă încredere în destinul 
O.N.U.. o dată cu conștiința marilor 
răspunderi ce-i revin acesteia în vii
tor. Lumea în care trăim, a arătat 
el, nu este încă o lume a păcii, secu
rității și justiției, egalitatea statelor 
suverane este frecvent compromisă 
de practicile politicii de forță, coope
rarea internațională nu a atins încă 
un nivel satisfăcător de eficacitate 
pentru a contribui la instaurarea unui 
climat de legalitate, egalitate suve
rană și respect reciproc. Mesajul sub
liniază că pentru a asigura o reală 
viabilitate a O.N.U. este necesară o 
reexaminare a metodelor operative 
ale acesteia, astfel incit să corespun
dă configurației timpurilor noastre.

Președintele Mauritaniei, Moktar 
Ould Daddah, și-a consacrat cea mai 
mare parte a cuvîntării problemelor 
legate de situația complexă din 
Africa. El a condamnat regimurile

colonialiste din zona australă a Afri
cii, politica de apartheid și practicile 
rasiste și a insistat să fie adoptate 
măsuri concrete menite să accelere
ze procesul decolonizării pe acest 
continent. Abordind problema ro
lului O.N.U., președintele Maurita
niei s-a oprit asupra principiului u- 
riiversalității, arătînd că absența R.P. 
Chineze din acest for mondial consti
tuie un obstacol în calea rezolvării 
unor probleme majore, printre care 
dezarmarea, și pronunțîndu-se în mod 
ferm pentru restabilirea la O.N.U. a 
drepturilor legitime ale acestei țări 
de peste șapte sute de milioane de 
oameni.

în discursul său — care a fost ur
mărit cu atenție — ministrul aface
rilor externe al Uniunii Sovietice, 
Andrei Gromîko, a arătat că, în cei 
25 de ani de existență a O.N.U., și-au 
găsit oglindirea uriașele progrese 
care au avut loc în dezvoltarea socie
tății omenești. După ce a relevat lo
cul important pe care l-au ocupat în 
activitatea O.N.U. propunerile for
mulate de țările socialiste cu privi
re la : întărirea securității internațio
nale, dezarmare, neamestecul în 
treburile interne ale statelor, proble
mele reglementării pașnice a conflic
telor, lichidării colonialismului, nor
malizării relațiilor economice inter
naționale etc., vorbitorul a expus pe 
larg poziția guvernului sovietic față 
de situația din Asia de sud-est și 
din Orientul Apropiat. El a arătat că 
Uniunea Sovietică sprijină propune
rile Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud și ale guvernului Republicii De
mocrate Vietnam cu privire la regle
mentarea pașnică a problemei viet
nameze.

Uniunea Sovietică — a adăugat A. 
Gromîko — depune eforturi pentru a 
orienta întreaga evoluție a evenimen
telor din Orientul Apropiat spre 
pace, spre evitarea unei noi ciocniri 
militare, care ar implica primejdia 
extinderii conflictului. în acest scop, 
trebuie să se asigure evacuarea tru
pelor israeliene de pe toate terito
riile arabe ocupate și realizarea unui 
acord privind restabilirea păcii în 
condițiile căreia să fie respectate 
și recunoscute suveranitatea, integri
tatea teritorială și independența po
litică a tuturor statelor Orientului A- 
propiat, dreptul lor de a trăi în pace.

Abordind problema securității în 
Europa, ministrul de externe al 
U.R.S.S. a relevat că, în ultimul timp, 
în evoluția evenimentelor de pe con
tinent s-a schițat o cotitură într-o 
direcție pozitivă și că, in acțiunile 
guvernelor statelor europene, încep 
tot mai mult să-și croiască drum 
tendințele spre destindere.

în condițiile unirii, eforturilor tu
turor țărilor europene, a subliniat 
A. Gromiko, poate fi rezolvată pe 
de-a întregul sarcina asigurării unei 
păci trainice pe continent. O confe
rință general-europeană, cu partici
parea tuturor statelor europene, pre
cum și a S.U.A. și Canadei, ar putea 
discuta unele probleme de mari pro
porții ale dezvoltării colaborării în 
Europa și ar putea adopta in aceste 
probleme hotărîri corespunzătoare. 
Conferința ar constitui un important 
pas pe calea întăririi securității in 
Europa.

