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IERI, LA SOFIA, A AVUT LOC

MITINGUL PRIETENIEI
ROMÂNO-BULGARE
în marea sală a Congreselor 

din Sofia, joi clupă-amiază a 
avut loc mitingul prieteniei 
româno-bulgare, prilejuit de vi
zita în țara vecină și prietenă a 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România și de semnarea noului 
Tratat de prietenie, colaborare și

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului
Todor Jivkov

Stimate tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi ca în numele dele

gației de partid și guvernamentale 
a României să vă adresez dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, 
tuturor locuitorilor Sofiei, întregu
lui popor bulgar, un salut cordial 
din partea poporului român, a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Șomân, a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republicii 
Socialiste România.

Vreau să mulțumesc oamenilor 
muncii bulgari pentru primirea pe 
care ne-au făcut-o, pentru calda 
prietenie pe care ne-au arătat-o și 
cu acest prilej ; noi vedem în aces
te manifestări prețuirea, stima și 
simpatia reciprocă ce și-o poartă 
popoarele român și bulgar, care 
luptă și muncesc la sudul și nordul 
Dunării pentru construirea noii 
orînduiri sociale, pentru făurirea 
unei vieți libere și prospere.

Cu puțin timp în urmă am sem
nat noul Tratat de prietenie, co*- 
laborare și asistență mutuală în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria — 
document de importanță esențială' 
pentru întărirea și dezvoltarea 
continuă a alianței frățești din
tre cele două țări și popoare. 
Vechiul tratat, încheiat la 16 
ianuarie 1948, a adus o contri
buție de seamă la adîncirea 
relațiilor dâ prietenie și colabo
rare dintre țările noastre. Funda
mentat pe succesele celor două po
poare în edificarea orînduirii noi, 
pe realizările dobîndite în colabo
rarea româno—bulgară și posibili
tățile sporite pentru extinderea ei 
în stadiul în care ne găsim, pe lua
rea în considerare a schimbărilor 

In tribuna oficială, membrii celor douâ delegații de partid și guvernamentale răspund ovajiilor asistenței

asistență mutuală româno-bul- 
gar.

Mitingul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de puternică însufle
țire, expresie a tradiționalei prie
tenii ce leagă de veacuri po
poarele celor două țări și care 
a dobîndit în anii noștri funda
mentul de neclintit al comunită

produse în viața internațională, 
noul tratat își propune să asigure 
un cadru propice pentru evoluția 
ascendentă a schimburilor și coo
perării pe plan politic, economic, 
militar, tehnico-științific și cultu
ral, în interesul' ambelor popoa
re, al cauzei generale a socialis
mului 'și păcii. (Aplauze însufle
țite). Comunitatea orînduirii, a 
telurilor și a aspirațiilor funda
mentale ale celor două țări, voința 
lor de a acționa neabătut pe calea 
socialismului, păcii și progresului 
reprezintă chezășia forței și viabili
tății noului tratat.

Prietenia și colaborarea româno- 
bulgară. au rădăcini puternice, a- 
dînc împlîntate în trecutul istoric. 
Existența popoarelor noastre s-a 
împletit adeseori de-a lungul se
colelor de conviețuire pe aceste 
meleaguri vecine ; românii și bul
garii s-au cunoscut îndeaproape, 
s-au prețuit și stimat.întotdeauna, 
cronicile tonsemnînd multe pagini 
emoționante de frăție și întrajuto
rare în efortul pentru o viață mai 
bună. Sint cunoscute glorioasele 
tradiții ale luptei noastre comune 
pentru scuturarea jugului străin, 
pentru înfăptuirea idealurilor se
culare de libertate, independență 
și progres social. Este, de aseme
nea, pilduitoare forța solidarității 
internaționaliste dintre mișcările 
muncitorești și socialiste din cele 
două țări, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar în bătăliile duse împotriva 
reacțiunii și exploatării^ a fascis
mului, pentru apărarea intereselor 
vitale ale oamenilor muncii. în 
anii construirii socialismului, prie
tenia româno-bulgară a dobîndit 

(Continuare în pag. a HI-a) 

ții de interese în construcția so
cialismului, în înfăptuirea unei 
politici de pace în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume, în 
realizarea unei colaborări traini
ce între toate țările socialiste, în 
întărirea mișcării comuniste și 
muncitorești.

în sală se aflau membri ai

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi oaspeți din România fră
țească,

Tovarășe și tovarăși,
Ziua de astăzi va intra în istoria 

relațiilor seculare dintre popoarele 
bulgar și român ca o sărbătoare 
luminoasă a bunei vecinătăți și a 
frăției, deoarece astăzi a fost sem
nat noul Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România. 
Permiteți-mi, tovarășe și tova
răși, ca în humele Comitetului 
Central al partidului nostru și gu
vernului popular, în numele oame
nilor muncii din capitală și al în
tregului popor bulgar să adresez 
cel mai cordial salut și să felicit 
cu prilejul semnării tratatului pe 
scumpii noștri oaspeți — membri 
ai delegației române de partid și 
guvernamentale, în frunte cu emi
nentul activist de partid și de stat, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze prelungite).

Prietenia dintre cele două po
poare vecine ale noastre este 
veche, cu rădăcini adînci, numeroa
se trăsături comune caracterizează 
destinul lor istoric. Faptele sînt 
cunoscute tuturor și eu nu mă voi 
referi amănunțit la ele. Nu pot, 
însă, să nu amintesc, cu profundă 
recunoștință, de ospitalitatea pe 
care poporul român a acordat-o 
revoluționarilor noștri din perioa
da renașterii, luptătorilor pentru 
eliberarea națională a poporului 
bulgar, lui Rakovski și Karavelov, 
lui. Bptev și Levski, cetelor lui 
Hagi Dimitar și Stefan Karagea, 
Panaiot Hitov și Filip Totiu, care 
au fost formate și înarmate pe te
ritoriul român, pentru a trece Du
nărea albă și lină și a-și da viața 

C.C. al P. C. Bulgar, ai Prezi
diului Adunării Populare și ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții ști
ințifice, culturale, artistice, depu- 
tați, generali, reprezentanți ai 
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pentru libertatea Bulgariei. (Aplau
ze puternice). Nu pot, de asemenea, 
să nu amintesc de bravura și 
spiritul de sacrificiu al fiilor 
României, care, urpăr la umăr cu 
fiii Rusiei și cu voluntarii bul
gari, și-au vărsat sîngelf și au 
rămas pe veci pe părnintul bulgă
resc. Ca să fim credincioși porun
cii lor : umăr la umăr să luptăm 
pentru libertatea, fericirea și bu
năstarea popoarelor noastre.

Victoria revoluției socialiste în 
Bulgaria și în România a deschis 
calea realizării năzuințelor • celor 
mai luminoase minți ale popoare
lor noastre, iar Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală, semnat în capitala Româ
niei — București — în 1948, a de
venit o bază solidă a relațiilor 
noi, frățești dintre cele două țări, 
care au pornit pe drumul con
strucției socialiste. Anii ce s-au 
scurs de atunci au confirmat în 
întregime cuvintele marelui fiu al 
poporului bulgar, Gheorghi Dimi
trov, rostite la mitingul din Bucu
rești, că se deschide o pagină nouă 
în relațiile noastre reciproce ca 
țări vecine și frățești. (Aplauze 
însuflețite).

După victoriile decisive ale Uni
unii Sovietice în cursul celui de-al 
doilea război mondial și doborî- 
rea regimurilor antipopulare, reac
ționare di A țările noastre, popoare
le bulgar și român au trecut la 
edificarea noii societăți. Douăzeci 
și șase de ani sînt o perioadă is
torică scurtă. însă în decursul 
acestor douăzeci și șase de ani, 
sub conducerea partidelor lor co
muniste, oamenii muncii din țările 
noastre au obținut succese imen
se. Succesele acestea constituie, în 
primul rînd, rodul muncii eroice 
a popoarelor noastre. Un merit 
mare, însă, pentru obținerea unor 
astfel de cuceriri de seamă are și
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Joi, la ora 16, la Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Bul
garia a avut loc semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria.

Tratatul a fost semnat din partea 
română de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Star al Re
publicii Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
din partea bulgară de tovarășii 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri, și Gheorghi 
Trâikovv președintele Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria.

La solemnitatea semnării au par
ticipat tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Leonte Răutu, 
membru- al Comitetului - ■ Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile Pa- 
tilineț, membru supleant al. Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R.,

TRATAT
de prietenie, colaborare și asistentă mutuală 

între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria

Republica Socialistă România și 
Republica’ Populară Bulgaria,

însuflețite de dorința de a întări 
și adînci legăturile de prietenie 
frățească, colaborarea multilatera
lă și relațiile de bună vecinătate 
între poporul român și poporul 
bulgar, pe baza principiilor inter
naționalismului socialist, ale res
pectării suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi, avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești, neamestecului 
în treburile interne,

ferm convinse că dezvoltarea le
găturilor de prietenie frățească 
dintre poporul român și poporul 
bulgar, cimentate în lupta comună 
pentru țelurile eliberării naționale 
și sociale, împotriva rcacțiunii și 
fascismului, corespunde intereselor 
vitale ale celor două popoare, cau
zei păcii și socialismului,

conștiente fiind că solidaritatea 
frățească între statele socialiste își 
are temelia de neclintit în comuni
tatea orînduirii sociale. în unita
tea scopurilor și aspirațiilor funda
mentale ale popoarelor celor două 
țări și întregii comunități socialiste, 

ferm hotărite să consolideze uni
tatea și coeziunea țărilor socialisto 
și să respecte obligațiile prevăzute 
în Tratatul de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală din 14 mai 1955, în perioada 
de valabilitate a tratatului, care a 
fost încheiat ca răspuns la ame
nințarea N.A.T.O.,

exprimînd voința lor de a acțio
na cu consecvență pentru instaura
rea unui climat de înțelegere și co
laborare în regiunea balcanică și 
în întreaga lume, în interesul pro
gresului reciproc, al păcii și secu
rității generale și ferm hotărite de 
a se opune forțelor imperialismu
lui, militarismului și revanșismului 
care amenință pacea,

promovind neabătut o politică 
de coexistență pașnică între state 
cu sisteme sociale diferite,

călăuzite de scopurile și princi
piile Cartei Organizației Națiunilor 
Unite,

dînd o Înaltă apreciere rolului pe 

Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Blejan, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Sofia, membrii 
delegației de partid și guverna
mentale române și persoanele ofi
ciale române care însoțesc delega
ția.

Din partea bulgară au participat 
tovarășii Boian Bîlgaranov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului Na
țional al Frontului Patriei, Jivko 
Jivkov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Todor Pavlov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., Ivan 
Popov, membru al Biroului Politic 
al C.C. aPP.C.B., președintele Co
mitetului de Stat pentru Știință și 
Progres Tehnic, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.B., Lîcezar 
Avramov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, Anghel Țanev, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., Venelin Koțev, secretar 
al C.C. al P.C.B., Petar Tancev, 

care l-a avut Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală ro- 
mâno-bulgar din 16 ianuarie 194« 
în dezvoltarea continuă a prieteniei 
frățești și a colaborării dintre po
porul român și poporul bulgar,

luînd în considerare experiența 
și realizările celor două state în 
construirea socialismului, precum 
și schimbările survenite în Europa 
și în lume,

au hotărît să încheie prezentul 
tratat și în acest scop au convenit 
asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Înaltele Părți Contractante vor 
întări și în viitor prietenia trainică 
dintre poporul român și poporul 
bulgar și vor dezvolta colaborarea 
în domeniile politic, economic, so
cial, științific și cultural între cele 
două state, pe baza principiilor in
ternaționalismului socialist, ale 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești, neames
tecului în treburile interne.

ARTICOLUL 2

, înaltele Părți Contractante, por
nind de la principiile relațiilor din
tre statele socialiste, inclusiv prin
cipiile avantajului reciproc, întra
jutorării tovărășești și diviziunii 
internaționale socialiste a muncii, 
vor dezvolta și în viitor colabora
rea și cooperarea între cele două 
țări în domeniile economic și teh
nico-științific și își vor aduce con
tribuția la dezvoltarea și întărirea 
legăturilor economice și a colabo 
rării în cadrul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, precum și 
cu celelalte state socialiste.

ARTICOLUL 3

înaltele Părți Contractante vor 
dezvolta și întări relațiile în dome
niile științei, învățămîntului, artei, 
culturii, presei, radioteleviziunii. 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vladimir Bonev și Gheor
ghi Bokov, membri ai Secretaria
tului C.C. al P.C.B., Sava Ganovski, 
președintele Biroului Adunării 
Populare, Dancio Dimitrov și 
Gheorghi Kulișev, vicepreședinți 
ai Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria, Mincio Mincev, 
secretar al Prezidiului Adunării 
Populare, Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe, Konstantin 
Tell-alov, șeful secției de politică 
externă și relații internaționale a 
C.C. al P.O B., Spas Gospodov, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Bulgaria la Bucu
rești, membri ai C.C. al P.C. Bul
gar, ai Prezidiului Adunării Popu
lare și ai guvernului.

După semnare, în aplauzele ce
lor prezenți, conducătorii de partid 
și de stat români și bulgari își 
string călduros miinile. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se îmbrățișează.

La ieșirea din sediul Consiliului 
de Miniștri tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, însoțiți 
de conducători de partid și de stat 
ăi celor două țări, sînt salu
tați cu deosebită căldură de nu
meroși cetățeni. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde ovațiilor mul
țimii.

cinematografiei, ocrotirii sănătății, 
culturii fizice și turismului și vor 
sprijini colaborarea între organiza
țiile obștești, în scopul unei mal 
bune cunoașteri reciproce a valo
rilor materiale și spirituale și al 
întăririi în continuare a prieteniei 
dintre cele două popoare.

ARTICOLUL 4

înaltele Părți Contractante vor 
acționa și în viitor pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală între statele 
socialiste, pentru întărirea unității 
și coeziunii sistemului socialist 
mondial, în interesul păcii și pro
gresului în lume.

ARTICOLUL 5

înaltele Părți Contractante, pro
movind consecvent politica de 
coexistență pașnică, vor depune 
eforturi pentru crearea unui cli
mat de destindere internațională și 
de colaborare între toate statele, 
indiferent de sistemul lor social, 
pentru reglementarea pe cale paș
nică a diferendelor dintre state, 
pentru zădărnicirea planurilor 
agresive ale cercurilor imperialiste, 
încetarea cursei înarmărilor, reali
zarea dezarmării generale și totale, 
pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului și neocolonialismului. 
Părțile Contractante vor acorda 
sprijin țărilor care s-au eliberat de 
sub dominația colonială și pășesc 
pe calea întăririi suveranității și 
independenței naționale.

Cele două Părți Contractante vor 
milita și în viitor pentru întărirea 
păcii și securității în Europa și 
pentru crearea unui sistem eficace 
de securitate europeană.

Părțile Contractante vor sprijini 
activ și în viitor stabilirea unor 
relații de bună vecinătate, precum 
și dezvoltarea colaborării și înțele
gerii reciproce între țările din Pe
ninsula Balcanică, în vederea asi-

(Continuare în pag. a II-a)
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CONVORBIRI OFICIALE 
ROMÂNO-BULGARE

(Urmare din pag. I)

In timpul convorbirilor oficiala

Prima jumătate a zilei de joi a 
fost consacrată convorbirilor ofi
ciale dintre delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului, de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de tovară
șul Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria.

Din partea română la convorbiri 
au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 

al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Vasile Patilineț, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vasile VI ad, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., șef de' secție 
la C.C. al P.C.R., Nicolae Blejan, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România la Sofia.

Din partea bulgară la convor
biri au participat tovarășii Gheor- 
ghi Traikov, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare, Boris Vel- 
cev, membru al Biroului Politic, 

secretar al C.C. al P.C. Bulgar. 
Lîcezar Avramov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ivan Ba- 
șev, membru al C.C. al P.C. Bul
gar, ministrul afacerilor externe, 
Konstantin Tellalov, membru su
pleant al C.C. al P.C. Bulgar, șe
ful secției de politică externă și 
relații internaționale a C.C. al P.C. 
Bulgar, Spas Gospodov, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R.P. Bulgaria la București.

La convorbiri au participat, de 
asemenea, experți ai celor două 
părți.

Tn timpul convorbirilor, delega
țiile s-au informat reciproc asu
pra preocupărilor Partidului Co

munist Român și Partidului Co
munist Bulgar privind dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, ridi
carea nivelului de viață al po
poarelor din cele două țări, 
pentru asigurarea progresului 
multilateral al societății so
cialiste. Au fost abordate proble
me referitoare la extinderea rela
țiilor bilaterale în diferite do
menii.

Delegațiile au făcut un schimb 
de păreri cu privire la unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

Convorbirile, care au avut loc 
la reședința guvernamentală Lo- 
zeneț, s-au desfășurat într-o at
mosferă prietenească, de deplină 
înțelegere și respect reciproc.

(Agerpres)

RATAT
de prietenie, colaborare și asistența mutuală 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria

gurării păcii trainice în această re
giune.

ARTICOLUL 6
înaltele Părți Contractante de

clară că una din premisele princi
pale ale garantării securității euro
pene o constituie inviolabilitatea 
frontierelor de stat din Europa, sta
tornicite după cel de-al doilea 
război mondial.

Părțile Contractante, în confor
mitate cu Tratatul de la Varșovia 
de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală din 14 mai 1955, își 
exprimă hotărîrea lor fermă ca îm
preună cu celelalte țări membre să 
asigure inviolabilitatea frontierelor 
statelor membre ale tratatului și 
să adopte toate măsurile necesare 
pentru preîntîmpinarea oricărei 
agresiuni din partea forțelor impe
rialismului. militarismului și re- 
vanșismului.

ARTICOLUL 7
Tn cazul în care una din înaltele 

Părți Contractante va fi supusă 

în numele Republicii Socialiste 
România,

NICOLAE CEAUȘESCU 
ION GHEORGHE MAURER

în numele Republicii Populare 
Bulgaria, .

TODOR JIVKOV 
GHEORGHI TRAIKOV

unui atac armat din partea unui 
stat sau unui grup de state, cealaltă 
Parte, exercitîndu-și dreptul ina
lienabil la autoapărare individuală 
sau colectivă, în conformitate cu 
articolul 51 al Cartei Organizației 
Națiunilor Unite, ii va acorda ne
întârziat ajutor multilateral prin 
toate mijloacele pe care le are la 
dispoziție, inclusiv militar, necesar 
respingerii atacului armat.

Părțile vor aduce neîntârziat la 
cunoștința Consiliului de Securitate 
al Organizației Națiunilor Unite 
măsurile luate în baza prezentului 
articol și vor acționa în conformi
tate cu prevederile Cartei Organi
zației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 8

înaltele Părți Contractante se 
vor informa asupra construcției so
cialiste din cele două state, vor 
avea schimburi de vederi cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor bila
terale și se vor consulta asupra 
principalelor probleme internațio
nale de interes comun.

ARTICOLUL 9

Prevederile prezentului Trataț nu 
afectează drepturile și obligațiile 
înaltelor Părți Contractante ce de
curg din acordurile bilaterale șl 
multilaterale în vigoare.

ARTICOLUL 10

Prezentul Tratat este supus rati
ficării și va intra în vigoare la 
data schimbului instrumentelor de 
ratificare, care va avea loc la 
București în cel mai scurt timp.

Tratatul se încheie pe un termen 
de 20 de ani, cu începere de Ia data 
intrării sale în vigoare. El se va 
prelungi automat, de fiecare dată, 
pentru perioade de cîte cinci ani, 
dacă nici una din înaltele Părți 
Contractante nu va comunica în 
scris, cu douăsprezece luni înainte 
de expirarea termenului de valabi
litate a Tratatului, intenția sa de 
a-I denunța.