După ce a expus poziția U.R.S.S. 
în problemele dezarmării, vorbitorul 
a arătat că dacă în ansamblu bilan
țul activității organizației este pozi
tiv, se impune totuși a fi respectat 
principiul universalității sale, o mă
sură importantă în acest scop consti- 
tuind-o restabilirea tuturor drepturi
lor guvernului R. P. Chineze, singu
rul care poate reprezenta poporul 
chinez în Consiliul de Securitate. în 
Adunarea Generală și in alte orga
nisme ale O.N.U. Ministrul de ex
terne sovietic a subliniat, de aseme- 

i nea, necesitatea admiterii în O.N.U. 
a celor două state germane.

Tot miercuri după-amiază au rostit 
cuvîntări vicepremierul Noii Zeelan- 
de, J. K. Marshall, și Alsayyed Omar 
Sakkaf, ministru de stat pentru pro
bleme externe și trimis special al re
gelui Arabiei Saudite.

Sesiunea jubiliară și-a continuat 
lucrările joi dimineața, cu discursurile 
președintelui Pakistanului, generalul 
Agha Mohammad Yahya Khan, ad
junctului ministrului afacerilor ex
terne și trimis special al guvernului 
R. P. Mongole, Daramyn Yondon, 
primului ministru al Marocului, Ah
med Laraki, secretarului pentru pro
bleme externe și trimis special al 
președintelui Filipinelor, dr. Carlos 
P. Romulo, ministrului de externe al 
Luxemburgului, Gaston Thorn, mi
nistrului de externe al Indoneziei, 
Adam Malik, și ministrului de ex
terne al Italiei. Aldo Moro.

• COMANDANTUL ȘEF AL ARMA
TEI VICTIMA UNUI ATENTAT
• FORȚELE DE ORDINE IN STARE

DE ALARMA

ȘANTIAGO DE CHILE 22 (Ager
pres) — Comandantul șef al arma
tei chiliene, generalul Rene Schnei
der, a fost joi victima unui atentat. 
Comunicatul publicat de Ministerul 
Apărării precizează că generalul 
Schneider a fost atacat joi dimineața 
de necunoscuți înarmați care, utilizînd 
trei automobile, î-au barat drumul și 
au deschis focul asupra lui. Victima, 
lovită de țrei gloanțe, a fost transpor
tată la spitalul militar din Santiago 
de Chile și ;supusă unei intervenții 
chirurgicale dificile. Un comunicat al 
poliției precizează că primele cerce
tări nu au oferit încă indicii care să 
ducă la depistarea atentatorilor.

Atentatul asupra comandantului șef 
al armatei chiliene a survenit cu nu
mai 48 de ore înainte de sesiunea ex
traordinară a congresului, în cursul 
căreia urmează să fie desemnat pre
ședintele republicii dintre primii doi 
candidați care la alegerile preziden
țiale de la 4 septembrie au întrunit 
cel mai mare număr de voturi, — 
respectiv senatorul Salvador Allende, 
candidatul Frontului Unității Popu
lare, și Jorge Alessandri, candidatul 
Partidului național de dreapta.

Agenția U.P.I. relevă că Schneider 
a fost criticat de Partidul național de 
dreapta pentru atitudinea adoptată în 
timpul campaniei electorale. în opinia 
agenției Prensa Latina, atentatul a 
fost organizat de elemente ale extre
mei drepte.

S-a anunțat joi că forțele armate, 
poliția și jandarmeria din Chile au 
fost puse în stare de alarmă.

Congresul al X-lea al P. C. B. 
va fi convocat la 12 aprilie 1971

SOFIA 22 — Corespondentul A- 
gerpres Gheorghe leva transmite: 
La Sofia a avut loc Plenara C.C. 
al P.C. Bulgar care a dezbătut 
problema convocării și pregătirii 
celui de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Bulgar, în baza 
propunerilor Biroului Politic, pre
zentate de Boris Velcev, membrei 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.B.