încheiat Ia Sofia, la 19 noiem
brie 1970, în două exemplare ori
ginale, fiecare în limba română șl 
în limba bulgară, ambele texte 
avînd aceeași valabilitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov salută pe participanții la mitingul prieteniei româno— 
bulgare

MITINGUL PRIETENIEI
ROMÂNO-BULGARE

SPECTACOL FESTIV
Comitetul orășenesc Sofia al 

Partidului Comunist Bulgar și Co
mitetul pentru artă și cultură au 
organizat joi seara, la Opera na
țională din Sofia, un spectacol 
festiv în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România.

La spectacol au asistat membri 
ai C.C. al P.C. Bulgar, ai Prezi
diului Adunării Populare, ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții științifice, cul
turale și artistice, precum și șefi 
și membri ai misiunilor diplomati
ce din capitala Bulgariei.

Asistența a făcut o însuflețită 
manifestare de simpatie conducă
torilor de partid și de stat români 
și bulgari, care au luat loc în lo
jile oficiale. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au răs
puns ovațiilor celor prezenți.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bulgaria.

Soliști de frunte ai primei scene 
lirice bulgare și alți artiști de sea
mă, mari ansambluri artistice, au 

interpretat lucrări de compozitori 
bulgari și români, precum și din 
creația muzicală universală. în în
cheiere a fost prezentat un pro
gram de cîntece și dansuri popu-

Joi seara, tovarășii Kiril Neste
rov, adjunct al ministrului afaceii- 
lor externe al R.P. Bulgaria, și 
Spas Gospodov. membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, ambasadorul Bulgariei 
la București, au fost primiți într-o 
vizită protocolară de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România. 

lare. Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Artiștilor le-a fost Oferit un coș 
cu flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej, în numele tova
rășului Todor Jivkov și al lor per
sonal, ei au adresat tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer cele mai căldu
roase urări de bine și însănătoșire 
grabnică.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, prieteneaî- 
că, au luat parte Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Nicolae Blejan, amba
sadorul României la Sofia.

(Urmare din pag. I)

oamenilor muncii-din întreprinde
rile și instituțiile din Sofia.

La miting au asistat șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acreditați 
la Sofia și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Pe fundalul scenei, încadrată de 
drapele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria, se afla urarea 
„Să se întărească prietenia dintre 
popoarele bulgar și român"-.

Este ora 16,30. Puternice aplauze, 
urale și ovații salută apariția în 
prezidiu a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Todor Jivkov și Gheor- 
ghi Traikov. Toți cei prezenți scan
dează „Vecina drujba", „Prietenie 
veșnică".

în prezidiu iau loc membrii de
legației de partid și guvernamen
tale române, tovarășii Ilie Verdeț, 
Leonte Răutu, Vasile Patilineț, 
Corneliu Mănescu, Vasile Vlad, 
Nicolae Blejan și\membrii delega
ției de partid și' guvernamentale 
bulgare, tovarășii Boris Velcev, 
Lîcezar Avramov, Ivan Bașev, 
Konstantin Tellalov.

Mitingul a fost deschis de An- 
ghel Todorov, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Sofia al 
Partidului Comunist Bulgar, care, 
în numele comuniștilor, al locui
torilor Sofiei, a adresat un cald , 
salut delegației de partid și gu
vernamentale române.

A luat apoi cuvîntul Slave Ga
vrilov Dimitrov, turnător la Uzina 
„Sredet", Erou al Muncii Socia
liste, care a salutat, în numele 
muncitorilor din Sofia, pe tovară
șii Nicolae Ceaușescu și. Todor 
Jivkov și pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România. El a ex
primat sentimentele de prietenie 
și dragoste față de poporul român, 

Porticipanjii la miting ovaționează îndelung pentru prietenia româno—bulgară

de care poporul bulgar este legat 
printr-o amiciție seculară și prin 
telurile comune ale făuririi unei 
vieți noi. Evocînd importanța nou
lui Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre cele 
două țări, el a subliniat că acesta 
va contribui la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre poporul român 
și poporul bulgar, le va asigura 
noi succese pe calea construirii 
societății socialiste dezvoltate. E- 
venimentul semnării tratatului 
coincide cu un alt eveniment de o 
mare importanță pentru care se 
pregătește poporul bulgar — al 
X-lea congres al Partidului Co
munist Bulgar. Clasa muncitoare 
sofiotă repurtează noi succese în 
cinstea congresului, îndeplinind 
cu două luni înainte de termen 
prevederile celui de-al V-lea plan 
cincinal. Vorbitorul și-a exprimat, 
de asemenea, bucuria pentru suc
cesele obținute de poporul frate 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român. în construirea 
socialismului. Vă asigurăm, dragi 
tovarăși, a subliniat el, că pe 
viitor vom face tot ce depinde de 
noi pentru întărirea pe mai de
parte a prieteniei noastre, în nu
mele țelului comun — construirea 
comunismului.

Profesorul Stoian Mihailov de la 
Institutul de sociologie de pe lîngă 
Academia bulgară de științe a 
evocat legăturile vechi, tradițio
nale, dintre intelectualitatea bul
gară și cea română, relevînd spri
jinul de care s-au bucurat din 
partea poporului român revoluțio
narii bulgari în perioada luptei de 
eliberare națională. Semințele 
prieteniei dintre cele două po
poare — a spus el — au dat roade 
îmbelșugate, căpătînd un nou con
ținut după victoria socialismului 
în cele două țări. Legăturile strîn- 

se dintre oamenii de știință, artă 
și cultură români și bulgari joacă 
un rol important în lupta pentru 
înflorirea economică și culturală a 
popoarelor noastre. El șiza expri
mat bucuria pentru succesele oa
menilor de cultură români și ma
rile realizări ale poporului român 
în construirea societății socialiste. 
Intelectualitatea bulgară, a subli
niat el, va depune și pe viitor toa
te eforturile pentru dezvoltarea, 
îmbogățirea și lărgirea colaborării 
bulgaro-române în interesele po
poarelor noastre, în interesele în
tregului sistem mondial socialist.

în încheiere, vorbitorul a expri
mat urări pentru întărirea conti
nuă a prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

Veneta Andorova, secretar al 
Comitetului Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist din între
prinderea „8 Martie", a arătat în 
cuvîntul său că tineretul bulgar 
urmărește cu un viu interes vizita 
delegației de partid și guverna
mentale române în Bulgaria. Noul 
tratat semnat astăzi, a spus vorbi
toarea, are o deosebită însemnă
tate atît pentru popoarele, cît și 
pentru tineretul din cele două țări 
frățești. Sub deviza „Credincioși 
întotdeauna partidului" — a subli
niat în continuare vorbitoarea — 
tineretul comunist bulgar a repur
tat noi succese în muncă și în în
vățătură în cinstea apropiatului 
congres al Partidului Comunist 
Bulgar. Exprimîndu-și bucuria 
pentru realizările tineretului ro
mân, pentru participarea sa acti
vă și plină de abnegație la edifi
carea societății socialiste, ea a re
levat legăturile tradiționale de 
prietenie dintre tineretul român și 
cel bulgar, sudate în trecut prin 
sîngele părinților și consolidate în 
prezent prin unitatea țelului co

mun — victoria idealurilor comu
niste. Sîntem mîndri — a subli
niat ea — că tineretul din cele 
două țări ale noastre și djn cele
lalte țări socialiste se află în pri
mele rînduri ale luptei pentru în
tărirea unității și coeziunii forțe
lor democratice din întreaga lume, 
împotriva imperialismului, pentru 
apărarea drepturilor și libertăților 
tinerei generații de pe planeta 
noastră.

întreaga asistență se ridică și 
aclamă îndelung apariția la tri
bună a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

De asemenea, întreaga asistență 
se ridică, întîmpinînd cu puterni
ce aplauze pe tovarășul Todor 
Jivkov, care a luat apoi cuvîntul.

După rostirea cuvintărilor, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov își string călduros mîinile 
și răspund ovațiilor asistenței.

Interesul deosebit cu care au 
fost urmărite cuvîntările conducă
torilor de partid și de stat ai ce
lor două țări, entuziasmul cu care 
au fost subliniate prin aplauze pa
sajele care înfățișau roadele co
laborării româno-bulgare și pers
pectivele largi de dezvoltare mul
tilaterală a relațiilor frățești pe 
care le deschide tratatul semnat 
azi, au arătat că participanții la 
miting consideră acest act ca un 
document istoric în dezvoltarea 
prieteniei româno-bulgare, o con
tribuție de seamă Ia unitatea ță
rilor socialiste, la cauza socialis
mului și păcii.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de
Ion MĂRGINEANU 
Sorin STRUJAN 
Dumitru ȚINU

Fotografii de Anghel PASAT și 
Radu CRISTESCU

x
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urinare din pag. I)

un conținut nou, a intrat într-un 
stadiu calitativ superior, purtînd 
amprenta eforturilor neobosite ale 
popoarelor noastre, libere și stăpî- 
ne pe soarta lor, hotărîte să-și fău
rească o viață nouă, să pășească în 
rîndul popoarelor avansate ale 
lumii, pe calea socialismului și co
munismului. (Aplauze).

Și dacă popoarele noastre s-au 
întrajutorat și s-au prețuit secole 
de-a rîndul, dacă numeroși luptă
tori bulgari au găsit sprijin în 
rîndul poporului român în lupta 
pentru independența națională, cu 
atît mai mult astăzi ne revine 
nouă, comuniștilor, conducătorilor 
de partid și de stat, sarcina de a 
face totul pentru triumful priete
niei dintre popoarele și țările noas
tre. (Aplauze furtunoase).

Ca urjnare a activității eroice a 
clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității, conduse de partidul 
comunist. România se înfățișează 
astăzi ca o țară a cărei economie 
este în plin proces de dezvoltare 
și modernizare, o țară unde știința 
și cultura se afirmă tot mai puter
nic ca factor al progresului mate
rial și spiritual al societății, unde 
sînt create condiții mereu mai 
bune de viață pentru întreaga 
populație. în ciuda dificultăților 
provocate de calamitățile naturale, 
încheiem planul cincinal 1966—1970 
cu rezultate superioare celor sta
bilite de Congresul al IX-lea al 
partidului ; aceasta constituie . o 
expresie vie a elanului cu care po
porul român înfăptuiește progra
mul partidului nostru, a vigorii 
și dinamismului economiei noastre 
noi. a superiorității societății socia
liste. Viitorul plan cincinal — în 
conformitate cu hotărîrile Congre
sului al X-lea al partidului privind 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate — va asigura 
continuarea creșterii în ritm înalt 
a economiei naționale și, în același 
timp, accelerarea proceselor cali
tative din economie ; introducerea 
tehnicii și tehnologiei avansate, 
perfecționarea organizării, condu
cerii și planificării economice, spo
rirea eficienței întregii activități de 
producție.

Cunoaștem, de asemenea, succe
sele obținute la rîndul său de po
porul bulgar în construcția socia
listă, profundele transformări care 
au avut loc în viața economică și 
socială a țării dumneavoastră. Ac
tuala noastră vizită în Bulgaria, 
ca și cele precedente ne-au per
mis șă apreciem amploarea efortu
rilor pe care le depune poporul 
bulgar, sub conducerea partidului 
comunist, pentru dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de producție, 
pentru progresul multilateral al 
țării. Oamenii muncii din România, 
care urmăresc cu sentimente de 
adîncă simpatie activitatea creatoa
re a poporului bulgar, se bucură 
sincer de realizările acestuia în 
construcția socialistă. Vreau să fo
losesc acest prilej pentru a adresa 
cele mai calde felicitări oamenilor 
muncii din Bulgaria socialistă pen
tru succesele dobîndite și să le 
urez noi și noi izbînzi pe drumul 
prosperității patriei, pe drumul so
cialismului. (Aplauze).

Dezvoltîndu-și potențialul econo- ■ 
mic, științific și cultural, popoa
rele român și bulgar au asigurat, 
totodată, premise pentru extinde
rea și diversificarea colaborării lor 
reciproc avantajoase. Volumul 
schimburilor dintre cele două țări 
a înregistrat în perioada 1966—1970 
aproape o dublare față de realiză
rile din cincinalul anterior, depă- 
șindu-se în mod substanțial pre
vederile inițiale.

Expresie elocventă a raporturi
lor frățești dintre popoarele ro
mân și bulgar. Tratatul de priete
nie. colaborare și asistență mutu
ală semnat astăzi deschide noi 
perspective extinderii pe toate 
planurile a acestor legături. Aș 
dori să relev că pentru următorii 
cinci ani se prevede o creștere de 
aproximativ 65 la sută a schimbu
rilor de mărfuri, în comparație cu 
realizările perioadei 1966—1970, 
ponderea mașinilor și utilajelor 
fiind, ca și pînă acum, precumpă
nitoare. Așa cum am stabilit și cu 
prilejul întîlnirii noastre prece
dente din cursul lunii septembrie, 
urmează să punem în valoare pe 
scară și mai largă posibilitățile pe 

care la oferă dezvoltarea economi
ilor noastre naționale. în mod deo
sebit în domeniul cooperării și 
specializării în producție.

Convorbirile purtate în aceste 
zile cu ■ delegația de partid și gu
vernamentală bulgară, condusă de 
tovarășul Todor Jivkov, remarca
bil activist de partid și de stat, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, au reliefat dorința comu
nă de a înfăptui asemenea noi ac
țiuni în industria construcțiilor de 
mașini, metalurgie, industria chi
mică și petrolieră, industria ușoa
ră, precum și în domeniul transpor
turilor. Ne exprimăm, de asemenea, 
speranța că munca desfășurată de 
specialiștii români și bulgari se va 
materializa în timp cît mai scurt 
în realizarea marilor proiecte de 
valorificare în comun a potenția
lului hidroenergetic al Dunării pe 
teritoriul celor două țări.

Apreciem că un rol important 
în mai buna cunoaștere reciprocă, 
în dezvoltarea schimbului de ex
periență între popoarele noastre 
au lărgirea vizitelor de delegații 
din cele mai diverse domenii de 
activitate, intensificarea contacte
lor și discuțiilor atît pe linie de 
partid, cît și pe linie de stat, la 
toate nivelurile. Hotărîtoare pentru 
adîncirea colaborării dintre țările 
noastre, pentru întărirea prieteniei 
româno-bulgare este dezvoltarea 
relațiilor de solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar. întemeiate pe 
principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar.

Dorința expresă și hotărîrea po
poarelor noastre de a acționa și 
mai intens în viitor pe calea co
laborării și cooperării, de a întări 
prietenia dintre ele în folosul pro
priului lor progres, în interesul 
cauzei generale a socialismului și 
păcii. își găsesc o puternică reflec
tare și un cadru juridic adecvat în 
noul Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală. Conceput 
în spiritul internaționalismului, al 
relațiilor interstatale de tip nou. 
tratatul nostru se întemeiază pe 
principiile trainice ale respectării 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc. întrajutorării 
tovărășești și neamestecului în 
treburile interne.

Consfințind linia de evoluție și 
principiile pe baza cărora se vor 
dezvolta prietenia, alianța și co
laborarea dintre România și Bul
garia, tratatul stabilește, totodată, 
unele din direcțiile fundamentale 
ale politicii externe a celor două 
țări, precum și domeniilâ vieții in
ternaționale în care ele vor conti
nua sa conlucreze activ pentru a- 
părarea păcii și securității, pentru 
destindere și cooperare între po
poare. •

Astfel, România și Bulgaria se 
angajează să militeze și în viitor 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală între statele socialiste, pentru 
întărirea unității și coeziunii sis
temului socialist mondial, în inte
resul păcii și progresului în lume. 
Aceasta constituie de altfel o pre
ocupare neabătută, un element 
central al politicii externe a par
tidului și statului nostru. în ca
litate de membră a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și a 
Tratatului de la Varșovia. Româ
nia extinde colaborarea economică 
și militară cu țările care fac par
te din aceste organizații, promo- 
vînd, totodată, relațiile pe tărîmuri 
multiple cu toate statele socia
liste Eficiența colaborării dintre 
țările socialiste se exprimă în posi
bilitatea de a favoriza progresul 
și înflorirea fiecărei națiuni, libere 
și independente, de a asigura ac
celerarea edificării noii orînduiri 
și prin aceasta sporirea puterii 
economice și politice a întregului 
sistem socialist mondial, creșterea 
forței de atracție a ideilor socialis
mului în lume.

Tratatul reflectă hotărîrea am
belor părți de a promova consec
vent politica de coexistență pașni
că. de a depune eforturi pentru 
destinderea internațională, pentru . 
colaborarea între toate statele, fără 
deosebire de sistem social-po
litic. România consideră că reali
zarea acestor deziderate reprezintă 
însăși piatra unghiulară a politicii 
internaționale contemporane. în 
condițiile de astăzi, politica impe
rialistă de dominație și dictat, de 
nesocotire a intereselor altor po

poare și amestec în treburile lor 
interne, de folosire a forței și de 
amenințare cu forța a devenit 
profund anacronică și este sortită 
eșecului. Dacă un popor este hotă- 
rît să-și apere cu orice preț liber
tatea și independența națională — 
bunuri sacre și de neprețuit — el 
nu poate fi înfrînt de nimeni și de 
nimic. Așezarea relațiilor dinți e 
state pe baza respectului indepen
denței și suveranității naționale, a 
egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc, respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și decide 
soarta conform intereselor și vo
inței sale supreme se impun ca o 
condiție sine qua non a securită
ții și destinderii, a progresului și 
civilizației în epoca noastră.

Acționînd împreună cu celelalte 
popoare iubitoare de pace pentru 
preîntîmpinarea războiului, ani
mate de convingerea că forțele 
progresului vor salvgarda securi
tatea internațională, că rațiunea- 
va triumfa în politica mondială, 
popoarele român și bulgar — pre
ocupate de necesitatea apărării pa
triilor lor împotriva unui atac din 
afară — au înscris în actualul tra
tat hotărîrea ca. în cazul unei agre
siuni din partea unui stat sau unui 
grup de state asupra uneia din 
părți, cealaltă parte să-i acorde 
neîntirziat, potrivit Cartei O.N.U.. 
ajutor multilateral, inclusiv militar, 
pentru respingerea atacului armat. 
(Aplauze puternice). Desigur, tova
răși. noi avem în vedere că va 
trebui să depunem toate eforturile 
pentru a împiedica izbucnirea unui 
nou război — considerăm că a- 
ceasta este una din sarcinile de 
bază ale partidelor noastre co
muniste. România va milita în
totdeauna pentru a face să nu 
fie nevoie să aplicăm această clau
ză. (Aplauze puternice, prelungite).

în scopul consolidării securității 
internaționale. România face tot 
ce depinde de ea pentru stingerea 
focarelor de război și încordare 
care pun în primejdie pacea mon
dială. Manifestîndu-și deplina so
lidaritate cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez, a celorlalte po
poare din peninsula Indochina. 
România se pronunță pentru înce
tarea imediată a operațiunilor mi
litare și retragerea trupelor Sta
telor Unite ale Americii, con- 
sfințindu-se dreptul inalienabil al 
popoarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian de a-și decide sin
gure, fără amestec din afară, calea 
propriei lor dezvoltări. Față de eve
nimentele din Orientul Apropiat, 
care îngrijorează legitim popoa
rele. România subliniază necesita
tea unei soluționări pe cale po
litică, potrivit rezoluției din noiem
brie 1967 a Consiliului de Securi
tate. se pronunță pentru retrage
rea trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, pentru recu
noașterea dreptului la existență a 
tuturor statelor din această zonă, 
pentru reglementarea situației 
populației palestinene corespunză
tor cu interesele și aspirațiile sale 
naționale, conform principiului au
todeterminării, inclusiv al dreptu
lui de a-și forma un stat național 
propriu. (Aplauze).

Unu] din imperativele vitale ale 
epocii noastre, de care depind li
chidarea pericolului unui război 
mondial și eliberarea popoarelor de 
o uriașă povară — imperativ pen
tru realizarea căruia România mi
litează neabătut — este încetarea 
cursei înarmărilor, dezarmarea ge
nerală și. în primul rînd, cea nu
cleară. Țara noastră consideră că 
esențial în clipa de față este să 
se treacă de la declarații generale 
despre dezarmare la măsuri con
crete. practice și în mod deosebit 
la acțiuni în vederea interzicerii 
fabricării de arme atomice, a dis
trugerii și scoaterii lor in afara 
legii. împreună cu cercurile largi 
ale opiniei publice mondiale, con
siderăm că un pas înainte deose
bit de pozitiv în direcția dezar
mării ar fi lichidarea blocurilor 
militare, desființarea bazelor mi
litare de pe teritorii străine, re
tragerea tuturor trupelor în inte
riorul frontierelor naționale.

în tratatul semnat astăzi. Româ
nia și Bulgaria — state aparți- 
nînd continentului european — se 
angajează să militeze îq continuare 
pentru crearea unui sistem eficace 
de securitate în Europa Viața de
monstrează că principala condiție 
pentru realizarea acestui obiectiv, 
pentru destindere pe continent o 

constituie luarea în considerare a 
realităților postbelice, recunoaște
rea inviolabilității granițelor exis
tente, normalizarea relațiilor de 
către toate statele cu Republica 
Democrată Germană, stabilirea de 
raporturi cu ambele state germane, 
precum și între acestea, pe baza 
dreptului internațional, asigurîn- 
du-se participarea lor deplină la 
viața internațională

Considerăm că organizarea și ți
nerea unei conferințe europene, în 
sprijinul căreia se pronunță cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice, 
ar marca un jalon important în 
realizarea securității pe continent, 
exercitînd totodată o influență po
zitivă asupra întregului climat in
ternațional.

Subliniem în mod deosebit ne
cesitatea dezvoltării contactelor 
între state și guverne și. în acest 
spirit, considerăm demn de o a- 
preciere deosebită tratatul încheiat 
între Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală a Germaniei, care 
constituie un pas important pe 
calea destinderii în Europa. Apre
ciem, de asemenea, parafarea tra
tatului dintre Republica Populară 
Polonă și Republica Federală a 
Germaniei, care are o importanță 
majoră atît pentru relațiile dintre 
cele două țări, cît și pentru îm
bunătățirea situației pe continent.

Un obiectiv important pentru 
care România militează în viața 
internațională este realizarea uni
versalității Organizației Națiuni
lor Unite și, în acesi sens, pentru 
ca Republica Populară Chineza 
să-și ocupe locul ce i se cuvine de 
drept în această organizație. 
(Aplauze puternice).

Acordăm, de asemenea, spriji
nul nostru luptei poporului co
reean. ne pronunțăm pentru re
tragerea trupelor americane din 
Coreea de sud, pentru unificarea 
pașnică a Coreei. (Aplauze puter 
nice).

România și Bulgaria se află în 
același spațiu geografic. Balcanii, 
și este firesc interesul deosebit pe 
care cele două popoare îl acordă 
creării unei atmosfere de pace și 
colaborare în această regiune. în 
acest spirit, țările noastre au în
scris în tratat hotărîrea lor de a 
Sprijini activ și în viitor stator
nicirea unor relații de bună veci
nătate între toate statele aparți- 
nînd acestei zone România con
sideră că mai buna cunoaștere re
ciprocă. dezvoltarea încrederii, a 
colaborării și cooperării între ță
rile balcanice, transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și des
tinderii. fără arme nucleare, slu
jesc intereselor fundamentale ale 
fiecărui popor care trăiește în a- 
ceastă parte a Europei și au. în 
același timp,' o importanță deose
bită oentru întărirea păcii și secti- 
rității pe) întregul continent. Po
porul român va face totul pentru 
înfăptuirea acestui deziderat.

Cred că putem aprecia, tovarăși, 
cu deplină convingere că Tratatul 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între România și 
Bulgaria corespunde întru totul in
tereselor și aspirațiilor celor două 
popoare, țelurilor nobile ale socia
lismului, progresului și păcii în 
lume. (Aplauze însuflețite).

Doresc să vă asigur, tovarăși, că 
comuniștii români, poporul român 
vor face totul pentru ca prietenia 
dintre partidele și țările noastre 
să se dezvolte neîncetat, pentru ca 
România și Bulgaria să-și aducă 
tot mai activ contribuția la cauza 
socialismului în întreaga lume.

Iată de Ce apreciem și dorim să 
exprimăm convingerea că actuala 
noastră vizită în țara dumneavoas
tră. semnarea noului tratat, oglin
dind stadiul și perspectivele legă
turilor multilaterale statornicite 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, 
marchează un moment istoric în 
evoluția raporturilor dintre po
poarele noastre. Noul tratat va 
constitui, fără îndoială, o pa
gină istorică în dezvoltarea prie
teniei și colaborării româno-bul
gare. contribuind. în același timp, 
la unitatea țărilor socialiste, la 
cauza păcii și socialismului. (A- 
plauze).

Trăiască prietenia româno-bul- 
gară • (Aplauze prelungite).

Trăiască prietenia și unitatea, 
țărilor, socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste și demo
crate I (Aplauze puternice).

Să se întărească colaborarea și 
prietenia între popoarele lumii, să 
triumfe cauza păcii pe pămînt I 
(Aplauze prelungite).

Vă urez din toată inima, dum
neavoastră și întregului popor fra
te bulgar, multă fericire și prospe
ritate. (Aplauze furtunoase, pre
lungite).

(în sală se scandează pentru prie
tenia dintre cele două popoare: 
„Drujba", „drujba").

Cuvîntarea tovarășului
Todor Jivkov

(Urmare din pag. I) 

colaborarea frățească dintre țările 
noastre și celelalte țări socialiste.

Noi, bulgarii, nutrim o profundă 
recunoștință față de dubla noastră 
eliberatoare — marea Uniune a 
Republicilor Sovietice Socialiste. 
(Aplauze). Ne dăm clar seama de 
ajutorul teoretic și practic de ne
prețuit pe care l-am primit în 
toți acești ani ai construcției so
cialiste din tezaurul experienței 
sovietice, din partea economiei na
ționale sovietice, a inimii generoa
se și dezinteresate frățești a popoa
relor sovietice — pioniere ale co
munismului. (Aplauze).

Noi, bulgarii, dăm o înaltă apre
ciere prieteniei și colaborării cu 
popoarele celorlalte țări socialiste 
— tovarăși de luptă și de muncă ai 
noștri în făurirea socialismului, 
frați ai noștri în familia comuni
tății socialiste. Noi apreciem atît 
tratatele bilaterale de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală ce 
ne leagă de aceste țări, cît și Tra
tatul de la Varșovia și Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, care 
garantează independența noastră și 
ne asigură posibilități imense, ine
puizabile de progres economic și 
prosperitate. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Inseparabil de succesele noastre 
în edificarea Bulgariei socialiste 
este și aportul prieteniei, colaboră
rii și asistenței mutuale dintre Re
publica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România și vreau 
să-i încredințez pe tovarășii noștri 
români că noi, conducătorii de par
tid și de stat bulgari, comuniștii 
bulgari. întregul nostru popor, a- 
preciem corespunzător colaborarea 
cu partidul, guvernul și poporul 
României socialiste. Linia și poli
tica noastră în relațiile noastre re
ciproce cu România sînt și vor fi o 
•linie și o politică de extindere, 
aprofundare și dezvoltare multila
terală. continuă a prieteniei și 
colaborării bulgaro-române. (A- 
plauze puternice).

Roadele acestei colaborări, roa
dele tratatului semnat în 1948. sînt 
prezente. Eu voi comunica numai 
cîteva date sumare, de sinteză, pri
vitor la ultimul deceniu. Astfel, de 
pildă, schimburile de mărfuri între 
Bulgaria și România în 1960 au fost 
de 16 milioane ruble, în 1970 vo
lumul acestora se ridică deja la 52 
milioane ruble. Deci o majorare de 
mai bine de trei ori. Paralel cu 
creșterea schimburilor de mărfuri, 
a intervenit și ameliorarea struc
turii acestora. în perioada 
1966—1970 ponderea mașinilor și 
utilajelor este de 43 la sută, față 
de 29 Ia sută în perioada cincinalu
lui precedent. în același timp, ra
portul între exportul și importul 
de mașini se egalează.

Care este semnificația acestui 
fapt, tovarăși ? Faptul acesta în
seamnă că. drept urmare a con
strucției socialiste, posibilitățile 
economice ale celor două țări au 
sporit neîncetat. Aceasta înseamnă 
că industria lor s-a dezvoltat ne
încetat. că economiile celor două 
țări au avut nevoie una de alta. 
Aceasta înseamnă că noi. bulgari 
și români, am pășit împreună pe 
drumul ascensiunii

Dragi tovarășe și tovarăși.
Ori de cite ori ne-am întîlnit și 

am discutat cu tovarășii români 
am constatat utilitatea colaborării 
noastre. Nu încape îndoială că vi
zita actuală a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. va 
da un nou imbold? și mai mare, 
extinderii și adîncirii legăturilor 
și colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Dar această vizită a delegației 
guvernamentale și de partid a Re
publicii Socialiste România în Re
publica Populară Bulgaria are și 
semnificația unui fapt istoric în 
viață țărilor noastre socialiste, ve
cine. pentru că ea este legată de 
semnarea noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistentă mu
tuală.

Atît Bulgaria cît și România 
sînt țări socialiste. Ele sînt adver
sare principiale ale războaielor a- 
gresive, luptă pentru pace în lume 
și pentru coexistență pașnică între 
statele cu onnduire socială dife
rită. Bulgaria și România nu in
tenționează să atace pe nimeni. 
Ele însă nu intenționează să stea 
cu mîinile încrucișate dacă vreo 
forță dușmană trece frontierele și 
aprinde incendiul războiului în 
curtea vecinului.

Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală confirmă a- 
ceasta în mod clar și neechivoc. Și 
noi sperăm că acest fapt, nimicind 
orice iluzii de altă comportare, se 
va reflecta favorabil asupra salv
gardării păcii în Europa și. în spe
cial, în zona noastră geogra
fică — Peninsula Balcanică. 
Poporul și guvernul Republicii 
Populare Bulgaria sînt profund 
convinse că tratatele bilaterale de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia, ca și 
însuși Tratatul de la Varșovia, con
stituie acea bază internațională. 

solidă și necesară, care garantează 
independența națională, existența 
și dezvoltarea liberă a țărilor noas
tre, întărește unitatea și coeziunea 
comunității socialiste, leagă mîinile 
amatorilor de aventuri militare și 
contribuie la lupta popoarelor pen
tru pace și progres.

In ultima vreme se conturează o 
oarecare îmbunătățire a situației 
internaționale. în primul rînd, des
pre aceasta vorbește înțelegerea 
necesității ținerii unei conferințe 
pentru asigurarea securității euro
pene, care cîștigă tot mai mult 
teren nu numai în cercurile opi
niei publice europene, ci și în 
cercurile conducătoare. Ideea ță
rilor socialiste de garantare a 
securității europene și de amelio
rare și dezvoltare a relațiilor din
tre statele europene cîștigă tot mai 
mulți adepți și noi sperăm că nu 
va trece mult timp și oamenii de 
stat europeni se vor așeza în ju
rul mesei conferinței pe care o 
propunem noi.

Un fapt incontestabil pozitiv în 
viața internațională îl constituie 
tratatul încheiat între Uniunea So
vietică. și Republica Federală a 
Germaniei în august anul curent. 
Acest tratat este o înfrîngere pen
tru forțele militariste și revanșis-. 
te și un succes serios pentru forțe
le iubitoare de pace de pe conti
nentul nostru. El întărește tendin
țele de reducere a încordării, pen
tru afirmarea principiilor coexis
tenței pașnice dintre țările cu o- 
rînduire socială diferită, pe baza 
situației realmente existente în 
Europa.

Un mare succes pentru pacea în 
Europa îl constituie și tratatul din
tre Polonia și Republica Federală 
a Germaniei, despre a cărui para
fare am aflat cu satisfacție.

Acum, noi așteptăm și pasul ur
mător în această direcție — re
glementarea relațiilor dintre Repu
blica Federală a Germaniei și Re
publica Democrată Germană.

în legătură directă cu îmbunătă
țirea atmosferei în Europa este și 
Contribuția țărilor noastre la crea
rea unei situații normale în Pe
ninsula Balcanică. Politica Bulga- 
Tiei în această zonă este clară, ea 
este îndreptată neabătut spre buna 
vecinătate și colaborarea cu toate 
țările balcanice. Și această politi
că dă rezultatele sale bune. Gu
vernul Republicii Populare Bulga
ria va depune și în viitor, în mod 
energic, eforturi și va sprijini toa
te inițiativele, ori de unde ar veni, 
îndreptate spre menținerea păcii, 
dezvoltarea bunei vecinătăți, extin
derea și aprofundarea colaborării 
între statele balcanice. Tratatul în
cheiat astăzi între țările noastre 
este și el chemat să servească pa
cea, buna vecinătate și colaborarea 
în Balcani.

Totodată, alături de tendința 
crescîndă spre pace și coexistență 
pașnică, nu putem să închidem 
ochii în fața tendințelor contrare 
— tendinței de ură și învrăjbire. 
Imperialismul mondial, dușmanii 
progresului uman, nu vor să se 
împace cu mersul istoriei. Ei se 
opun nu numai prin mijloace ideo
logice, politice și economice, prin 
șantaje și diversiuni, prin mașina
ții diplomatice secrete și publice. 
Ei duc împotriva popoarelor o 
luptă armată fățișă, un război bar
bar. crunt și nemilos.

Credincios principiilor sale revo
luționare. marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, po
porul bulgar este întru totul soli
dar cu popoarele din Indochina. în 
lupta lor împotriva agresorilor im
perialiști și a regimurilor lor de 
marionete. Noi nu numai că sim
patizăm popoarele din Vietnam, 
Laos și Cambodgia, noi le acordăm 
și le vom acorda din plin ajutorul 
nostru moral, politic, diplomatic, 
economic și de orice altă natură, 
pentru a duce la bun sfîrșit cauza 
lor dreaptă. Guvernul bulgar , 
dă o înaltă apreciere și spri
jină pașii consecvenți ai Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Vietnamului de Sud și ai gu
vernului Republicii Democrate Vi
etnam pentru o reglementare rezo
nabilă și dreaptă a problemei viet
nameze. Incendiul războiului din 
Indochina trebuie stins, popoarele 
trebuie să. capete dreptul lor legi
tim de a hotărî singure soarta ță
rilor lor — acesta este imperativul 
nu numai al dreptății umane, ci și 
al intereselor păcii mondiale, pen
tru că nu poate exista o adevărată 
pace în lume fără pace în Vietnam

Nu se poate vorbi de pace în lu
me fără revenirea Orientului A- 
propiat la viață pașnică. De a- 
ceea, situația din Orientul Apro
piat ne îngrijorează serios. Po
ziția noastră este clară, noi spriji
nim cererea de lichidare a conse
cințelor agresiunii israeliene, de 
retragere a trupelor străine de pe 
teritoriile arabe ocupate în mod 
ilicit, de rezolvare prin mijloace 
pașnice a problemelor existente, ți- 
nîndu-se seama de interesele tutu
ror popoarelor care trăiesc în ă- 
ceastă zonă a lumii, inclusiv de 
cele ale poporului palestinean.

Tovarășe și tovarăși,
Vorbind despre noul Tratat de 

prietenie, colaborare și asistență

mutuală dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România, trebuie să subliniem în 
mod special importanța lui pentru 
dezvoltarea în continuare a prie
teniei și colaborării multilaterale 
bulgaro-române.

Colaborarea economică dintre 
țările noastre în viitor se va rea
liza, în principal, în domeniul con
strucțiilor de mașini, al industriei 
chimice și al metalurgiei. De ase
menea, se conturează anumite po
sibilități de colaborare și schimb 
de sortimente în industria ușoară.

Ca urmare a hotărîrilor adopta
te la întîlnirea de la Ruse-Giurgiu 
în septembrie anul curent, acum 
grupe de lucru formate din specia
liști studiază posibilitățile de spo
rire a schimburilor de mărfuri con
venite anterior pentru perioada 
IȘ71—1975. Lucrările vor continua 
și noi sîntem convinși că schimbu
rile comerciale dintre țările noastre 
frățești în următorul cincinal vor 
marca o creștere serioasă de aproa
pe două ori în comparație cu 
schimburile scontate în cincinalul 
în curs.

La întîlnirile și convorbirile cu 
tovarășii români, întotdeauna am 
constatat că există și o serie de 
posibilități suplimentare pentru ex
tinderea specializării și cooperării, 
în legătură cu aceasta am hotărît 
să procedăm la o specializare și 
cooperare de lungă durată în do- 
jneniul tehnicii de calcul electronic 
și de organizare, în construcțiile 
de mașini agricole și de transport, 
în liniile tehnologice și instalațiile 
complexe pentru diverse ramuri 
ale economiei naționale.

în conformitate cu hotărîrile a- 
doptate la cea de-a 23-a și a 24-a 
sesiuni ale C.A.E.R. și la întîlnirile 
noastre cu tovarășul Ceaușescu, 
am convenit, de asemenea, să con
tinuăm lucrările comune de pro
iectare a complexului hidrotehnic 
pe Dunăre în zpna Somovit—Islaz, 
Consider că nu e nevoie să se ex
plice importanța" valorificării com
plexe a potențialului hidroenerge
tic al Dunării. Vreau numai să 
subliniez că dacă, cîndva. Dună
rea despărțea cele două țări, dacă 
după victoria revoluției socialiste 
le-a legat, acum a venit timpul ca 
fluviul Dunărea să ia activ parte 

■ la făurirea prosperității Bulgariei 
și României. Și apele sale, și ener
gia electrică în anii apropiați în 
mod sigur se vor vărsa în econo
miile noastre și vor înrudi, unind 
și mai mult pe cei doi vecini — 
cele două popoare ale noastre. (A- 
plauze). .

O nouă verigă însemnată de le
gătură o vor constitui, de aseme
nea, linia electrică și conducta de 
gaze, care vor traversa pămîntul 
ospitalier român, pentru a trans
porta în Bulgaria, ani de ani, mi
liarde de kilowați/ore de energie 
electrică și miliarde de metri cubi 
de gaze pe care marea țară sovieti
că le va furniza economiei naționale 
bulgare. (Aplauze puternice).

De acum, nu numai căile ferate, 
ci și linia electrică și conducta de 
gaze vor constitui pentru noi acele 
artere vitale care, traversînd teri
toriul României socialiste, vor 
lega Bulgaria socialistă de parte
nerul său economic principal — 
Uniunea Sovietică. (Aplauze).

Tovarășe și tovarăși,
în încheiere, vreau să asigur pe 

tovarășii români că noi, comuniștii 
bulgari, oamenii muncii bulgari, 
vedem și ne bucurăm sincer de 
succesele remarcabile obținute de 
poporul frate român în construirea 
socialismului. Ne bucurăm de rea
lizările industriei și agriculturii 
românești, de viața mai îmbelșu
gată și fericită a oamenilor mun
cii români. Succesele dumneavoas
tră sînt și ale noastre. Succesele 
oricărei țări socialiste sînt succese 
și ale țărilor noastre. Ele în
tăresc comunitatea socialistă, dau 
puteri și însuflețesc mișcarea 
comunistă internațională, ajută ță
rile recent eliberate în lupta lor 
pentru apărarea independenței na
ționale și pentru progres social, 
contribuie la triumful păcii ‘în 
lume. (Aplauze).