Plenara a hotărît ca cel de-al 
X-lea Congres al P.C. Bulgar să 
fie convocat la 12 aprilie 1971. A

fost fixată următoarea ordine de 
zi a congresului: raportul C.C. al 
P.C.B. — raportor Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B. ; 
raportul Comisiei Centrale de 
Control și Revizie a partidului — 
raportor Stoian Karadjov, președin
tele comisiei; adoptarea progra
mului partidului ; aprobarea direc
tivelor cu privire la dezvoltarea 
social-economică a R.P. Bulgaria 
în anii 1971—1975 ; alegerea orga
nelor centrale ale partidului.

convorbiri Intre conducătorii
DE PARTID SI DE STAT

1

Al R.D. GERMANE SI R.S. CEHOSLOVACE
A- 
în 

în-

PRAGA 22. — Corespondentul 
gerpres E. Ionescu transmite : 
cadrul vizitei oficiale pe care o 
treprinde în R. S. Cehoslovacă dele
gația de partid și guvernamentală a 
R. D. Germane, în frunte cu W. Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, și W. Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., joi au continuat la Prava 
convorbirile dintre conducătorii cte 
partid și de stat ai celor două țări.

După-amiază, în sala congreselor 
din parcul de cultură și odihnă pra- 
ghez, „J. Fucik“, a avut loc întîlni- 
rea delegației de partid și guverna
mentale a R. D. Germane cu oamenii

muncii din capitala cehoslovacă. Ală
turi de membrii delegației, în tribuna 
oficială au luat loc G. Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, L. Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace, L. Strougal, pre
ședintele guvernului federal al R. S. 
Cehoslovace, precum și alți conducă
tori de partid și de stat cehoslovaci. 
La miting au luat cuvîntul G. Husak 
și W. Ulbricht.

LUCRĂRILE PLENAREI
C. C. AL P. C. ITALIAN

Convenție între România 
și R. D. Germană 

privind colaborarea 
în domeniul editurilor

întrevedere

Nixon—Gromiko
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Președintele Nixon l-a primit joi la 
Casa Albă, pe Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.. 
aflat în S.U.A. pentru a participa la 
sesiunea jubiliară a Adunării Gene
rale a O.N.U. Cu această ocazie, pre
cizează agenția TASS, a avut loc 
o convorbire la care au fost prezenți 
și secretarul de stat, William Ro
gers, consilierul special al președin
telui pentru problemele securității 
naționale, Henry Kissinger, și amba
sadorul U.R.S.S. ..................
A. Dobrînin.

După întrevederea cu președintele 
S.U.A., Richard Nixon, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii Sovietice, 
Andrei Gromiko, a declarat :

„în timpul convorbirii cu preșe
dintele, care a fost interesantă, am 
examinat probleme privind relațiile 
bilaterale, precum și o serie de pro
bleme internaționale importante.

Aș dori să-mi exprim speranța că 
întilnirea și convorbirea vor avea o 
influență pozitivă asupra îmbunătă
țirii și dezvoltării relațiilor sovieto- 
amencane".

la Washington,

Reuniunea Consiliului
de Securitate

NEW YORK 22 (Agerpres). — La 
încheierea primei reuniuni a Consi
liului de Securitate al O.N.U. la ni
velul miniștrilor de externe sau al 
reprezentanților speciali ai statelor 
membre ale consiliului, desfășurată 
miercuri cu ușile închise, a fost dat 
publicității un comunicat în legătură 
cu problemele discutate. în comuni
catul citit de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, se arată că „mem
brii consiliului s-au consultat asupra 
mijloacelor care 
o reglementare pafnică in Orientul 
Apropiat. Ei au reafirmat convinge
rea că rezoluția 
ritate din 22 noiembrie 1967 trebuie 
să fie susținută și pusă în aplicare 
în totalitatea sa și că toți cei intere
sați trebuie să coopereze pe deplin 
la eforturile concertate pentru reali
zarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Apropiat.

ar putea contribui la

Consiliului de Secu-

în ceea ce privește problemele 
Africii de Sud, comunicatul declară 
că „Membrii consiliului au reafirmat 
dorința lor de a continua să caute 
mijloacele practice, conform Cartei, 
care să permită popoarelor din aceas
tă regiune să-și exercite dreptul lor 
inalienabil Ia autodeterminare și să 
se bucure de drepturile fundamentale 
ale omului, de libertate și demnitate".