îngăduiți-mi, încă o dată, să 
felicit în modul cel mai cordial pe 
scumpii oaspeți din România fră
țească și pe toți cei prezenți aici, 
Să felicit poporul nostru și poporul 
român cu prilejul semnării noului 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, care reprezintă 
nu numai un act istoric important 
în relațiile noastre, ci și o contri
buție prețioasă la cauza comună a 
coeziunii comunității socialiste, la 
întărirea păcii și securității în 
lume.

Să trăiască și să se dezvolte tot 
mai mult și mai mult prietenia 
dintre comuniștii bulgari și români, 
dintre popoarele bulgar și român ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască fraternitatea și unitatea 
dintre țările socialiste, ziditoare a . 
vieții noi, sub steagul marxism- 
leninismului. (Aplauze însuflețite).

Trăiască pacea în lume. Trăiască 
comunismul 1 (Aplauze furtunoase, 
prelungite). (în sală se scandează 
„Drujba", „drujba").
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DIVERS
Munții 
Apuseni — 
țărm
9

de mărgean
Da, așa este, însă evenimen

tul s-a petrecut în urmă cu... 
115 000 000 de ani. Pe locul unde 
astăzi se înalță munții Pădu
rea Craiului, se întindea ma
rea, iar coralii creșteau în co
lonii întinse ! Cu ocazia lucrări
lor de exploatare a bauxitei, în 
această zonă, au fost descope
rite recife de corali, de un 
deosebit interes paleontologic, 
atit prin diversitatea formelor 
și structura lor perfect conser
vată, cit și prin aceea că reci
fele în cauză au coralii în po
ziția lor din viață. Faptul, de o 
mare însemnătate științifică (de 
obicei, coralii sînt distruși de 
valuri și se prezintă sub formă 
de material măcinat) a atras a- 
tenția paleontologilor care în 
prezent studiază acest neobișnuit 
țărm de mărgean.

cu ursu’!“
Petru Iloaie din comuna Fel- 

dru (Bistrița-Năsăud), într-una 
dip serile trecute, s-a pomenit 
cu un musafir care, pentru ci- 
teva minute, l-a făcut stană de 
piatră. După ce i-a distrus gră
dina din preajma casei, un urs 
coborit din pădure a urcat pe 
prispă și i-a mîncat toate me
rele strînse pentru iarnă. în- 
tr-o altă zi. Petru Cosma și o 
elevă de Ia școala generală din 
același sat s-au trezit și ei față 
in față Cu un asemenea musafir, 
întrebarea este, ce fac vînătorii 
de prin partea locului ? Sau, 
poate, să se înființeze o filială lo
cală a Asociației vînătorilor ? 
Există vorba „hai cu ursu’“, — 
dar nici așa, să se plimbe prin 
sat...

Si-a 
îngroșat 
dosarul

în cursul întocmirii unui do
sar penal, Iuliana Koza Ves, din 
Șimleul Silvaniei (str. Indepen
denței nr. 2), căuta cu înfrigu
rare o soluție pentru a ieși cu 
fața curată. Nu găsea însă ab
solut nici una. în cele din ur
mă, i-a venit totuși o idee : n-ar 
putea determina oare pe mar
tori să-și schimbe declarațiile 
inițiale ? Și a început să acțio
neze, promițîndu-le diverse su
me de bani pentru a-și modifica 
punctul de vedere. Aceștia au 
rămas însă pe poziție. Acum, 
la vechile acuzații, se va adăuga 
și aceea de corupere a martori
lor. încă un prilej pentru a se 
convinge că minciuna are pi
cioare scurte.

minciuna are pi-

Cine fuge 
după un
singur 
iepure

Constantin Balaban, con
ducător auto pe autocamionul 
nr. 21-G1-4 300 care aparține 
cooperativei agricole Bălăbă
nești, a observat un iepure pe 
șosea. Cum l-a văzut, a. apăsat 
pe accelerație și a pornit după 
el cu toată viteza. Iepurele a 
apăsat și el pe acceleratorul lui 
natural. A început o urmărire 
ca-n filme. Cind șă-1 ajungă 
autocamionul, i-a apărut în față 
o căruță pe partea stingă a 
drumului.' Iepurele a efectuat o 
depășire regulamentară și a 
tulit-o mai departe. Urmărito
rul său însă, cu ochii după ure
cheat, a izbit căruța în plin. 
Deznodămintul : unul din cei 
doi cai a fost omorit pe loc, iar 
căruțașul, Tănasa Onosa — ră
nit grav. Conducătorul auto a 
scăpat nevătămat, dar va trebui 
să suporte consecințele. Și cind 
te gîndești că n-a alergat decît 
după un singur iepure I

Zîmbiți, 
vă rog! 
inutil

Oraș turistic, Brașovul — in 
nici un sezon al anului — nu 
duce lipsă de vizitatori dornici 
să fixeze și pe „memoria" peli
culei diversele sale puncte de 
atracție, in ultimul timp insă, 
numeroși turiști care trec _ prin 
această localitate se întorc 
acasă cu „tolba" de imagini 
complet goală. îndemnul clasic 
al fotografului — „zimbiți, vă 
rog't" — e fără obiect. Motivul 7 
In magazinele din oraș nu se 
găsesc nici un fel de filme pen
tru aparatele de fotografiat. Ce-i 
drept, in comparație cu alte 
mărfuri, pelicula este un articol 
„mărunt". Dar tocmai pentru a- 
ceasta, intr-un oraș de interes 
turistic ca Brașovul, n-ar trebui 
să dispară nici un moment din 
obiectivul organelor comerciale I

Rubricd redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorgha POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

La orice investiție, mare sau mică,
RESPECTAREA TERMENELOR

ÎNSEAMNĂ eficientă
Amplele programe de investiții pe 

care le înfăptuim an de an în eco
nomie sint orientate, în1 ultimă in
stanță, în două direcții principale : 
crearea de noi obiective și capaci
tăți de producție și dezvoltarea — 
concomitent, bineînțeles, cu moderni
zarea — oelor existente. în vreme ce 
în prima categorie se regăsesc inves
tițiile de valori ridicate, a căror exe
cuție presupune, firește, perioade de 
timp relativ mai mari, lucrările de 
dezvoltare și modernizare, reduse ca 
amploare individuală, se remarcă în
deosebi prin numărul lor extrem de 
ridicat.

Indiferent dacă este vorba de in
vestiții mari sau mici, reducerea du
ratelor de execuție se impune cu 
aceeași acuitate pentgu fiecare cate
gorie în parte. între altele, acest o- 
biectiv esențial îl au în vedere măsu
rile luate în ultimul timp în dome
niul realizării investițiilor, măsuri re
flectate în reglementări cum sînt 
Legea privind organizarea, planifi
carea și executarea investițiilor și 
Hotărîrea privind finanțarea și cre
ditarea investițiilor ; pentru catego
ria investițiilor mărunte, . nenomina
lizate prin planul de stat, a fost 
elaborată o reglementare aparte, 
care vizează în exclusivitate, așa 
cum însuși titlul o arată, scurtarea 
duratei de execuție a lucrărilor.

Intrată în vigoare cu mai bine de 
doi ani în' urmă, respectiva hotărire 
izvora din necesitatea de a se pune 
capăt unei stări de fapt ce tindea 
să se agraveze. In vreme ce duratele 
de execuție a unor mari obiective in
dustriale s-au diminuat simțitor de-a 
lungul anilor, alte lucrări de inves
tiții, cu valori de zeci de ori mai 
mici, erau curent executate in pe
rioade de timp ce atingeau și de 
cele mai multe ori le depășeau pe 
cele în care se realizau marile obiec
tive industriale. Așa se explica 
ce, de la an la an, creștea 
tiginos numărul lucrărilor. de

execuție 
valoarea

în 
și

de 
ver- 

in-
vesti ții mici aflate 
dar neterminate, ca 
fondurilor imobilizate. Ănalizîndu-se 
la timpul respectiv situația crea
tă, printr-o Hotărire a Consiliu
lui de Miniștri din septembrie 1938 
s-a preconizat ca lucrările din lista 
acțiunilor de investiții să se execute 
în termene care, de regulă, să nu de
pășească 12 luni (ultimele reglemen
tări — H.C.M. 859/1970, bunăoară, — 
iau în considerare posibilitatea ca 
această limită să poată fi depășită a- 
tunci cînd documentația de execuție 
o impune — n.n.) Hotărîrea amintită a 
stabilit, totodată, că durata' de reali
zare a acestor lucrări va fi precizată 
prin documentația tehnico-economică. 
in concordanță cu normativele in vi
goare _ privind durata de execuție a 
lucrărilor de construcții-montaj, iar 
respectarea acesteia se va avea in 
vedere la planificarea, contractarea 
și execuția lucrărilor, precum ,și Ja, , 
premierea personalului tehnic-ad- 
ministrativ al unităților beneficiare 
și constructoare.

Aplicarea noii hotărîri s-a remar
cat prin schimbarea simțitoare a opti
cii celor direct vizați de prevederile 
acesteia. De unde înainte se semnala 
o creștere vertiginoasă a număru
lui de- lucrări aflate in execuție și, 
concomitent, a volumului de fonduri 
imobilizate — numai în industria u- 
șoară și alimentară au existat în 
1967 peste 230 de lucrări „mărunte", 
planificate a fi executate In cel pu
țin 24 de luni — fenomenul s-a ate-

r

*

ultimii doi ani.nuat radical în
Fiind precizată prin lege o durată 
limită, lucrările de acest gen au 
fost, de regulă, începute și încheiate 
pe întinderea unui singur an. Așa se 
explică de ce în acest an nu a mai 
fost transferat din anul precedent 
obișnuitul balast de lucrări mărunte.

Din păcate, o asemenea situație po
zitivă nu este incă generală. Deși 
rare ca frecvență, și in 1970 mai în- 
tilmm situații în care prevederile re
glementării asupra căreia discutăm 
sînt încălcate flagrant. Unii factori 
de răspundere din domeniul inves
tițiilor prooedează în cazul lucrări
lor din „lista de acțiuni" ca și cum 
totul ar fi la discreția bunului lor 
plac și nimic nu i-ar obliga să rea
lizeze aceste lucrări în timpul cel 
mai scurt posibil și, oricum, fără să 
depășească o anumită limită bine 
precizată. Deși conform documenta
ției stațiile trafo de 110 kV de la 
Vatra Bornei, Fălticeni și Chitila 
urmau să fie construite, primele două

ancheta economică

în 18 luni, iar ultima in 16 luni, în 
planul de investiții al Ministerului 
Energiei ElectHce execuția lor a fost, 
planificată pe durata a 30 de luni, 
respectiv 28 de luni, termene cu mult 
mai mari decit cele necesare, bună
oară, pentru construcția unor centra
le din „salba" de pe Bistrița. Terme
ne ce depășesc cu mult ceea ce admite 
legea sau reoomandă documentația de 
execuție au fost planificate și pen
tru sistematizarea secției de gresie 
ceramică de la Medgidia — 22 de 
luni, în loc de 15 — pentru con
strucția centralei termice de la fa
brica de mătase „Flamura roșie" din 
București — 18 luni in loc de 12 — 
pentru dezvoltarea și reutilarea unor 
socții productive de la Combinatul 
de confecții și tricotaje București (29 
luni în loc de 12), crearea unor noi 
capacități de producție 
Brăila — 24 luni. în loc de 9 
pentru 
lucrări.

Iată, 
abateri nesemnificative de la o re
glementare legală — deși nici chiar 
în asemenea împrejurări ele nu ar fi 
fost de trecut cu vederea — ci de o 
nesocotire flagrantă a prevederilor 
legale. De fapt,, încălcarea reglemen
tării se continuă prin faptul că chiar 
aceste termene extrem de largi au 
fost cu mult depășite in realitate.. 
Pentru dezvoltarea și amenajarea 
unor secții productive la fabrica de 
tricotaje „Crinul" din București, de 
exemplu, durata planificată de execu
ție — care era mai mare cu 5 luni

- decit cea normală — a fost depășită 
cu alte 19 luni. De asemenea, in cazul 
a cinci lucrări de dezvoltare a unor 
centre de vinificație aparținind Com
binatului industriei alimentare din 
Vaslui, termenele de execuție pla
nificate. ele însele mai mari cu 2—4 
luni decît cele legale, au fost depă
șite la rindul lor cu 10—11 luni.

Se cuvine să precizăm că dacă in 
tot mai multe ramuri acest fenomen 
hegativ tinde să capete un caracter 
de excepție, în industria alimentară 
el are încă o frecvență foarte ridi
cată. Din cele 43 de cazuri cite au 

■ existat în principalele ramuri indus-

la C.E.I.L. 
și 

alte cîteva zeci de asemenea

deci, că nu-i vorba de mici

avea loc o amplă confe
rință consacrată poluării 
și consecințelor ei în di
feritele medii. Și. dacă te 
gîndești, este aproape im
posibil să găsești ceva 
care să nu facă parte din 
mediul în care se desfă
șoară existența omului. 
Este o problemă științifi
că și socială acută, care 
antrenează preocupările și 
eforturile competente ale 
multor experți și specia
liști eminenți, inclusiv din 
România.

— Care sînt resorturile 
acestor 
dv. ?

— Mă 
zent, la 
neret. 
străduim să facem o lume 
pentru generațiile care 
vin după noi — a spus 
Shirley Temple-Black, a- 
dăpgînd : eu mă consider 
un mare prieten al tine
retului din toată lumea. 
Cred că tineretul de azi 
este mai evoluat decit ge
nerațiile anterioare, dato
rită și rapidității și am- 
plorii comunicațiilor, că 
este mai visător, este un 
tineret doritor de pace. Și 
sprijin aceste năzuințe ale 
sale. între altele, am sus
ținut acordarea dreptului 
de vot la 18 ani pentru 
tineretul din țara mea, 
ceea ce s-a și hotărît în 
cîteva state, nu în toate 
încă...

— Există vreo contra
dicție intre ritmul șt so
licitările vieții contempo
rane. caracterul tehnic al 
civilizației secolului nos
tru și capacitatea oame
nilor de a visa, nevoia lor 
de frumos 7

— Dimpotrivă. Cu pre
cizarea că multe vise cu
tezătoare 
realitate, 
omul va 
bine, va 
artă, va 
tăzi, poate, mai mult de
cît oricind, ca o necesitate 
de a ieși de sub presiu
nea preocupărilor ime
diate.

Mărturisindu-și, în ca
drul conferinței de presă, 
impresiile despre vizita in 
țara noastră, Shirley Tem- 
ple-Black a spus :

— Sînt foarte mulțumi
tă de această primă vizită 
în România. M-a incintat 
caracterul deschis, opti
mist al oamenilor și fru
musețea muzicii dv., după 
cum am fost foarte satis
făcută de discuțiile cu 
specialiștii cu care m-am 
întîlnit. De altfel, mi-am 
prelungit vizita peste pro
gramul inițial, întrucît 
mi-ar fi părut rău să plec 
atît de repede din țara dv.

stăpînesc, așadar, aceste 
clemente ale mediului in 
care trăiesc și care sînt 
infestate de ceea ce am 
putea numi reziduurile ci
vilizației . contemporane. 
Este vorba despre polua
re, — poluarea mediului 
înconjurător, o problemă 
vitală, de mare gravitate 
și de mare urgență.

— Militați, deci, pentru 
protecția omului și a na
turii.

— Pentru protecția vie
ții. Cunoscutul navigator

ocup'— consacrată comba
terii sclerozei în plăci — 
și din care fac parte 
pină acum 19 țâri, stringe 
fonduri și stimulează cer
cetările pentru descoperi
rea unui remediu. Țin să 
spun că, pină acum, acest 
remediu n-a fost incă des
coperit. Dar sintem opti
miști, și cînd vom avea 
un rezultat de el vor be
neficia bolnavii de pretu
tindeni. Am discutat cu 
medici, cu neurologi din 
țara dv., a căror compe-

îmi amintesc o scenă 
dintr-un film, văzut îna
inte de război, cu o 'feti
ță cu’ păr buclai care 
stingea, suflînd. lumină
rile implantate intr-un 
tort. Nu-mi amintesc titlul 
filmului dar fetița de a- 
tunci — „copilul minune" 
al filmului american — se 
află acumjn fața noastră: 
Shirley 
Shirley 
proeminentă activistă De 
tărîm public, umanitar, 
ocupîndu-se de probleme 
specifice civilizației con
temporane cum ar fi pro
blemele mediului înconju
rător, cofondatoare și 
membră în comitetul exe
cutiv al unei fundații 
științifice consacrate com
baterii unor maladii ale 
sistemului nervos. Shirley 
Temple este, pentru cîte
va zile, oaspetele tării 
noastre. Am rugat-o, cu 
prilejul unei conferințe de 
presă, să răspundă la cî
teva întrebări.

— Cunoaștem preocupă
rile dv. sociale de azi. 
Totuși, v-am ruga să 
ne vorbiți despre „ma
rea mică artistă" Shirley 
Temple, de care este le
gată o întreagă epocă a 
filmelor pentru copii. Ce 
părere aveți despre fil
mele in care ați jucat 7

— Ele reprezintă o pe
rioadă depășită a vieții 
mele.' Cred că au fost bine 
făcute și că au răspuns, la 
vremea lor, unei necesi
tăți. îmi amintesc cu plă
cere de acei ani, pentru 
că ei nu mi-au furat co
pilăria. Am muncit mult 
pe platourile de filmare, 
dar în rest am tost un 
copil ca toți ceilalți, am 
mers la școală ca toți co
piii, m-am jucat, am fă
cut pozne... Dar copilăria 
a trecut de mult și, pă
răsind cinematograful, 
.mi-am găsit, cred, adevă
rata vocație.

— Ce reprezintă pentru 
dv., astăzi, cinematogra
ful 7

— Filmul este o oglindă 
a timpului nostru. Poate 
de aceea, uneori, imagi
nea pe care o vedem în 
această oglindă este mai 
puțin- plăcută decît am 
vrea. Cred, totuși, că fil
mele vor deveni mai fru
moase, mai poetice, mai 
optimiste — nu pornogra
fice sau clinice, cum se-n- 
timplă adeseori. în ce mă 
privește, prefer lumii de 
ficțiune a cinematografu
lui, lumea reală cu pro
blemele ei și mi-am de
dicat viața unora dintre 
aceste probleme.

— Ce v-a determinat să 
vă consacrați combaterii 
unor maladii 7

— Fundația de care mă

Temple, astăzi
Temple-Black,

preocupări ale
gindesc la pre- 
viitor... și la ti- 

în definitiv, neEste necesarătriale, in cei doi ani de cînd se „a- 
plică reglementarea amintită, 23 sînt 
localizate in unități ale acestei ramuri. 
Cu atit mai de neînțeles este situa
ția acestor lucrări cind ne dăm sea
ma că 
reduse, 
fi fost 
lucrare 
zan de 
tul’ __
cesita cel mult .4 luni. Super-prevăză-. 
toare. conducerea Combinatului in
dustriei alimentare din Galați a pla- 
niiicat 8 luni. In realitate, încheie 
rea lucrărilor de construcții și mon
taje, care totalizau o valoare de cir
ca 275 000 lei, a avut loc după 14 
luni. Deci, execuția unei lucrări ce 
se anunța ca neînsemnată a durat 
cit o veritabilă fabrică. De altfel, re
cordul în materie îl deține tot Minis
terul Industriei Alimentare prin „ce
lebra" — cum s-a exprimat un specia
list din amintitul for — secție de brîn- 
zeturi de la Lupșani, administrată de 
Combinatul industriei alimentare Ialo
mița. Demult, demult, s-a stabilit că 
această investiție, în valoare de 2.6 
milioane, să fie încheiată în 10 luni. 
A trecut 1968, a trecut și 1969, cit 
și o bună parte din 1970, pină ce, in 
sfîrșit, la începutul lunii august a.c., 
s-a anunțat terminarea lucrărilor sec
ției de brinzeturi de la Lupșani. Du
rata totală — 37 de luni ; tot atit 
timp cit însurhează construcția fa
bricilor de zahăr de la Bucecea și 
Luduș.

Ce împrejurări favorizează aseme
nea- crase anomalii ? întrebarea am 
adresat-o ing. P. Chivulescu, șeful 
serviciului planificarea și finanțarea 
investițiilor din Ministerul Industriei 
Alimentare.

— După cum știți, investițiile de 
natura celor la care vă referiți cad 
exclusiv în sfera de competențe a 
combinatelor — ne-a spus interlo
cutorul. Ministerul are datoria să a- 
sigure doar condițiile pentru înscrie
rea în plan a pozițiilor globale. Res
tul privește combinatele. Ele au o- 
bligația 
conform 
încep o 
nă. Ele 
cord cu 
de utilaje asupra termenelor.

In virtutea acestei precizări, ne-am 
prezentat la Combinatul, industriei a- 
limentare al județului Ilfov, unitate 
unde există, de asemenea, două lu
crări ale căror termene de execu
ție depășesc mult prevederile lega-. 
Io : amenajarea unei secții de pro
ducție în localitatea Piatra, de lin
gă Zimnicea, și montarea unui ca- 
;:an de abur la / secția de distilare 
a întreprinderii „Vinalcool" Ilfov.

— în ambele cazuri, constructorul 
este vinovat de nerespectarea terme
nelor normate -r ne-a spus’ tov. Ce
zar Filipidescu, șeful biroului de in
vestiții. De exemplu, la „Vinalcool", 
toată investiția se rezumă la mon
tarea unui cazan și construirea u- 
nui perete cu o ușă și o fereastră. 
Cazanul a fost procurat la. vreme, 
dar întreprinderea de construcții și < 
prestații în construcții Ilfov nu s-a 
achitat în- timp util de obligațiile 
asumate.

— Care este în prezent situația ce
lorlalte lucrări din lista de acțiuni ?

— Din cele zece lucrări aflate în 
curs de realizare, la una singură au 
fc-st încălcate prevederile documen
tației : centrul de vinificație Grea
ca. Cauza o constituie, de așemenea. 
activitatea necorespunzătoare a con
structorului — Trustul județean de 
construcții Ilfov.

Trebuie relevat faptul că în prezent 
beneficiarul și într-o oarecare măsu
ră și constructorul nu suportă con
secințe de natură să-i determine să 
respecte această reglementare de stat. 
Tergiversarea execuției unor astfel de 
lucrări cu valori restrinse este pusă, 
adesea, pe seama unor urgențe acute 
dictate de marile obiective de inves
tiții.

Discuțiile cu specialiștii au rele
vat că singura măsură capabilă să 
pfeîntimpine asemenea anomalii o 
constituie executarea acestui gen de 
lucrări in regia proprie a centrale
lor și combinatelor industriale. Este 
o măsură insistent recomandată, pre
cizată, de altfel, in statutul noilor 
organisme economice, care insă își 
găsește destul de încet finalizare. Iată 
că acum tot mai mulți sînt cei care 
s-au -convins de utilitatea aplicării 
neîntîrziate a acestei măsuri. Este, 
de aceea, necesar ca conducerile 
combinatelor și centralelor industria
le să treacă neîntirziat Ia constitui
rea unor unități de construcții-mon- 
taj pentru lucrări în regie, care să 
preia execuția integrală a investiții
lor relativ mici, ca și De cea de în
treținere și reparații. Este — credem 
— singura modalitate viabilă de a 
asigura reducerea duratelor de exe
cuție a unui vașt vOluim de. investiții, 
vast tocmai prin puzderia lucrărilor 
care îl compun. Nici un moment nu 
trebuie scăpat din vedere că factorul 
timp are un rol important în creș
terea eficienței economice a inves
tițiilor, indiferent dacă este vorba de 
investiții mari sau mici.

ele sint de valori extrem de 
pentru a căror execuție ar 

necesare doar cîteva luni. O 
cum este montarea unui ca- 
abur la fabrica de ulei „Pru- 

din Galați, după normativ ne-

o largă
colaborare

pentru apararea

să analizeze și să dispună, 
normativului de durată, cînd 
lucrare sau cind o termi- 
trebuie să se pună de a- 
constructorul, cu furnizorul

Convorbire cu SHIRLEY TEMPLE-BLACK

a-

D. COSTIN

în- 
mă

înconjurător
devin astăzi 

Cit va exista, 
năzui spre mai 
avea nevoie de 
iubi poezia. As-

mediului

tență m-a imprestonat în 
mod deosebit. Combaterea 
unor boli cum este scle
roza în plăci implică co
laborarea cercetătorilor, a 
savanților de pe toate me
ridianele. în alt' plan de
sigur, colaborarea oame
nilor de știință este esen
țială și pentru rezolvarea 
problemei mediului 
conjurător — de care 
ocup in cadrul O.N.U.

— Care sint datele 
cestei probleme 7

— Vedeți, aerul călăto
rește deasupra planetei 
fără să aibă nevoie de 
pașaport ; mările, ocea
nele spală țărmurile con
tinentelor, fluviile trec 
dintr-o țară în alta neți- 
nînd seama de hotarele 
convenționale. Oamenii nu

Thor Heyerdhal comuni
ca, printr-o telegramă, că
— în mijlocul oceanului
— s-a văzut înconjurat de 
o cantitate imensă de gu- 
droane, care acaparau a- 
pele din jur. Or, se știe 
că apele oceanelor con
stituie prin'cipalul rezer
vor de împrospătare a 
aerului pe care-1 respi
răm. Poluarea este o pro
blemă internațională. Este 
necesar ca, în fiecare ța
ră, oamenii de știință să 
culeagă informații, să facă 
studii, să determine hotă- 
rîri pe care să le treacă 
diplomaților pentru a se 
ajunge la reglementări in
ternaționale. Și ca, apoi, 
guvernele să decidă asu
pra legiferărilor necesare, 
în 1972, la Stockholm, va

Aniversarea 
agronomic d

Institutului
in Timișoara

r

*

cinema
rești. și profesor emerit Emil Negru- 
țiu rectorul Institutului agronomic 
din Cluj.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm și însuflețire, participanții la 
adunare au. adoptat o telegramă a- 
dresată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU. în care se 
spune printre altele : „Astăzi, cînd 
sărbătorim un sfert de veac de la 
înființarea Institutului agronomic 
din Timișoara, ne îndreptăm gîndu- 
rile cele mai calde spre conducerea 
partidului și a statului, spre dum
neavoastră, mult iubite _ tovarășe 
Ceaușescu, animați de dorința de a 
da glas mulțumirii și recunoștinței 
pentru grija părintească și atenția 
pe care partidul o acordă dezvoltării 
și modernizării invățămîntului supe
rior. In aceste clipe de sărbătoare, 
dorim să încredințăm Comitetul Cen
tral al P.C.R., pe dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe secretar 
general, că studenții și corpul profe
soral — în frunte cu comuniștii — de 
la Institutul agronomic din Timișoara 
nu-și vor precupeți nici un efort in 
îndeplinirea misiunii nobile și de ma
re răspundere de a contribui cu pa
siune și elan la dezvoltarea științei 
agricole românești, la înfăptuirea mă
rețului program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră, România socia
listă".

TIMIȘOARA (corespondentul ,,Scîn
teii"). — în aula Universității din 
Timișoara a avut loc ieri adunarea 
jubiliară consacrată împlinirii unui 
sfert de veac de existență a Institu
tului agronomic din localitate.

Tovarășul Mihai Telescu, membru 
al C.C. al P.C.R. p-rim-secretar al 
comitetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, a adresat cu acest prilej or
ganizației de partid, senatului și con
siliilor profesorale, asociației studen
țești, tuturor cadrelor didactice și 
studenților Institutului agronomic ti
mișorean, un călduros salut din par
tea comitetului județean de partid 
și a comitetului executiv al consi
liului popular județean. In cadrul 
adunării au luat cuvîntul profesor 
dr. Iulian Drăcea, rectorul Institu
tului Agronomic din Timișoara, pro
fesor dr. Alexe Popescu, adjunct al 
ministrului invățămintului. profesor 
dr. docent Nicolae Giosan, președin
tele Academiei de Științe Agricole și 
Silvice, inginer Ion Moldovan, ad
junct ai ministrului agriculturii și 
silviculturii, profesor emerit dr. 
docent loan Curea, rectorul Univer
sității din Timișoara, profesor dr. 
docent Ieremia Staicu, membru co
respondent al Academiei. Iulian 
Pușcă, student în anul IV al Fa
cultății de agronomie, profesor dr. 
docent Gheorghe Bîlteanu, rectorul 
Institutului agronomic din Bucu-

Decada cărții românești

loan ERHAN (Agerpres)

ta t r

toate do- 
în librării 
cum sînt

clasele 
și alo 
Mate, 
Sche- 

Eugen 
cu și

• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Didinei — 
19,30; (la Sala Palatului) : Revista 
la volan — 19,30.
• Circul „Globus" : 
’70 — 19,30.

circus

• Opera Română : Don Quljote — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) r Heidelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) ; Cui i-e frică de Virginia 
Woolf 7 — 20.
• Teatrul de comedie : Dispari
ția lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala uin bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce șl Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puri- 
cele în ureche — 20.
• Teatrul Mic ; Dansul sergentu
lui Musgrave — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Rebelul — 19.30; (sala 
Studio) : Cercul morții — 20.
• Teatrul Giuleștl — Tango la 
Nisa — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Strop de Rouă — brotă- 
celul — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Comediile vremii — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C.,Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lnnii 
— 19,30.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. • Fizică — clasele XI- 
XII — Aparate electrice. Utiliza
rea lor. Prezintă prof. Victor Ma- 
nolache • Geografie — 
VIII-XII — Cetățile Bîrsei 
Făgărașului film TV • 
matică — clasa a Xll-a — 
ma Poisson. Prezintă conf. 
Rusu. 18,00 Un „CĂMIN" 
despre bărbați. Din cuprins : Pe 
teme educative ; Cel mai mic țe
sător din țară ; Bob Călinescu... 
bunic 1 ; Cronica gastronomului 
susținută de Cosma Brașoveanu ; 
Ancheta căminului. 18,50 Revista 
economică. 19,15 Transmisiune di
rectă a tragerii rezultatelor Loto. 
19,i0 1'001 de seri — emisiune pen
tru cel mici. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 20,00 Reflector. 20,15 Film 
de Elia Kazan — „America, Ame
rica" (partea a 2-a). 21,'35 Mai
aveți o întrebare 7 Dialog din a- 
dîncul pămîntului. Invitații emi
siunii : dr. Marcian Bleahu — 
geolog ; dr. Dan Coman — blo- 
speolog ; Petre Samson — speolog- 
paleontolog ; Dan Danielopol — 
biospeolog. Prezintă Ion Petru. 
22,50 Telejurnalul de noapte. 23,00 
închiderea emisiunii.

După „Salonul național al cărții" 
1970. un alt eveniment editorial im
portant vine și se înscrie în agenda 
culturală a acestei săptămîni : „De
cada cărții românești", manifestare ce 
se va desfășura în localitățile ur
bane din întreaga țară, intre 20 si 
29 noiembrie. Menită să devină tra
dițională, alături de „Luna cărții la 
sate", această decadă cuprinde în 
programul ei un însemnat număr de 
manifestări consacrate cărții, la orga-

nizarea cărora își dau concursul, 
deopotrivă, librăriile, editurile și au
tori de lucrări.

Principalele librării bucureștene, 
da. pildă, vor găzdui expoziții de 
carte cu vînzare. Asemenea expozi
ții, reunind tipărituri din 
maniile, -se vor deschide și 
din mari orașe din țară, 
Iași, Cluj, Timișoara etc.

• Fantasme : PATRIA — 9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30, CAPITOL - 
19; 21,15.
• Răzbunarea Sfîntului : BUCU
REȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16.45- 
19; 21,15, CAPITOL — 8; 10;. 12,15; 
14,30; 16,45.
• King Kong evadează : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30. 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, VICTORIA — 8,45. 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Călugărița din Moina : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Mayerling (ambele serii) : CEN
TRAL — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Dragoste la Las Vegas : LUMI
NA — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16.
• O părere deosebită : LUMINA
— 18,15; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Hlbernatus : DOINA — 11,30;
13,45; 16, 18,15; 20,30, BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, PROGRESUL — 20.
• Tarzan, omul maimuță : TIM
PURI NOI — 9—17,30 tn continua
re.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19,30—21 în 
continuare.
• Medalion Charlie Chaplin — 9;
Alba ca zăpada și cei șapte sal- 
timbaci — 10,30; 12,30; 14,30; Con
gresul dansează — 16,30; 18,45;
Timpuri noi — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
o Ciclul de filme „Aventura": 
FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Sechestru de persoană : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
GRIVIȚA — 9,30—12,30 în conti
nuare ; 16,15; 19,30, TOMIS — 8,30— 
14 tn continuare ; 16,45; 19.45.
n Valea păpușilor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 17,30; 20.
• Flacăra olimpică : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.
• tOO de carabine : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• In arșița nopții : BUCEGI — 
15,30- 18- 20,30.
• -A trăi pentru a trăi : UNIREA
— 15.30, 18;- 20,30.
• Sentința : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Ultimul mohican : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20. CIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
• Patricia șl muzica : COTRO-
CENI — 16,30; 17,45; 20.
• Inttlnirea : PACEA — 15,45;
18; 20.
« Străinii : CRINGAȘI — 16; 18; 
20.
• Sechestru de persoană : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30;

. 16; 18,15; 20,30.
• Cadavrul viu : VOLGA — 19,15.
• Afurisitul de bunic : VOLGA — 
16; 17.
• Omul ras în cap : VIITORUL
— 16.
• într-o seară un tren : VIITO
RUL — 18; 20.
n Ciclul de filme din „Istoria 
Westernului" : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Medicul de la asigurări : AU
RORA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Măsura riscului : MOȘILOR — 
15,30.
• Degetul de fier : MOȘILOR — 
11; 13; 20,15.
• Agonie și extaz : POPULAR — 
15,30; 19.
<t Greșeala regelui : MUNCA — 14. 
n Răpirea fecioarelor : MUNCA — 
16; 18: 20.
A Petrecerea : FLACĂRA — 16; 
18; 20.
n De șapte ori șapte : ARTA — 
14—16 în continuare ; 18,15: 20.30. 
a Dreptul de a te naște : RAHO
VA — 13,30; 18; 20,30.
A Așteaptă pină se întunecă : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Vlrstă Ingrată : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
A Ciclul de filme „Capă șl spa
dă" : VITAN — 11; 15,30; 19;
PROGRESUL — 11,30; 15.30; 18.
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Vizita secretarului general

al Federației Sindicale Mondiale
Recepție la Ambasada 

Republicii Congo-Brazzaville
viața internațională

ÎNTÎLNIRE
LA C. C. AL P. C. R.

Teri după-amiază a avut Ioc la se
diul C.C. al P.C.R. o întîlnire între 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Pierre Gensous, 
secretar general al Federației Sindi
cale Mondiale, care se află în țara

noastră la invitația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

La discuții a participat tovarășul 
Florian Dănălache, președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Ambasada Republicii Populare Con
go-Brazzaville la București a oferit 
joi seara o recepție în cinstea dele
gației congoleze participant?' la se
siunea Comisiei mixte de cooperare 
economică și tehnică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Congo, condusă de tovară
șul Justin Lekoundzou, membru al 
Biroului Politic al Partidului Conge
lez al Muncii, împuternicit pentru 
întreprinderile industriale de stat.

Au participat tovarășii Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepreșe

dinte al Consiliului de Miniștri, 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Albescu și Vasile 
Răuță, adjuncți ai ministrului comer
țului exterior, conducători ai unor în
treprinderi de comerț exterior și alte 
persoane oficiale.

A luat parte Jean Baptiste Lounda, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Congo la Bucu
rești.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Întîlnire ia U. G. S. R.
Teri dimineață, tovarășul Florian 

Dănălache, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, s-a întîlnit cu 
tovarășul Pierre Gensous, secretar 
general al Federației Sindicale Mon
diale, care, la invitația U.G.S.R.. 
face o vizită în țara noastră.

La întîlnire a participat tovarășa

Larisa Munteanu, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu pro
blemele actuale ale mișcării sindi
cale internaționale și ale activității 
Federației Sindicale Mondiale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Henri Coandă a fost numit consilier
pentru probleme de știință

și tehnologie la Consiliul de Stat

Plecarea unei delegații de activiști
Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România a hotărît numirea 
savantului Henri Coandă în funcția

de consilier pentru probleme de știin
ță și tehnologie, cu rang de minis
tru. la Consiliul de Stat.

ai P. C. R. la Berlin
Joi dimineața a plecat la Berlin o 

delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Gheorghe Tănase, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Vaslui al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.S.U.G., va 
face o vizită, în schimb de expe
riență, în Republica Democrată Ger
mană.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tova
rășul Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Willy Hofmann, con
silier al Ambasadei R. D. Germane 
la București

La sosirea pe aeroportul Schone 
feld din Berlin, delegația a fost îh- 
timpinată de șeful Secției organiza
torice a C.C. al P.S.U.G., Horst 
Dohlus, membru al C.C. al P.S.U.G., 
și alți activiști de partid.

Delegația a fast, de asemenea, sa
lutată de ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.D. Germană, 
Nicolae Ghenea.

(Agerpres)

VIZITA SECRETARULUI GENERAL
Al ORGANIZAȚIEI METEOROLOGICE MONDIALE
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Primire la Consiliul de Miniștri

Plecarea delegației de activiști 
ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Joi la amiază a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, delegația 
de activiști ai Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de Boșko 
Siliegovici, membru al Prezidiului 
U.C.I., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

în cursul vizitei în România, de
legația a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R.. la Comitetul municipal 
București, Comitetele județene Pra
hova și Cluj și Comitetul munici
pal Sibiu ale P.C.R.. a vizitat obiec
tive economice, culturale și de în- 
vățămînt din Capitală și din județele

Prahova. Cluj și Sibiu, precum și 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice -din România și Muzeul 
Doftana.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții iugoslavi au fost sa
lutați de tovarășii Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Dumitru La- 
zăr, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Jugoslavia la Bucu
rești, și membri , ai ambasadei.

AJUTORUL ACORDAT CRUCII ROȘII PAKISTANEZE
în legătură cu imensele pierderi de 

vieți omenești și pagubele materiale 
cauzate de gravele calamități natu
rale care s-au abătut asupra Pakis
tanului de Est, Consiliul Național al 
Crucii Roșii a Republicii Socialiste

România a hotărît să acorde Crucii 
Roșii pakistaneze un ajutor constînd 
din medicamente și pături pentru si- 
nistrați.

(Agerpres)

Cronica zilei

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Iosif Banc, a primit joi după- 
amiază pe secretarul general al Or
ganizației Meteorologice Mondiale, 
Arthur David Davies, care face o vi
zită în țara noastră.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, au luat parte Barbu

*

Joi dimineața, Nicolae Ecobescu 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. a primit pe Arthur David Da
vies, secretar general al Organizației 
Meteorologice Mondiale — O.M.M. Cu 
acest prilej au fost discutate aspecte 
privind colaborarea țării noastre cu 
Organizația Meteorologică Mondială.

In aceeași zi, oaspetele a fost pri
mit de Mircea Malița, ministrul in- 
vățămintului.

Tot în cursul zilei de joi, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a oferit un dejun în 
onoarea secretarului general al 
O.M.M.

De asemenea, Barbu Popescu, ad
junct al ministrului agriculturii și 
silviculturii., a oferit un dineu.