Același comunicat relevă că repre
zentanții statelor membre ale Consi
liului de Securitate au procedat la un 
schimb de vederi asupra problemelor 
curente Jnteresînd pacea și secu
ritatea. Ei au dat asigurări că vor 
depune toate eforturile pentru a se 
găsi soluții pașnice diferendelor și 
conflictelor internaționale existente, 
conform principiilor și scopurilor 
Cartei Națiunilor Unite.

ROMA. — Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite: Timp 
de două zile, la Roma s-au desfășu
rat lucrările plenarei Comitetului 
Central și ale Comisiei Centrale de 
Control ale Partidului Comunist Ita
lian, care au discutat „Sarcinile co
muniștilor în lupta pentru soluții de
mocratice în vederea dezvoltării su
dului țării și împotriva atacurilor 
forțelor reacționare". îndeosebi în 
Calabria.

în cadrul plenarei, secretarul gene
ral al P.C.I., Luigi Longo, a vorbit 
despre necesitatea Îmbunătățirii

Un avion american
a violat spațiul aerian 

al U. R. S. S.
anunță agenția TASS

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Agen
ția TASS informează că la 21 oc
tombrie. un avion al forțelor aeriene 
militare ale S.U.A a violat spațiul 
aerian al U.R.S.S., aterizînd pe un 
aeroport din apropierea orașului Le
ninakan (Armenia!, Avionul era în 
stare bună. La bordul lui se aflau 
patru persoane care au declarat că 
sînt generalul american Scherer, ge
neralul american McWarrie, maiorul- 
pilot Russe] și colonelul turc Deneli. 
Toate persoanele de la bordul avio
nului sînt sănătoase.

Organele competente sovietice au 
primit însărcinarea să studieze cir
cumstanțele în care s-a produs vio
larea de către avionul american a 
frontierei de stat a U.R.S.S.

structurii aparatului de partid, a ac
tivității în domeniul relațiilor ex
terne, de presă și propagandă în con
textul actualei situații complexe pe 
plan intern și internațional. Această 
situație — a subliniat Luigi Longo — 
creează noi sarcini in lupta împotriva 
imperialismului și pentru coexistența 
pașnică. în acest sens, vorbitorul s-a 
referit la situația din Mediterapa, 
problema relațiilor Italiei cu țările 
arabe, acțiunea pentru pace și secu
ritate colectivă in Europa, problema 
evoluției ulterioare a relațiilor dintre 
Italia și țările socialiste, lupta pentru 
independența națională a Italiei și 
împotriva legăturilor și interferențe
lor atlantice, războiul din Vietnam, 
recunoașterea de către guvernul ita
lian a Republicii Democrate Vietnam 
și a Chinei Populare, relațiile P.C.I. 
cu partidele comuniste și forțele de 
stingă din Europa occidentală,, cu 
partidele comuniste și mișcările re
voluționare din țările Extremului 
Orient și din alte părți ale lumii.

în numele Direcțiunii P.C.I., Luigi 
Longo a propus înființarea unei co
misii pentru politică internațională, 
precum și unele măsuri organizato
rice.

După discuții, plenara a aprobat 
propunerile prezentate.

BERLIN 22. — Corespondentul A- 
gerpres Ștefan Deju transmite : în 
urma convorbirilor care s-au purtat 
la Berlin între vicepreședintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă din Republica Socialistă Româ
nia, Ion Dodu Bălan, și locțiitorul 
ministrului culturii al Republicii De
mocrate Germane, Bruno Haid, la 
21 octombrie a fost semnată o con
venție privind colaborarea în dome
niul editurilor intre cele două țări.

Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate 

ale Republicii 
Socialiste România

dezvoltării relațiilor 
dintre U.R.S.S. si R.F.G
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Un articol din ziarul

agențiile de presă transmit
Pravda**

Cu prilejul celei de-a XXVI-a ani
versări a Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, în dife
rite țări au fost organizate manifes
tări in cadrul cărora au fost pre
zentate aspecte ale activității Forțe
lor Armate din țara hoastră.

La Moscova, la Muzeul Central al 
Forțelor Armate ale U.R.S.S., a fost 
inaugurată o expoziție de fotografii. 
Ambasadori, însărcinați cu afaceri și 
atașați militari ai țării noastre în 
Albania, Marea Britanie, Cuba, 
Franța, Finlanda, Grecia și R. D. 
Vietnam au oferit gale de filme în- 
fățișînd imagini din activitatea ar
matei române. Atașatul militar, aero 
și naval al României în Finlanda a 
vorbit in fața ofițerilor de ,1a Cole
giul de război din Helsinki despre 
contribuția armatei române la 
războiul antihitlerist, despre realiză
rile țării noastre.

La o unitate a Armatei Populare 
a R.P.D. Coreene a avut loc un mi
ting urmat de prezentarea unor fil
me documentare românești. De ase
menea, la Phenian a fost inaugurată 
o expoziție de fotografii.

(Agerpres)

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R. P. 
Mongole, eOndusa de Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, va face o 
vizită oficială în U.R.S.S. la sfîrșitul 
lunii octombrie, anunță agenția TASS.

secretar general al Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, care face o 
vizită de schimb de experiență in 
R. P. Ungară, a avut convorbiri cu 
dr. Dimeny Imre, ministrul agricul
turii și industriei alimentare ungare.

După un schimb de note 
diplomatice între ministrul afa- 
cerilor externe al R. S. Cehoslovace, 
J. Marko, și ambasadorul S.U.A. la 
Praga, M. Toon, la 21 octom
brie a intrat în vigoare acor
dul interguvernamental dintre cele 
două țări 
cunoașterea

cu privire la re- 
reciprocă a dovezi

lor privind aprecierea calităților de 
zbor ale avioanelor importate. Acor
dul deschide posibilități comerțului 
reciproc în domeniul avioanelor de 
transport și sportive, de subansamble 
fi motoare de aviație. (C.T.K.)

Guvernul francez va lnter- 
zice pe viitor încheierea de contracte 
pentru livrarea de arme țărilor străi
ne în vederea folosirii acestora îm
potriva mișcărilor insurecționale, a 
anunțat președintele Franței, Geor
ges Pompidou, cu prilejul întrevede
rii pe care a avut-o la 
Elysăe cu președintele 
Kenneth Kaunda. Surse 
franceze au 
anunțate de 
referă la contractele de vînzare a 
armamentului încheiate între Franța 
și Republica Sud-Africană.

Palatul
Zambiei, 

oficiale 
precizat că restricțiile 
Georges Pompidou se

Delegația română de spe
cialiști în domeniul agricul
turii condusă de Ion Ceaușescu,

Președintele Ciprului, Ma
karios, 3 a£irmat' intr"° declarație 
făcută posturilor de radio pariziene, 
că în prezent tratativele dintre co
munitățile cipriote, turcă și greacă, se 
află în impas, rezultatele obținute în 
cursul dialogului lor, început în urmă 
cu doi ani, nefiind satisfăcătoare. 
Arătind că acest dialog continuă, Ma-

Anuarul demografic 
al O.N.U., dat publici
tății la New York, re
levă că în cazul în care 
actualul ritm de creș
tere a populației se va 
menține, populația 
globului se va dubla in 
următoarele trei dece
nii, ajungind în anul 
2006 la 7 miliarde lo-

cuitori. Actuala popu
lație a globului, 
3 552 000 000, este re
partizată după cum. 
urmează : 56 la sută in 
Asia, 13 la sută in Eu
ropa, 9,7 la sută în A- 
frica, 7,8 la sută în 
America Latină, 6,7 la 
sută in U.R.S.S., 6,3 la 
sută în America de