★

în cadrul unei solemnități care a 
avut loc joi după-amiază. secretaru
lui general al Organizației Meteo
rologice Mondiale, Arthur David Da
vies, i-a fost conferit titlul de „Doc
tor Honoris Causa“ al Universității 
din București, pentru merite deose
bite în cercetarea științifică și pen
tru contribuția la promovarea cola
borării internaționale.

★
La amiază, secretarul general al 

Organizației Meteorologice Mondiale, 
Arthur David Davies, a avijt o întîl
nire cu ziariști români, în cadrul că
reia a subliniat, printre altele, că in 
timpul șederii în tara noastră a avut 
posibilitatea să discute cu membri 
ai guvernului, cu specialiști români

Popescu, adjunct al ministrului agri- ■ 
culturii și silviculturii, și Nicolae g 
Ciovică, directorul Institutului de me- I 
teorologie și hidrologie.

Cu acest prilej au fost discutate M 
probleme privind dezvoltarea colabo- ■ 
rării dintre țara noastră și Organiza- H 
ția Meteorologică Mondială.

★

problemele actuale și de perspecti
vă privind îmbunătățirea deservirii 
meteorologice, pregătirea cadrelor, 
dezvoltarea colaborării dintre Orga
nizația Meteorologică Mondială și 
unitățile de specialitate din Româ
nia. Știința în care conlucrăm 
necesită o colaborare largă, iar 
faptul că guvernul român este 
hotărît să dezvolte această colaborare 
internațională este pentru mine un 
fapt foarte încurajator. Am avut fe- K 
ricirea să particip la inaugurarea, in 
cadrul Institutului de meteorologie 
și hidrologie din București, a stației 
de recepție a imaginilor obținute de 
la sateliții meteorologi, pusă la dis
poziție de O.M.M.

împărtășind" unele impresii din vi
zitele întreprinse anterior in Româ
nia, oaspetele a spus : De fiecare 
dată am fost impresionat de progre
sul general al țării dumneavoastră. 
Minunata centrală hidroenergetică de 
la Porțile de Fier, pe care am vizi
tat-o acum, este un exemplu. Am 
fost plăcut impresionat și de rezul
tatele științifice constatate la Uni- I 
versitatea din Timișoara. De aseme- I 
nea. pot sublinia că stația seismolo- 
gică aflată în funcțiune în acest oraș 
este una dintre cele mai moderne 
unități de acest fel pe care le-am 
văzut. Adaug un cuvînt și despre oa
menii pe care i-am cunoscut în Ro
mânia : oameni harnici, prietenoși, 
în mijlocul cărora oricui îi este deo
sebit de plăcut să se afle.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a transmis, în numele gu
vernului român, o telegramă de 
compasiune ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Columbia, Alfre
do Vasquez Carrizosa, în legătură cu 
gravele inundații care au avut loc 
recent în această țară.

★
La invitația Ministerului Sănătății, 

joi a sosit în Capitală o delegație a 
Ministerului Sănătății Publice din 
Maroc, condusă de dr. Driss Zaari, 
secretar general. Oaspeții vor vizita 
instituții sanitare din țara noastră și 
vor avea convorbiri la Ministerul Să

nătății pe probleme de interes re
ciproc pentru cele două - țări. ’

★
La Oradea s-a deschis o expoziție 

a cărții sovietice consacrată _ cente
narului nașterii lui V. I. Lenin. Ex
poziția este organizată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă. La 
vernisajul expoziției au luat cuvîn- 
tul prof. Ioan Pira, președintele Co
mitetului județean Bihor pentru cul
tură și artă, și Alexandr Tvetkov, di
rector adjunct al Editurii de relații 
internaționale din Moscova. Expozi
ția a fost primită cu interes de oa
menii muncii din orașul Oradea.

(Agerpres)

Vizita delegației j 
P.C.R. în Cipru

NICOSIA 19 (Agerpres). — Dele- ! 
gația Partidului Comunist Român | 
condusă de tovarășul Mihai Gerc. | 
membru supleant al Comitetului E- I 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
care face o vizită în Cipru la in- I 
vitația C.C. al Partidului progresist 
al oamenilor muncii din Cipru 
țA-K.E.L.). s-a întîlnit miercuri cu 
membri ai Secretariatului C.C. al 
A.K.E.L. La întîlnire au participat, 
din partea cipriotă, tovarășii Ezekil 
Papaioannou, secretar general al 
A.K.E.L., Andreas Fantis, secretai 
general adjunct, Ioannis Katsuridis, 
Ha'mbis Mihailides și Dinos Constan- 
tinu, membri ai Biroului Politic și 
ai Secretariatului C.C. al A.K.E.L.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
de caldă prietenie, s-au făcut infor
mări asupra activității și preocupă
rilor actuale ale celpr două partide, 
subliniindu-se dorința comună de a 
dezvolta continuu legăturile frățești 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul progresist al oamenilor 
muncii din Cipru.

Plenara C.C. 
al P. C. din Austria

VIENA 19 (Agerpres). — După 
cum informează ziarul „Volksstim- 
me“, la Viena a avut loc o ple
nară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Austria. Partici- 
panții la plenară au aprobat în una
nimitate raportul cu privire la situa
ția politică internă prezentat de Franz 
Muhri, președintele P C.A. Plenara a 
cerut guvernului austriac să recunoas
că R.P. Chineză. R.D. Germană, R.D. 
Vietnam și R.P.D. Coreeană.

Întîinire
Leonid Brejnev — 

Gustav Husak
MOSCOVA'19 (Agerpres). - La 

Moscova a avut loc miercuri o în
tîlnire între Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care a venit 
în Uniunea Sovietică potrivit unei 
înțelegeri reciproce stabilite ante
rior, informează agenția TASS.

Leonid Brejnev și Gustav Husak 
au efectuat un schimb de păreri in 
probleme privind întărirea și dezvol
tarea în continuare a legăturilor 
frățești și colaborării dintre cele 
două partide și țări. în cursul întîl- 
nirii a avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri in legătură cu unele 
probleme internaționale actuale. .

Delegație a P.C.U.S. 
in Italia

ROMA 19 (Agerpres). — La in
vitația C.C. al Partidului Comunist 
Italian, la Roma a sosit o delegație 
a Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, condusă de I. A. Pelșe. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. In timpul șederii sale în 
Italia, delegația P.C.U.S. va avea con
vorbiri cu o delegație a P.C.I., con
dusă de Luigi Longo, secretar gene
ral al P.C.I.

Ziarul „l’Unită" menționează că a- 
ceastă vizită „are loc in cadrul rela
țiilor bilaterale dintre P.C.U.S. și 
P.C.I.".

Președintele I. B. Tito,
7 , 1

despre unele probleme 
ale vieții internaționale

f

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
21, 22 și 23 noiembrie. în țară : vre
me relativ călduroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Se vor sem
nala burnițe și ploi slabe în aproape 
toate regiunile țării, care în nord, 
spre sfîrșitul intervalului, se vor 
transforma în lapoviță și ninsoare.

Vînt potrivit. Temperatura în scăde
re ușoară, spre sfîrșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 1 și plus 9 grade, iar maxime
le între 7 și 17 grade. Ceață diminea
ța și seara. în regiunea de munte vor 
cădea precipitații, mai ales sub for
mă de ninsoare. în București : vreme 
relativ călduroasă, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil ploii Slabe. 
Temperatura va oontinua să crească 
la început, apoi va scădea ușor, ceață 
dimineața și seara.

P. C. German cere
interzicerea

grupărilor neofasciste

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL (masculin) i în cîteva rînduri

„TROFEUL CARPATi"
La capătul a trei zile de întreceri 

de neuitat, în care echipele, in to
talitate și permanent s-au dovedit 
in mare vervă, disputindu-și cu ar
doare șansele și furnizînd partide de 
un bun nivel tehnic, clasamentul a- 
ccstei a Xl-a ediții a „Trofeului 
Carpați" începe să se prefigureze. 
Pe primul plan al competiției, cu a- 
proximativ aceleași opțiuni în ce 
privește cîștigarea trofeului, se gă
sesc acum echipele României și Iu
goslaviei — prima neînvinsă, iar a 
doua avînd două victorii și un meci 
egal. Situația aceasta face ca partida 
directă dintre aceste două formații 
(care va avea loc mîine, astăzi fiind 
zi de odihnă) să constituie derbiul 
întrecerii. La fel de interesante se 
anunță și celelalte două meciuri ale 
zilei : Ungaria—România tineret și 
U.R.S.S.—R. D. Germană.

Iată acum scurte cronici ale me
ciurilor disputate ieri în Sala Spor
turilor din Cluj.

• R. D. GERMANĂ—ROMANIA 
(tineret) 14—13. Un nou meci bun al 
tinerilor noștri handbaliști. A pierde 
cu numai un punct în fața medalia- 
țiior cu argint la campionatele mon
diale este, nu încape nici o îndoială, 
o performanță notabilă. Ca și în ziua 
precedentă, cind au pierdut cu același 
scor (în fața Iugoslaviei), echipa 
noastră de tineret a dovedit că are 
resurse să se măsoare cu cele mai 
redutabde reprezentative. Bravo !
• IUGOSLAVIA — U.R.S.S. 13—13 

(6—6). Scorurile egale — la pauză și 
in final — reflectă perfectul echi
libru de forțe existent pe teren. Este

adevărat că echipa iugoslavă a con
dus de mai multe ori, dar nu 6-a 
putut distanța la mai mult decitdouă 
goluri. Avansul lor a fost mai mare 
numai în prima repriză. Au condus 
cu 2—0, 4—2; 5—3. Handbaliștii so
vietici au egalat la 5, au luat con
ducerea pentru prima dată în acest 
meci către sfîrșitul reprizei, pentru 
ca, în fine, scorul să devină din nou 
egal. Ca număr de goluri, repriza 
secundă nu s-a deosebit de prima. 
Iugoslavii au preferat, ca de obicei, 
să prelungească destul de mult 
atacurile. Apărarea echipei sovietice, 
masivă și destul de activă, a rezis
tat. Interesant de arătat că. după ce 
iugoslavii au luat conducerea în 
min. 33 cu 7—6, scorul a oscilat cind 
în favoarea unei echipe, cind in fa
voarea celeilalte. Niciodată însă a- 
vansul nu a fost mai mare de un 
gol 1 Solomko și Lazarevici s-au do
vedit oamenii de bază ai formațiilor 
lor, adueîndu-și aportul atît in diri
jarea acțiunilor ofensive, cit și în fi
nalizarea multora dintre ele.

Momentul psihologic al meciului, 
moment ce putea fi favorabil echi
pei iugoslave, s-a consumat cu cîte
va minute înainte de fluierul final. 
Iugoslavia conduce cu 13—12 (ca ur
mare a unui gol excepțional marcat 
de Lazarevici) și. avînd mingea in 
atac, beneficiază de o lovitură de la 
7 m, pentru un fault pe semicerc 
comis asupra Iui Miskovici. Lovi
tura este ratată ! Sovieticii preiau 
mingea și. chiar în ultimele secunde 
ale meciului, beneficiază, la rindul 
lor. de un 7 m. Kulev se dovedește 
ca Și pînă atunci un adevărat spe
cialist în asemenea șuturi de penali

tate. înscrie și aduce egalarea echi
pei sale.

• ROMANIA—UNGARIA (17—15 
(7—6). Meci greu pentru handbaliștii 
noștri. Victoria lor — scontată, e 
drept — s-a conturat' in repriza se
cundă, mai exact spre finalul aces
teia. In fața unui adversar deosebit 
de tenace, care, între altele, a reușit 
să-l anihileze pe Gruia prin marca
jul strict executat de Marosi, echipa 
română a găsit pînă la urmă tactica 
cea mai nimerită, a alternat jocul și 
ritmul, prin modificarea repetată a 
formulelor de echipă, obținind cea 
de a treia victorie consecutivă în 
„Trofeul Carpați". Pe parcursul re
prizei secunde, handbaliștii noștri 
s-au impus net, ca scor și dominare 
tehnico-tactică, conducted — cum a 
fost, de exemplu, în minutele 41, 50, 
54, 57 — cu patru și cinci puncte di
ferență. Golgeterul echipei — Chicid 
(6 puncte), dar și Gruia (chiar in 
condițiile severului marcaj la care a 
fost supus, el a înscris 4 goluri), și-au 
făcut datoria. (Că Gruia a fost într-o 
situație dintre cele mai critice re
zultă și din faptul că după primul 
său gol, chiar in min. 1, a reușit să 
înscrie de-abia după minutul 40). Și 
ieri, o impresie deosebită a produs 
Gațu : fantezia și vioiciunea paselor 
și pătrunderilor lui, subordonate in
tegral intereselor echipei, au dat nu 
numai culoare jocului, ci s-au con
cretizat și pe tabela de marcaj. Din 
echipa Ungariei — care a condus timp 
de cîteva minute (2—4, 3—5. 4—6) la 
mijlocul primei reprize s-au remar
cat Marosi, Varga, Kăllo.

I. D.

ȘAH. — După o zi de odihnă, tur
neul ' interzonal de șah de la Palma 
de Mallorca s-a reluat cu disputarea 
partidelor din runda a 7-a. Uhlmann 
l-a învins în 40 de mutări pe Por- 
tisch, Smîslov pe Addison, iar Na
ranja (cu piesele negre) a cîștigat la 
Suttles. A fost consemnată remiză în 
partidele Minici-Mecking, Hubner- 
Gligorici și Filip-Reshevsky. Restul 
partidelor, printre care și cea dintre 
marii maeștri internaționali Bobby 
Fischer și Milan Matulovici s-au în-> 
trerupt. In clasament conduce Fischer 
(S.U.A.) cu 4,5 puncte (2). urmat de 
Uhlmann (R.D. Germană) — 4,5
puncte (1) Gligorici (Iugoslavia) — 
4,5 puncte, Gheller (U.R.S.S.), Panno 
(Argentina). Uitumen (R.P. Mongolă)
— 4 puncte (1) etc.

PATINAJ ARTISTIC. — La Le
ningrad a început un concurs inter
național de patinaj artistic la care | 
participă tinere speranțe din Ceho
slovacia, România, Polonia, Ungaria 
și U.R.S.S. După primele trei figuri 
impuse, în concursul masculin con
duce sovieticul Serghei Volkov cu 
296 puncte. Sportivii români ocupă 
următoarele locuri : Octavian Goga
— 10 (211,8 puncte), Mirceâ Ion — 11 
(206,9 puncte), Mihai Ionescu — 12 
(187 puncte). In proba de perechi, pe 
primul loc se află cuplul sovietic 
Smirnova-Suraikin cu 55,7 puncte. 
Perechea română Letiția Păcuraru- 
Dan Săveanu se află pe locul patru, 
cu 41 puncte.

FOTBAL. — La Liege, în cadrul 
preliminariilor turneului de fotbal ■
U.E.F.A., echipa de juniori a Belgiei I 
a învins, cu scorul de 4—1 (2—1) se- I 
lecționata similară a Luxemburgului. I 
Din această grupă mai face parte I 
formația Olandei. "

BONN 19 (Agerpres). — La Dort
mund a avut loc o conferință or
ganizată de Partidul Comunist Ger
man la care au participat reprezen
tanți ai organizațiilor sindicale și de 
tineret. In cadrul conferinței, L. 
Muller, membru al Prezidiului P.C. 
German, a prezentat un raport asu
pra acțiunilor . din ultima perioadă 
întreprinse de elementele neofasciste, 
în urma cărora participants au a- 
doptat o rezoluție în care se cere in
terzicerea Partidului' național de
mocrat neofascist, precum și a altor 
grupări de extremă dreaptă.
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BELGRAD 19 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, in ședința comună 
a celor cinci Vece ale Skupștinei Fe
derale a R. S. F. Iugoslavia, pre
ședintele Iosip Broz Tito a prezentat 
o expunere cu privire la unele pro
bleme ale vieții internaționale.

Președintele Tito a spus că Iugo
slavia ca țară europeană manifestă 
interes față de toate evenimentele 
ce au loc în Europa, în special față 
de destinderea încordării și conti
nuarea proceselor pozitive. De aceea, 
a spus vorbitorul, noi ne-am pro
nunțat continuu și am contribuit in 
cea mai mare măsură posibilă la rea
lizarea tuturor acestor procese. Pe 
acest plan, am pornit și pornim de 
la convingerea că o Europă stabilă 
din punct de vedere politic și. de alt
fel. dezvoltată din punct de vedere 
economic — în care relațiile să se 
întemeieze pe egalitate în drepturi și 
respect reciproc — ar prezenta o 
imensă importanță pentru pacea și 
securitatea lumii întregi.

„Ne preocupă, deci, îmbunătățirea 
situației in Europa și consolidarea 
relațiilor de prietenie cu țările eu
ropene. Intre aceste două elemente 
există, de altfel, o strinsă interde
pendență". a declarat președintele 
Tito. El a arătat că ideea convocării 
conferinței cu privire la securitatea 
europeană este acceptată peste tot. 
subliniindu-se, totodată, pe bună 
dreptate, că drumul spre securitatea 
europeană este complex. „Noi avem 
în vedere două lucruri, a spus Iosip 
Broz Tifo. înainte de toate, pornim

de la faptul că această conferință nu 
se va bucura de succes dacă ea va fi 
convocată pe bază de blocuri, ci că 
este necesară o participare pe bază 
de egalitate a tuturor țărilor inte- 
Tesate. Pe de altă parte, o conferin
ță, chiar dacă ar avea succes, nu 
'poate rezolva toate problemele de 
care depind pacea trainică și secu
ritatea in Europa. Acesta este un 
proces mai lung. în cursul căruia 
trebuie să fie rezolvate cu răbdare 
și treptat unele probleme, deschise, 
să fie depășite barierele economice 
și de altă natură existente și să fie 
create baze reale ale sistemului 
securității europene. Potrivit profun
dei noastre convingeri, în condițiile 

-divizării în blocuri nu poate exista 
nici o securitate trainică".

Iosip Broz Tito a arătat, în conii- 
nuare : „în aceste zile a făcut o vi
zită în țara noastră președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. Cu prilejul ei. a fost 
continuat schimbul de păreri — lanț 
ee a devenii deja o frumoasă tradi
ție — între cele două țări ale noas
tre, pe care le leagă multe aspirații 
și interese comune. Și de această 
dală vizita a constituit o întîlnire 
prietenească și un pas mai departe 
in dezvoltarea colaborării multilate
rale dintre cele două țâri socialiste 
vecine. Iar această colaborare este 
în interesul popoarelor din cele două 
țări ale noastre, precum și al păcii 
și securității în Balcani și in Eu
ropa".

GUVERNUL AUSTRIAC ESTE FAVORABIL
RECUNOAȘTERII R. P. CHINEZE

VIENA 19 (Agerpres). :— Cancelarul 
federal al Austriei, Bruno Kreisky. a 
declarat într-un interviu acordat a- 
genției United Press International 
că guvernul său se pronunță în fa
voarea recunoașterii diplomatice a 
Republicii Populare Chineze. El a 
spus : „Nu are sens ca noi să igno
răm o țară cu o populație de 700 mi
lioane locuitori".

„Noi credem că probleme principa
le. cum ar fi cea a dezarmării, pot fi 
soluționate, numai daca Republica 
Populară Chineză • participă la nego
cieri", a precizat Bruno Kreisky.

în continuare, canoelarul Austriei a 
deplarat că guvernul său discută in 
prezent problema recunoașterii R.P. 
Chineze cu partidele de opoziție și că 
„va amorsa probabil negocierile in 
această direcție după încheierea aces
tor consultări".

Pe de altă parte, el s-a declarat în 
favoarea convocării unei conferințe 
asupra securității eiiropene, opinteli 
că. bine pregătită, o asemenea con
ferință ar putea duce la o mai mare 
destindere și cooperare pe continen
tul nostru și, poate, chiar la un tra
tat european de neagresiune.

t ... 7—— — ------ T—,—— .

HELSINKI

CONVORBIRILE SALT
HELSINKI 19 (Agerpres) — Dele

gațiile Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite participante la convorbirile bi
laterale cu privire la limitarea cursei 
înarmărilor strategice s-au întrunit 
joi, pentru a șasea oară, în cadrul ce
lei de-a treia runde, la Helsinki. Șe
dința, care a durat o oră și 45 de mi
nute, s-a desfășurat la sediul amba
sadei americane din capitala finlan
deză. Delegația sovietică a fost con
dusă de Vladimir Semionov, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., iar delegația americană dc 
Cerard Smith, directorul Agenției.

S.U A. pentru dezarmare și contro
lul înarmărilor.

Cercurile apropiate conferinței men
ționează că cele două părți au conti
nuat să exploreze căile care pot duce 
la o limitare a cursei înarmărilor stra
tegice. S-a remarcat in același timp 
că, de la începutul celei de-a treia 
runde a convorbirilor — la 2 noiem
brie —. joi a avut loc cea mai lungă 
ședință de lucru.

Următoarea întîlnire va avea loc 
marți, la sediul Ambasadei sovietice 
din Helsinki.

ROMA

DESCHIDEREA SESIUNII
CONSILIULUI F.A. O

ROMA 19. — Corespondentul A- 
gei-pres Nicolae Puîcea transmite : 
La Palatul Organizației Națiunilor 
Unite pentru, alimentație și agricul
tură (F.A.O.) din Roma au început 
lucrările celei de-a 55-a sesiuni a 
Consiliului acestei organizații. Pe or
dinea de zi figurează _ '
puncte grupate in cadrul 
teme, care cuprind ansamblul 
tații desfășurate de F.A.O.

La baza discuțiilor se află 
port al directorului general al

peste 30 de 
a opt 
activi-

un ra-
F.A.O.,

V|ENA: Cinstirea memoriei
lui Alexandru loan Cuza

„In acest loc s-a aflat casa 
in care a locuit între anii 1867— 
1870 domnitorul român Ale
xandru Ioan Cuza..."

Săpate in bronz, cuvintele în
scrise pe placa comemorativă 
amintesc de acea perioadă a 
exilului petrecută la Viena de 
ilustrul fiu al poporului român, 
înlăturau de la domnie și ex
pulzat din tară în urma com
plotului urzit de „monstruoasa 
coaliție".

Simpla și emoționanta cere
monie a dezvelirii plăcii come
morative a avut loc joi dimi
neața la „Bundesrealgymnasium 
fur Mădchen und 'Frauen- 
oberschule" — școala medie de 
fete — de pe Billrothstrasse. 
Ea încununează strădaniile 
meritorii ale cercetătorilor ro
mâni pentru completarea infor
mațiilor despre anii trăiți în 
exil de Alexandru loan Cuza 
după 11 februarie 1866. Căutând 
cu pasiune și insistență în ar
hivele de stat din capitala Aus
triei, cercetlnd diverse alte do
cumente, prof. Constantin C. 
Giurescu a reușit, cu cîțiva ani

in urmă, să identifice locul pe 
care s-a aflat casa lui Cuza din 
Viena. Clădirea nu mai există, 
ea figurează numai pe o hartă 
din 1869 a citorva cartiere sub 
numele de „Willa Cuza". Billroth- 
strasse este, după cum s-a putut 
clarifica din alte documente, 
„urmașa" uliței de odinioară 
— Hirschengasse, unde, la nu
mărul 28, s-n. stabilit domnitorul 
român în pribegia sa forțată.

Cu traseul ei lung și alam
bicat, Billrothstrassd este o arte
ră de intensă circulație, care 
duce spre vestitul Grinzing. Sint 
locuri ce respiră mai ales amin
tirea genialului Beethoven.

O placă comemorativă pentru 
cinstirea domnitorului patriot 
român în această zonă a capi
talei austriace, cu o istorie citit, 
de bogată, constituie un gest de 
deosebită atenție din partea fo
rurilor federale si orășenești 
care au contribuit la realizarea 
acestui act de pietate.

Viena, 19
P. STĂNCESCU
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A. H. Boerma, privind dezvoltare» 
și îmbunătățirea activității organi
zației te sprijinirea eforturilor de
puse de state in vederea promovă
rii agriculturii și rezolvării proble
mei alimentației.

în cuvîntările rostite de unii 
membri ai Consiliului F.A.O. s-a 
subliniat cu precădere faptul că ac- ~ este ua 

de dezvol- 
între state 
și silvicul- 
că Organi-

tivitatea practică a F.A.O. 
real folos țărilor în curs 
tare și lărgirii cooperării 
în domeniul agriculturii 
turii. Vorbitorii au arătat 
zația Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură va trebui 
să-și sporească contribuția la o serie 
de proiecte agricole promovate de 
guvernele țărilor in curs de dezvol
tare, la formarea de cadre de specia
liști și la difuzarea mai rapidă a 
schimbului de experiență intre sta
tele membre ale organizației privind 
problemele alimentației și agricul
turii.

JJ

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
Referindu-se la perspectivele rapor
turilor dintre Ungaria și R.F. a Ger
maniei după recenta semnare a acor
dului comercial dintre cele două țări, 
ziarul „Magyar Hirlâp" scrie : Re
lațiile dintre țara noastră și R.F.G. 
încep să se normalizeze... Aceasta va 
putea duce la stabilirea de relații 
diplomatice". „Bonnul — continuă 
ziarul — a fost privit cu neîncredere 
în perioada marii coaliții ; acum, îl 
privim cu tot mai multă încredere. 
Vrem să trăim în pace, să contri
buim la slăbirea încordării în Euro
pa și la colaborarea între Est și Vest. 
Soluționarea fiecăreia dintre chestiu
nile de amănunt ale problematicii 
germane duce spre acest scop".



viața internațională______
LA NAȚIUNILE UNITE PARIS

Pentru restabilirea
delegației

Conferința
drepturilor legitime cvadripartită

guvernamentale române
în R. D Vietnam

EVOLUȚIA „LUNOHOD“-ULUI-1

ale R. P. Chineze in O.N.U in problema
Adunarea Generală se va pronunța

. . I
vietnameză

astâzi asupra 
de rezoluție 

9
NEW YORK 19 (Agerpres). — A- 

dunarea Generală a O.N.U. își conti
nuă dezbaterile la punctul înscris pe 
ordinea de zi privind „Restabilirea 
drepturilor legitime ale R.P. Chineze 
la Națiunile Unite". în ședința, de 
miercuri dimineața au luat cuvîntul 
reprezentanți ai 7 state — respectiv 
Yemenul de sud, Ghana, Zambia, 
Republica' Populară Congo (Brazza
ville), Siria, Malayezia și Haiti. Pri
mii cinci vorbitori au anunțat că 
delegațiile lor vor vota în favoarea 
proiectului de rezoluție care reco
mandă ocuparea de drept a locului 
ce-i revine Chinei populare in 
O.N.U. Reprezentantul Malayeziei a 
anunțat că țara sa, care anul trecut 
a votat împotrivă, de data aceasta se 
va abține.

Tot în ședința de miercuri s-a sta
bilit ca votul privind proiectele de 
rezoluție in problema Chinei să aibă 
loc vineri 20 noiembrie, dimineața. 
Termenul pentru prezentarea de a- 
mendamente sau de noi propuneri în 
această problemă s-a epuizat miercuri 
seara, pe masa Adunării Generale

proiectelor 
prezentate

aflîndu-se în forma lor inițială două 
proiecte de rezoluție, unul recoman- 
dind restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la Națiunile Unite 
și excluderea ciankaișistului din 
O.N.U. și celelalte organisme ale or
ganizației, iar al doilea, prezentat de 
S.U.A., recomandind ca votul în pro
blema chineză să fie hotărît cu o 
majoritate calificată de două-treimi.

0 declarație făcută 
de Couve de Murville

LONDRA 19 (Agerpres). — într-o 
declarație. făcută la televiziunea bri
tanică, Qouve de Murville, fost prim- 
ministru al Franței, a subliniat că 
China face parte din Organizația 
Națiunilor Unite încă din 1945. 
Problema care se pune, a spus fostul 
premier franoez, este cine reprezintă 
China. „Este neîndoielnic, a conchis 
el, că guvernul de la Pekin, și nu 
cel al Formosei, trebuie să reprezinte 
China".

Dezbateri cu privire la
demilitarizarea mediului submarin

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN
NEW YORK 19 — (De la cores

pondentul Agerpres). — După cum 
am mai anunțat, Comitetul pentru 
problemele politice și de securitate a 
trimis tratatul pentru interzicerea 
amplasării pe fundul mărilor și ocea
nelor a armelor nucleare și a altor 
arme de distrugere îp masă Adu
nării Generale pentru a-1 recomanda 
tuturor statelor spre semnare și rati
ficare. Rezoluția avansată de 37 de 
țări, printre care și România, ex
primă speranța că tratatul se va 
bucura de adeziunea a cît mai multor 
state.

în cadrul dezbaterilor pe marginea 
acestui proiect de rezoluție, delegatul 
român, Nicolae Chilie, a subliniat 
relativ la obiect ul tratatului, înscris 
în primul articol, că țara noastră s-a 
pronunțat, alături de multe alte sta
te, pentru soluționarea tuturor acti
vităților militare în mediul subma
rin pe calea unui tratat de demill-

tarizare completă. După cum 
bine cunoscut, o atare soluție 
putut fi realizată în această _. _
De aceea, România acordă o mare 
importanță îndeplinirii prevederii cu
prinse în articolul al V-lea al trata
tului, în conformitate cu care părțile 
„se angajează să desfășoare cu bună 
credință negocieri asupra unor noi 
măsuri în domeniul dezarmării în 
scopul prevenirii cursei înarmărilor 
pe teritoriile submarine și subocea- 
nice și în subsolul acestora".

Delegația română consideră că a- 
doptarea proiectului de tratat la ac
tuala sesiune ar constitui o acțiune u- 
tilă, pozitivă, care va marca un pas 
însemnat pe calea demilitarizării 
complete a teritoriilor submarine și 
suboceanice, netezind totodată calea 
spre soluționarea altor probleme de 
dezarmare care iși așteaptă rezol
varea.

este 
nu a 
etapă.

ORIENTUL APROPIAT

Noul guvern al R.A.U 
a depus jurămintul

Noul guvern al Republicii Arabe ' 
Unite, condus de Mahmud Fawzi, a 
depus miercuri jurămintul în fața 
președintelui Anwar el Sadat. Mem
brii noului guvern s-au intrunit apoi 
intr-o primă ședință cu șeful sta
tului.

★
CAIRO 19 (Agerpres). — Potrivit 

unui decret prezidențial dat publici
tății la Cairo, în R.A.U. a fost format 
Consiliul, național al apărării, condus 
de președintele țării, Anwar 
Din consiliu fac parte membri 
Comitetului Executiv Suprem al

Sadat, 
ai 

U-

niunii Socialiste Arabe, primul mi
nistru, o serie de membri ai guvernu
lui, precum și șeful statului major 
al armatei egiptene.

RefCrindu-se la crearea acestui or
ganism, Mohamed Fawzi, ministrul 
apărării, a precizat că scopul său este 
de a pregăti în timp de război sta
tul și armata, pe plan politic, econo
mic și militar. Consiliul ar urma să 
examineze probleme de primă impor
tanță, precum și mijloacele de mobi
lizare în serviciul apărării a tuturor 
resurselor țării in eventualitatea unui 
conflict armat.

Precizări în legătură 
cu „Misiunea Jarring"

Gunnar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, se va 
reîntoarce pentru moment la postul 
său de ambasador al Suediei în 
Uniunea Sovietică. Această știre a 
fost făcută cunoscută 
de cuvînt al lui U 
adăugat că „pînă nu 
convorbirile, Jarring 
are nimic de făcut la

Agenția Associated 
că, înainte de plecare, ambasadorul 
Jarring a informat guvernele Israe
lului, Iordaniei și R.A.U. despre ho- ■ 
tărirea sa, arătînd că este în per
manență disponibil, că va răspunde 
cu promptitudine la un apel de a se 
întoarce la sediul general al O.N.U. 
pentru a relua convorbirile. Jarring ‘ 
și-a exprimat speranța că va reveni 
la New York înainte de 5 ianuarie, 
ci nd va trebui să prezinte un raport 
Consiliului de Securitate.

★
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Ministrul de externe al Lsraelului, 
Abba Eban, aflat într-o vizită la 
Washington, a avut o nouă întreve
dere cu secretarul de stat al S.U.A.. 
William Rogers. într-o declarație fă
cută presei după această întrevedere, 
Eban a confirmat refuzul Israelului 
de a participa la convorbirile repre-■ 
zentantului special al secretarului ge
neral al O.N U. pentru Orientul ' 
Apropiat, Gunnar Jarring, „condițiile 
nefiind încă create", a spus el. Mi
nistrul a insistat asupra unor preocu
pări ale Israelului priyind întărirea 
potențialului militar și economic, 
precum și sondarea pozițiilor față de 
definirea granițelor sale după retra
gerea trupelor din teritoriile arabe o- 
cupate. Totodată; ministrul de ex
terne israelian și-a exprimat, aprecie
rea pentru cererea președintelui Nixon 
adresată Congresului 
alocarea unei sume < 
dolari sub formă de 
către Israel.

de un purtător 
Thant, care a 
vor fi reluate 

nu prea mai 
■sediul O.N.U.". 
Press relatează

i de a aproba 
de 500 "■
credite

milioane 
militare

★
Pe de altă parte, _ .

«ană Associated Press crede a ști din
agenția ameri-

PARIS 19 (Agerpres). — Joi s-a 
desfășurat la Paris cea de-a 92-a șe
dință din cadrul convorbirilor cvadri- 
partite privind problema vietnameză.

Luind cuvîntul. șeful delegației 
americane, David Bruce, a declarat, 
printre altele, că Statele Unite vor 
continua zborurile lor de recunoaș
tere asupra teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam.

Răspunzînd, șeful delegației R. D. 
Vietnam, Xuan Thuy, a declarat că 
țara sa va continua șă pedepsească 
actele de război și agresiune comise 
de S.U.A. asupra R. D. Vietnam. 
Vorbitorul a dezmințit din nou că 
ar exista vreun „acord tacit" care ar 
permite Statelor Unite să survoleze, 
în scop de recunoaștere, teritoriul, 
R. D. Vietnam. El a arătat, totodată, 
că S.U.A. continuă să se mențină pe 
poziția rigidă, refuzind să stabilească 
o dată fixă pentru 'retragerea totală 
și necondiționată a trupelor america
ne și ale aliaților S.U.A. din Vietna
mul de sud.

HANOI 19. — Corespondentul A- 
gerpres Corneliu Vlad transmite : 
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- . 
niștri, conducătorul delegației gu
vernamentale române care se află in 
R.D. Vietnam, a vizitat in ziua de 18 
noiembrie provincia Thanh Hoa. 
Oaspetele român a fost însoțit de 
Ngo Minh Loan, ministrul alimen
tației publice, Constantin Băbeanu, 
ambasadorul României la Hanoi, și 
de alte persoane oficiale.

Programul a inclus vizitarea unor 
obiective economice și unități mili
tare de pe teritoriul provinciei Thanh 
Hoa, una din zonele R.D. Vietnam 
asupra cărora aviația americană a 
efectuat în acești ani raiduri masive 
de bombardament. Conducătorul de
legației române a vizitat o secție a 
uzinei mecanice a orașului, care, e- 
vacuată sub stînca unui munte, a 
asigurat permanent producția în pe
rioada bombardamentelor.

Aflîndu-se ca oaspete al apă
rătorilor de la Ham Rong în ca
drul unei unități de apărare an
tiaeriană, tovarășul Gheorghe Ră
dulescu a elogiat tăria și forța mo
rală a poporului vietnamez, lupta sa 
victorioasă împotriva agresiunii stră
ine, pentru apărarea independenței 
și suveranității sale naționale. în 
această luptă — a declarat tovarășul

Gheorghe Rădulescu, partidul, gu
vernul și poporul român au fost și 
vor fi întotdeauna alături de Vietna
mul eroic.

Adresindu-se conducătorului dele
gației române, tovarășul Vo Nguyen 
Luong, membru supleant al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, prim-secretar al comitetului 
regional de partid, a spus : „cele 
două milioane de locuitori ai pro
vinciei Thanh Hoa, laolaltă cu în
tregul nostru popor, își exprimă ho- 
tărîrea de a întări prietenia și soli
daritatea combatantă cu poporul ro
mân. Ajutorul acordat de România 

are o 
foarte 

Exem- 
comite- 
referit, 
primit 
’ i ac

tivitatea medicilor români în această 
provincie, la ajutorul primit din 
partea română la mecanizarea con
strucției de drumuri, la faptul că 
printre studenții aflați la studii în 
România se află și tineri din Thanh 
Hoa. „Pentru sprijinul deosebit a- 
cordat de România, a încheiat tova
rășul Vo Nguyen Luong, aducem 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului României socia
liste mulțumirile noastre călduroase 
și sincere".

luptei poporului vietnamez 
semnificație multilaterală și 
importantă", a declarat el. 
plificînd, primul secretar al 
tului regional de partid s-a 
[irintr-e altele, la . ajutorul pri 
chiar âe provincia Thanh Hoa, la

agențiile de presă
Guvernul Republicii Fe

derale a Germaniei s?a întru- 
nit în cursul după-amiezii de joi în 
ședință de lucru pentru a discuta a- 
supra Tratatului polono—vest-gei- 
man. Purtătorul oficial de cuvînt al 
guvernului federal, Conrad Ahlers, a 
anunțat că guvernul polonez a invi
tat oficial pe cancelarul Willy Brandt 
să viziteze Varșovia, în vederea sem
nării Tratatului dintre cele două 
state.

0 dezmințire a guvernu
lui francez. La illche>erea ședin
ței săptămînale a cabinetului francez 
purtătorul de cuvînt al guvernului, 
Leo Hamon, a dezmințit zvonurile 
cu privire la existența anumitor pre
siuni exercitate din afară asupra 
guvernului francez cu privire la sis
tarea livrărilor de aviqane militare 
de tipul „Mirage" către Libia. Pur
tătorul de cuvint a adăugat că, de 
altfel, poziția guvernului francez ră- 
mine definită prin declarațiile pri
mului ministru și nu depinde do 
vreo declarație a oamenilor de stat 
din străinătate.

Regele Hassan al II-lea 
al Marocului a sosit la Pa
ris intr-o vizită oficială. El se va 
întîlni cu președintele Georges Pom
pidou și cu alte oficialități franceze, 
cu care va discuta o serie de pro
bleme referitoare la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări.

Bugetul militar al S.U.A., 
care va fi supus aprobării Congre
sului de președintele Nixon în luna 
ianuarie a anului viitor, va fi cu 
mult mai ridicat decît cel din anul 
fiscal curent, a declarat ministrul 
apărării, Melvin Laird, în fața mem
brilor Clubului economic din New 
York. Referindu-se la cercuri ale 
Pentagonului, agenția France Presse 
relevă că sporirile cheltuielilor mili
tare ale S.U.A. vor fi de ordinul unui 
miliard de dolari, ceea ce ar situa 
totalul bugetului la suma de 74 mi
liarde de dolari, față de actualul pla
fon de 73 miliarde.

transmit
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surse demne de încredere că minis
trul apărării al Israelului, Dayan, a 
declarat la 17 noiembrie, într-o șe
dință secretă a grupului parlamen
tar al Partidului Muncii, că Israelul 
trebuie să reia tratativele de pace 
cu R.A.U. prin intermediul O.N.U., 
cu condiția să se ajungă la un nou 
acord de încetare a focului între cele 
două țări. Dayan a afirmat Că si
tuația creată prin moartea preșe
dintelui Nasser și războiul civil 
din Iordania necesită revizuirea po
liticii Israelului. El a subliniat că 
Israelul nu va relua luptele.