Nord și 0,5 la sută in 
Oceania. Sub raportul 
populației pe țări, sta
tistica arată că R. P. 
Chineză se situează pe 
primul loc cu 740 mi
lioane locuitori, urma
tă de India cu 537 mi
lioane, de U R.S.S. cu 
240 milioane și S.U.A. 
cu peste 220 milioane.

karios a subliniat ca pozitiv faptul 
că cele două comunități sînt hotărite 
să soluționeze divergențele la masa 
tratativelor. Makarios a declarat că 
guvernul Ciprului dorește evitarea 
unei divizări geografice a insulei.

Sesiunea Comitetului 
mixt iugoslavo-vest-ger- 
mOn Pentru cooperare economică, 
industrială și tehnică are loc la 
Split. La reuniune sînt reprezentate 
peste 50 de firme comerciale și in
dustriale din cele două țări. Agen
ția Taniug menționează că R. F. a 
Germaniei este cel mai important 
partener economic extern al Iugo
slaviei.

Cancelarul R.F.G., WiU? 
Brandt, și ministrul de externe 
Walter Scheel, s-au întîlnit cu liderii 
opoziției parlamentare, Rainer Bar- 
zel, președintele grupului creștin-de- 
mocrat și Richard Stuecklen, adjunc
tul acestuia. în timpul întrevederii, 
au fost abordate unele probleme le
gate de politica guvernului R.P.G. 
de normalizare a relaților cu 
țările socialiste

Ministrul ecuadorian al 
educației 
demisia exPrin*îndu-și,  în acest 
fel, dezacordul față de noua lege a 
învățămîntului superior.

Agenția japoneză pentru 
cercetări spațiale 3 anuntat 
că s-a renunțat la proiectul privind 
construcția autohtonă a rachetelor 
pentru lansarea de sateliți, in cadril 
prograrmilui național de cercetare a 
spațiului cosmic. In viitor, rachetele 
pentru lansarea de sateliți japonezi

vor fi construite după o licență a- 
mericană.

Un acord privind trans
porturile rutiere intre Tur
cia și U.R.S.S.8 fost seranat 13 
Ankara. Acordul permite firmelor 
din Turcia efectuarea de transporturi 
în tranzit pe teritoriul U.R.S.S. De 
aceleași drepturi se bucură, potrivit 
.documentului, și întreprinderile so
vietice de transport, relatează agen
ția TASS.

Mari manifestații 0U avut 
loc miercuri în Japonia cu prilejul 
Zilei internaționale de luptă împo
triva războiului. Au luat parte 
1 200 000 de persoane. La mitingul or
ganizat in parcul Yoyogi din Tokio, 
au luat cuvintul Saburo Eda, secre
tar general al Partidului Socialist Ja
ponez, Shyoichi Kasuga, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. dim Japonia, 
Makoto Ichikawa, președinte al 
Sohyo.

a 
europene.

și-a prezentat

Uraganele „Joan" și 
„Kate", care s-au abătut săptâ- 
mîna trecută asupra Filipinelor, au 
provocat moartea a peste 1 000 de 
persoane și rănirea altor 306, anunță 
un comunicat al Crucii Roșii filipi- 
neze. Aproximativ un milion de lo
cuitori au rămas fără adăpost.

Epidemia de holeră care 8 
izbucnit în cartierul Sagmalcilar din 
Istanbul se află sub controlul auto
rităților sanitare, a anunțat într-o 
declarație făcută presei dr. Vedat Aii 
Ozkan, ministrul sănătății al Turciei. 
El a precizat că pînă în prezent au 
fost vaccinate 2 500 000 de persoane.

MOSCOVA 22 — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
Sub titlul „R.F.G.’70“, Iuri Jukov 
semnează în „Pravda" un amplu ar
ticol în care subliniază că „oamenii 
rezonabili de la Bonn preferă acum 
să se gîndească la viitor, la dezvolta
rea relațiilor cu țările socialiste pe o 
bază nouă, înțelegînd cu claritate că 
tratatul dintre U.R.S.S. și R.F.G. răs
punde in egală măsură intereselor 
ambelor țări și reprezintă un punct 
de pornire al unei noi dezvoltări a re
lațiilor".