întreprinderea iugoslavă 
„Feroelectro" 8 încheiat un a- 
cord privind livrări de oțel in R.P. 
Chineză, informează agenția Taniug. 
Acordul prevede exporturi de oțel in 
valoare de aproximativ 2 milioane 
dolari, din care o parte urmează să 
fie efectuate in cursul acestui an.

Vizita unei delegații gu
vernamentale a R. D. Ger
mane în Peru. Ed£ard° Mereado 
Jarrin, ministrul de externe peru-

Evenimentele din Siria
• CONTINUA CONSULTĂRILE ÎN VEDEREA FORMĂRII NOULUI GUVERN

• DELEGAȚII OFICIALE SIRIENE VOR VIZITA ȚĂRILE ARABE

DAMASC 19 (Agerpres). — La Da
masc s-a anunțat oficial că Ahmed 
Al Khatib, desemnat ca președinte 
provizoriu al Republicii Siria, a fost 
numit în funcția de secretar general 
al conducerii naționale provizorii 
(siriene) a partidului Baas.

Premierul desemnat, generalul 
Hafez Assad, și Comandamentul re
gional provizoriu al partidului Baas 
au continuat joi consultările cu „gru
pările politice progresiste", în vede
rea constituirii noului guvern sirian.

într-o declarație făcută de Moham
med Aii Al Halabi, primarul orașului 
Damasc, se menționează că viitorul 
guvern va fi definitivat în cursul zi
lei de vineri. Comandamentul regio
nal provizoriu al partidului Baas, a 
precizat el, preconizează o serie de 
măsuri în vederea „realizării aspira
țiilor de unitate în cadrul lumii a- 
rabe".

în acest sens, postul de radio 
Bagdad, citind surse din. Damasc, a 
anunțat că, după formarea noului

Libia și Sudanul primesc 
orice tendință care s-ar 
in Siria în vederea întă-

guvern, delegații oficiale siriene vor 
întreprinde vizite în statele arabe 
pentru a-i informa pe conducătorii 
acestor țări despre evoluția eveni
mentelor din Siria și cauzele care 
le-au determinat, precum și despre 
măsurile preconizate de1 noii condu
cători sirieni pe plan intern și ex
tern.

„R.A.U., 
favorabil 
manifesta
ririi relațiilor dintre aceste state în 
cadrul unității țărilor arabe", scrie 
ziarul „Al Ahram". Cotidianul cairot 
relevă totodată „posibilitatea ca Si
ria să devină al patrulea stat în ca
drul Uniunii tripartite stabilite prin 
Carta de la Tripoli, după întîlnirea 
la nivel înalt a președinților R.A.U.. 
Libiei și Sudanului". Ziarul precizea
ză că aceasta „ar constițui o consoli
dare a unității unor state prin res
pectarea suveranității naționale a 
fiecăruia".

vian, a primit delegația guvernamen
tală a R.D. Germane, condusă de 
Otto Gotsche, membru al Prezidiului 
Camerei Populare a R.D. Germane, 
care faoe o vizită în Peru. Cy acest 
prilej, a avut loc o convorbire în 
probleme de interes comun.

Tribunalul voievodal din 
Szcsecin 3 condamnat pe A. Os
trowski și W. Kazula la cîte șase 
ani închisoare pentru înțercarea de 
a deturna, în cursul lunii septem
brie, un avion de pasageri polonez, 
relatează agenția P.A.P. Persoanele 
în cauză au fost surprinse pe cînd 
încercau să se îmbarce înarmate' cu 
grenade la bordul avionului. Un al 
treilea acuzat, care intenționa să 
participe la acțiunea primilor doi, a 
fost condamnat la un an închisoare.

In capitala Cubei au luat 
sfirșit lucrările ședinței plenare în 
problemele. învățămintului din pro
vincia Havana. La lucrările plenarei 
au fost prezenți Fidel Castro, pri
mul ministru al Cubei, Osvaldo Dor- 
ticos, președintele țării, și Belarmino 
Castilla, ministrul educației. Primul 
ministru, Fidel Castro, a propus ți
nerea unui conșres național al invă- 
țămîntului în viitorul apropiat.

La Moscovas_a deschis Prima 
ședință a Consiliului Băncii Interna
ționale de Investiții, la care iau 
parte delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană, Mongolia, 
Polonia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică — informează agenția TASS. In 
calitate de observator a fost prezent 
la ședință un reprezentant al Româ
niei. Membru consiliului l-au ales 
Pe economistul sovietic Vitali Voro- 
biev in funcția de președinte al 
conducerii Băncii Internaționale de 
Investiții.

Intr-un interviu al directoru
lui expoziției cehoslovace la 
Tirgul internațional de la Bucu
rești, ing. Jan Funcik, publicat 
de ziarul „Svet Hospodarstvi", 
tirgul este apreciat ca „o acțiu
ne foarte utilă și interesantă din 
multe puncte de vedere". Oa
menii de afaceri din multe 
țări au manifestat un inte
res deosebit) față de el, lu
cru dovedit de marele nu
măr de țări și firme partici
pante. Modul de organizare „este 
demn de admirație, mai ales 
dacă avem în vedere că este 
vorba de prima ediție". Con
struirea pavilioanelor, subliniază 
directorul expoziției cehoslovace, 
s-a făcut intr-un ritm neobiș
nuit de rapid. In încheierea in
terviului se exprimă părerea că 
„relativ repede, Tirgul de la 
București va ocupa un loc în
semnat printre celelalte tirguri 
europene".

La Galeriile de arte frumoase 
„Bab El Louk" din Cairo s-a 
deschis expoziția de artă gra
fică contemporană românească. 
La vernisaj au participat Ahmed 
Saadeddine, subsecretar de stat 
la Ministerul Culturii al R.A.U., 
personalități ale vieții cultu
rale și artistice egiptene, mem
bri ai corpului diplomatic acre
ditați la Cairo. A fost prezent 
Titus Sinu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România ' ~
publica Arabă Unită. 
Saadeddine a apreciat 
lucrările expuse și și-a 
festat interesul pentru 
rea unor contacte 
intre artiștii români și egipteni.

în Re- 
Ahmed 
elogios 
mani- 

stabili- 
fructuoase

Nguyen Thi Binh, ministrul 
afacerilor externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, și-a încheiat vi
zita în Bulgaria. Ea a fost primită 
de Todor Jivkov și Gheorghi Trai- 
kov și ă avut convorbiri cu șeful di
plomației bulgare, Ivan Bașev.

La Varșovia au luat sfir?it 
joi convorbirile ''oficiale dintre Ște
fan Jedrychowski, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Polone, și Mirko 
Tepavaț, secretar de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia. 
In aceeași zi, secretarul de stat pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia a fost primit de președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
Marian Spychalski.

Protocol comercial gre- 
co-iugoslav. La BeI§rad a fost 
semnat miercuri protocolul comercial 
greco-iugoslav pe anul 1971, infor
mează agenția Taniug. Noul protocol 
prevede un volum al schimburilor 
comerciale bilaterale în valoare de 
aproximativ 100 milioane dolari. To
talul schimburilor dintre cele două 
țări, pe anul 1970, urmează să atingă, 
potrivit estimărilor surselor iugosla
ve, aproximativ 80 milioane dolari.

Convorbiri ungaro-turce.
La Budapesta âu continuat convor
birile dintre ministrul afacerilor 
externe , al Ungariei, Janos Peter, și 
omologul său turc, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, care face o vizită oficială 
la Budapesta. După cum relatează 
agenția M.T.I.. cei doi miniștri au 
discutat probleme referitoare la lăr
girea legăturilor bilaterale, acordînd 
o mare atenție relațiilor economice.

Asociația națională or
chestrală din New York 
a debutat în sezonul 1970—1971 cu un 
concert în memoria marelui muzician 
român Ionel Perlea. Au participat 
ambasadorul României în Statele 
Unite, Corneliu Bogdan, membri ai 
ambasadei și ai misiunii permanente 
a țării noastre pe lingă Națiunile 
Unite. De asemenea, au fost prezenți 
oameni de artă și cultură, profesori 
universitari și un numeros public.

La Budapesta a tost semnat> 
la 18 noiembrie, un acord comercial 
pe termen lung între Ungaria și Spa
nia, anunță agenția M.T.I. Nemesio 
Fernandez Questa, secretar de stat 
pentru problemele comerțului al Spa
niei, a relevat, într-o declarație făcu
tă presei, că acesta este primul acord 
comerc'al interstatal semnat de cele 
două țări după război și că el cuprin
de nu numai probleme comerciale și 
economice, ci și probleme ale coope
rării tehnice și industriale, deschizînd 
largi posibilități pentru dezvoltarea 
legăturilor bilaterale.

0 delegație comercială 
din R.P. Albania a sosit joi 
la Belgrad, infwmează agenția 
Taniug. Delegația, condusă de Vasil 
Kati, adjunct al ministrului comer
țului, va purta convorbiri cu orga
nele de resort din Iugoslavia cu pri
vire la încheierea protocolului co
mercial pe anul 1971.

Ciclonul care a devastat 
regiunile de coastă ale Pa
kistanului de est 8 lăsat £ără 
adăpost circa 2 500 000 de locuitori — 
arată ultimul raport transmis la Ge
neva de către delegatul Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie. După cum se 
precizează în același raport, primele 
ajutoare ale Crucii Roșii pakistaneze 
au sosit cu vaporul in regiunile si
nistrate. Pină în prezent, 20 de so
cietăți naționale de Cruce Roșie au 
răspuns la apelul Ligii, făcînd să 
parvină în Pakistan ajutoare în va
loare de 9 milioane franci elvețieni.

Programul de cer
cetări tehnico-științi- 
fice și de experimen
tare a vehiculului au
topropulsat depus pe 
Lună la 17 noiembrie 
se desfășoară cu suc
ces.

După cum infor
mează agenția TASS, 
miercuri, la ora 22,00 
(ora Bucureștiului) a 
fost stabilită legătura 
prin radio și televiziu
ne între Pămint și 
„Lunohod-1“. Emisiu
nea a durat 4 ore și 

1 40 minute.
Cu acest prilej, au 

fost puse la punct 
metodele de dirijare a 
laboratorului lunar 
mobil și s-au obținut 
imagini panoramice ale 
porțiunii de sol sele
nar care înconjoară 
„Lunohod“-ul.

După verificarea sis
temelor de bord și 
amplasarea bateriei 
solare în poziția ne
cesară, vehiculul lunar 
s-a deplasat cu cițiva 
metri de locul unde se 
afla, răsucindu-se ast
fel incit în cîmpul 
vizual al telefotome- 
trului să se afle treap
ta de alunizare a sta
ției „Luna-17"., După 
aceasta, „Lunohod-1“ 

' ‘ i poziția 
înaintării 

sud-est.
care s-a 

a 
străbătut un teren re
lativ neted, avind pan
tele cu înclinația de 
maximum 10 grade. A- 
paratul a întilnit în 
cale pietre și cratere 
de dimensiuni rela
tiv mici și a trecut 
peste cîteva ridicături 
de teren.

Sistemele de obser
vare prin televiziune 
și radiotelcm strice au 
permis operatorilor 

. care dirijau „Luno- 
hod“-ul de la Centrul 
terestru pentru legături 
cosmice la mare dis
tanță să conducă cu 
precizie aparatul pe 
traseul propus, să con
troleze felul în 
automatul 
obstacole 
mărească 
sistemelor 
diferite porțiuni de pe 
traseu au fost 
tuate măsurători 
proprietăților 
nice ale solului 
„LUNOHOD-1" 
PARCURS O 
TANȚĂ DE 98 
TRI. Toate sistemele 
lui au funcționat nor
mal, temperatura în 
compartimentul-labo- 

rator a fost de 16 
grade C, iar presiunea 
de 750 mm.

s-a ășezat în 
necesară 
sale spre
Traseul pe 
deplasat vehiculul

Pentru a înțelege 
mai bine însemnăta
tea experienței ce se 
desfășoară în prezent 
pe Lună, trebuie avut 
în vedere că tot ceea 
ce s-a realizat pină a- 
cum in cercetarea di
rectă a Lunii — mos
trele de sol aduse de 
cosmonauții americani 
din Marea Liniștii și 
din Oceanul Furtuni
lor și cele aduse de 
stația automată sovie
tică „Luna-16“ din 
Marea Fertilității — 
reprezintă, figurat vor
bind, doar citeva „în
țepături" în corpul Se- 
lenei. In fața oameni
lor de știință se ridică 
sarcina studierii glo
bale a Lunii, cercetă
rii amănunțite a unor 
suprafețe întinse ale 
ei. Sarcina aceasta de 
mare anvergură poate 
fi înfăptuită în modul 
cel mai economic in 
primul rînd cu ajuto
rul unor laboratoare 
lunare mobile utilate 
cu aparate științifice. 
Primul prototip al a- 
cestui gen 
toare este 
1“ aflat în 
funcțiune
Ploilor. Numai rezul
tatele cercetării majo
rității zonelor carac
teristice ale Lunii și 
analiza unui mare nu
măr de date referitoa
re la relieful ei și ia 
caracteristicile ei fizi
ce vor putea da răs
punsuri la problema 
originii Lunii. Eie vor 
avea o importanță 
deosebită pentru 
zolvarea uneia 
problemele fundamen
tale ale științelor na
turii și anume origi- 

-nea și evoluția siste
mului solar. „Acum 
este clar, a declarat 
I. V. Batrakov, direc
tor adjunct al institu
tului de astronomic 
teoretică al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., 
că omul poate pipăi 
cu „degete mecanice" 
și efectua analiza ro
cilor din orice punct 
al suprafeței Lunii, 
ceea ce înseamnă că 
poate să contureze un 
tablou deplin și exact 
al distribuției elemen
telor chimice pe Lu
nă. Sondarea de masă 
a suprafeței Lunii 
prezintă și un alt as
pect interesant — po
sibilitatea studierii nu 
numai a compoziției 
chimice, ci și a pro
prietăților _ mecanice 
ale solului "lunar. Pe 
plan practic acest lu
cru este important 
pentru asigurarea alu-

de labOra- 
„Lunohod- 
prezent in 
in Marea

nizării aparatelor de 
coborîre automate și a 
celor conduse de om".

Referindu-se la per
spectivele pe oare le 
deschide actualul ex
periment cosmic, U. 
Ahmedsafin, membru 
al Academiei de Ști
ințe > a R.S.S. Kazahe, 
a declarat : „Nume
roase informații de 
neprețuit vor primi 
geologii. Studiind cu 
ajutorul celor mai 
complicate automate 
structura geologică a 
Lunii, a planetelor 
Marte și Venus, noi 
vom putea să pătrun
dem și in trecutul în
depărtat al Pămintu- 
lui, iar aceasta În
seamnă că vor fi înțe
lese mai adine proce
sele foarte complexe 
ale formării și ampla
sării celor mai diferi
te minerale utile din 
adincul pămîntului, va 
fi descoperit mecanis
mul cutremurelor".

Referindu-se la im
portanța aparatelor 
automate . pentru ex
plorarea Cosmosului, 
cunoscutul om de știin
ță sovietic acad. Boris 
î'ctrov subliniază — în- 
tr-un articol apărut in 
„Izveiștia" — că acea
stă importanță crește 
pe măsură ce omul pă
trunde tot mai departe 
în Univers. în ce pri
vește explorarea pla
netelor sistemului so
lar, scrie autorul, cel 
puțin în viitorul apro
piat, automatele nu au 
concurență. încă mult 
timp, astfel de planete 
ca Venus, Jupiter, Sa
turn vor fi inaocesibile 
omului din cauza con
dițiilor specifice.

Articolul menționea
ză, de asemenea, fap
tul că reflectorul laser 
francez, dus de „Luna- 
17" pe Selena, va per
mite cu ajutorul loca
ției să se stabilească 
distanța de la Pămint 
Ia Lună cu precizie de 
cițiva metri, va contri
bui la rezolvarea a nu
meroase probleme ști
ințifice, precizarea pa
rametrilor orbitei sele
nare și observarea a- 
mănunțită a fenome- 

’ nului de „balansare" a 
Lunii în jurul axei ei. 
Faptul prezenței pe la
boratorul lunar mobil 
a unui aparat de pro
veniență franceză este 
remarcabil prin aceea 
că el dă un elocvent 
exemplu al utilității 
colaborăr.ii internațio
nale in cucerirea spa
țiului cosmic în intere
sul progresului.

care 
depășește 

și să ur- 
funcționarea 
de bond. Pe

re- 
din

efee- 
ale 

meca- 
.lunar.
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„0 NOUĂ PREMIERĂ SPAȚIALĂ”

Aprecierile
WASHINGTON 19 

(Agerpres). —
In cercurile științi

fice de specialitate din 
S.U.A., noua realizare 
cosmică a U.R.S.S. a 
produs un mare ecou. 
„Oamenii de știință a- 
mericani, care aduc 
elogii colegilor lor so
vietici pentru succesul 
obținut cu noua stație 
automată . „Luna-17“, 
arată că erau încre
dințați pînă acum că 
primul vehicul selenar 
urma să se deplaseze 
pe soîul lunar abia in 
iulie 1971, cu prilejul

specialiștilor
misiunii navei cos
mice americane «A- 
pollo-15» —'relevă din 
Washington corespon
dentul agenției France 
Presse.

Experții • americani 
apreciază — scrie co
respondentul — folosi
rea primului 
tractor" care 
pe suprafața 
drept „o nouă 
ră spațială". Ei mani
festă, de asemenea, 
un viu interes fâță de 
experiențele între
prinse de laserul fran-

„auto- 
rulează 

Lunii 
preinie-

americani
cez, aflat în echiparea 
stației automate sovie
tice ,-,Luna-17“. Apre
cieri pozitive sînt 
■semnalate și in ceea 
ce privește rolul sta
țiilor automate sovie
tice, care, jn afară da 
faptul că elimină ris
curile ce le compor
tă zborurile cu echi
paje umane, permit 
investigații ale Cos
mosului cu cheltuieli 
de cîteva zeci de ori 
mai reduse în compa
rație cu cele ale ex
periențelor americane.

DIVERGENTE IN JURUL PROIECTULUI 
UNEI UNIUNI MONETARE A C. E. E.

STRASBOURG 19 (Agerpres). — 
Proiectele privind realizarea unei u- 
niuni monetare și economice în Pia
ța' comună au constituit, ca și pină

Londra. Mineri greviști în fața sediului sindicatului lor
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acum, substanța unei serii de diver
gențe în cadrul dezbaterilor actuale 
ale Parlamentului vest-european de 
la Strasbourg.. Astfel, reprezentanții 
Franței s-au pronunțat împotriva 
proiectului de realizare a acestei u- 
niunl. Edificatoare în acest sens este 
intervenția deputatului Pierre-Ber- 
nard Couste, care a combătut ideea 
transferării către organismele comu
nitare a atribuțiilor statelor na
ționale. Deputății francezi au propus 
in acest sens numeroase modificări 
ale prevederilor proiectelor care in 
esență sfht menite să limiteze even
tualele împuterniciri ale organisme
lor C.E.E. în ce privește traducerea 
In practică a preconizatei uniuni mo
netare și economice.

MUNCHEN 19 (Agerpres). — La 
Milnchen (R.F.G.) s-a desfășurat joi 
o reuniune a miniștrilor afacerilor 
externe din țările membre ale Pie
ței comune. La sfirșitul lucrărilor n-a 
fost dat publicității nici un comu
nicat oficial, ceea ce i-a determinat 
pe observatorii politici să aprecieze 
ca reuniunea de la Miinchen n-a 
reușit să pună capăt divergențelor, 
mai ales de ordin politic, care sub
zistă între „cei șase".
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