Autorul relevă că în convorbirile 
cu secretarul de stat din Ministerul 
Afacerilor Externe al R.F.G., Paul 
Frank, care a participat la tratativele 
de la Moscova, acesta a declarat : 
„Ne-am înapoiat la Bonn cu convin
gerea că tratatul reprezintă un im
portant jalon în dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre. A fost creată o 
bază pentru colaborarea în Europa. 
Au fost deschise perspective pentru 
dezvoltarea relațiilor economice, ști
ințifice, tehnice. Dar, în cele din 
urmă, însemnătatea politică a trata
tului va fi determinată de acțiunile 
concrete ale guvernelor noastre în 
viitor, pe baza premiselor conținute 
in documentul semnat. In special, 
intenționăm să dezvoltăm colabora
rea economică, științifică și tehnică 
pînă la nivelul cel mai inalt".

„Este neîndoielnic, scrie în conti
nuare Iuri Jukov, că o asemenea a- 
bordare corespunde intereselor tutu
ror europenilor preocupați de conso
lidarea păcii, in primul rind, interese
lor fundamentale ale R.F.G. în
săși, recenta 
a ministrului 
și a _ .
mele cercetărilor științifice^ 
sink, - - —
conducătorii unor organizații de co
merț exterior și industriale sovietice, 
precum și apropiatele tratative co
merciale, relevînd în mod convingă
tor vastitatea perspectivelor de dez
voltare a relațiilor de afaceri reci
proc avantajoase, bazate pe egalita
tea în drepturi dintre cele două țări.

Ratificarea și realizarea în practică 
a tratatului sovieto—vest-german vor 
contribui categoric la aceasta."

în-
Moscova 
Schiller, 
proble- 

Leus- 
vizitele făcute în R.F.G. de

ale 
vizită la 
economiei, 

ministrului pentru

BUDAPESTA 22. — Corespondentul 
Agerpres Al. Pintea transmite : In
tre 19 și 22 octombrie, la Budapesta 
s-au desfășurat convorbiri între dele
gația Comitetului de Stat al Planifi
cării, condusă de tovarășul Maxim 
Berghianu, președintele C.S.P., și de
legația Oficiului Național de Planifi
care din R. P. Ungară, condusă de 
președintele acestuia, Pardi Imre, cu 
privire la colaborarea economia în
tre cele două țări pe anii 1971 «1975.

Părțile au examinat rezultatele ac
tivității de coordonare a planurilor 
economiilor naționale ale celor două 
țări și au constatat că s-au creat 
premise favorabile pentru dezvolta
rea în continuare a colaborării eco
nomice, cooperării în producție și 
schimbului reciproc de mărfuri din
tre România și Ungaria în următoa
rea perioadă de cinci ani. Au fost 
stabilite măsurile necesare pentru în
cheierea lucrărilor în vederea sem
nării protocolului privind dezvoltarea 
colaborării economice dintre Repu
blica Socialistă România și R. P. Un
gară pe perioada 1971—1975.

în timpul șederii la Budapesta, to
varășul Maxim Berghianu a fost pri
mit de Timar Matyas, vicepreședinte 
al Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar și a vizitat mai 
multe uzine din cadrul combinatu
lui metalurgic Csepel din Budapesta.

Joi, tovarășul Maxim Berghianu a 
părăsit Budapesta. La plecare, pe ae
roportul Ferihegyi, au fost de față 
Pardi Imre și Dumitru Turcuș, am
basadorul României la Budapesta.

★
în seara aceleiași zile, președintele 

Comitetului de Stat al Planificării 
s-a înapoiat în Capitală.

Printre persoanele oficiale prezente 
pe aeroportul Otopeni se aflau 
membri ai conducerii C.S.P., precum 
și Ferenc Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

R. P. CHINEZA

Vizita delegației 
Ministerului Industriei 

Construcțiilor 
de Mașini al României

PEKIN 22. — Corespondentul A- 
gerpres I. Gălățeanu transmite s 
Delegația Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini al Republicii So
cialiste România, condusă de minis
trul loan Avram, care se află în R. P. 
Chineză, a vizitat Tîrgul de toamnă de 
la Canton. Delegația a fost însoțită 
de Ciu Hua-min, adjunct al minis
trului comerțului exterior al R. P. 
Chineze.

In continuare, delegația a vizitat 
Expoziția industrială a orașului Șan- 
hai, precum și întreprinderi ale in
dustriei constructoare de mașini, 
electronice și construcțiilor navale. 
Vizita și schimbul de păreri au pri
lejuit cunoașterea realizărilor obți
nute de țara prietenă în domeniul 
construcțiilor de mașini.

Delegația a fost însoțită în vizita 
în provincie de Aurel Duma, amba
sadorul României la Pekin.

Oaspeților români li s-a făcut pre
tutindeni o 
nească.

primire caldă, priete-

★
Agenția economică ro-Joi seara, _ .

mână la Pekin a organizat o gală 
de filme la care au participat Ciu 
Tzi-cian, ministru adjunct la Minis
terul Construcțiilor de Mașini, alte 
persoane oficiale chineze, delegația 
română, și ambasadorul Aurel Duma.

Conferința cvadripartită
în problema

PARIS 22 (Agerpres). — Joi s-a 
desfășurat la Paris cea de-a 89-a 
ședință a Conferinței cvadripartite 
in problema vietnameză. Cu acest 
prilej, au continuat dezbaterile pe 
marginea recentelor propuneri ale 
președintelui Statelor Unite, Richard 
Nixon, cu privire la Indochina.

Primul a luat cuvintul șeful dele
gației Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Thi Binh, care a res
pins din nou aceste propuneri, ară
tînd că ele vizează mai mult un 
scop electoral decît soluționarea pro
blemei vietnameze. Nguyen Thi Binh 
a cerut ca delegația Statelor Unite 
să răspundă in mod deschis la pro
punerile cuprinse în cele opt puncte 
ale programului de pace prezentat 
conferinței la 17 septembrie de dele-

vietnameză
gația guvernului revoluționar pro
vizoriu.

La rindul său, șeful delegației Re
publicii Democrate Vietnam, Xuan 
Thuy, a respins ca inacceptabil pla
nul american, propUnînd conferinței 
să reia în dezbatere propunerile gu
vernului revoluționar provizoriu, 
singurele, care, după părerea sa, pot 
contribui efectiv la soluționarea pro
blemei vietnameze.

Șeful delegației americane, David 
Bruce, după ce a pledat în favoarea 
propunerilor președintelui Nixon, a 
cerut unele precizări la planul pre
zentat de delegația guvernului re
voluționar provizoriu.

Ultimul a luat cuvîntul delegatul 
administrației de la Saigon, care a 
repetat punctul de vedere susținut de 
delegatul american.

ORIENTUL APROPIAT
Măsuri In vederea normalizării situației din Iordania

(Agerpres). — în capi- 
continuă lucrările Bi-

AMMAN 22 
tala Iordaniei 
roului militar permanent mixt al Co
mitetului Superior Arab in legătură 
cu posibilitățile de aplicare a preve
derilor acordului încheiat la 13 oc
tombrie la Amman între autoritățile 
iordaniene și organizațiile palesti- 
nene.

în vederea normalizării situației 
din Iordania, autoritățile de la Am
man au anunțat eliberarea a încă 200 
de persoane, arestate în cursul eve
nimentelor din luna septembrie. De
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asemenea, ziarul „Al Fatah", organ 
al Comitetului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a rea- ' 
părut după o suspendare de peste o 
lună.

în același timp, surse informate, 
citate de agenția Associated Press, 
relevă că cei 12 000 de militari ira
kieni staționați în Iordania au înce
put să se retragă.

*

BEIRUT. — Noul cabinet libanez, 
prezidat de Saeb Salam, a obținut joi 
votul de învestitură al Parlamentului.
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