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• 0 INIȚIATIVĂ A MUN
CII POLITICE SE GE
NERALIZEAZĂ IN VA
LEA JIULUI: „ORA 
DE DIRIGENȚIE MUN
CITOREASCĂ"

• ȘANTIERELE REPU
BLICII — LA ROGO- 
JELU SE APROPIE 
„MARELE EVENI
MENT NR. 2"

• „ZILELE FILMULUI 
SOVIETIC"

Timp frumos, soarele strălucește în toată țara,
există condiții optime pentru desfășurarea

accelerată a tuturor lucrărilor agricole

înfr-o atmosferă de prietenie, sub semnul

dorinței reciproce de colaborare și pace

I/7Z/TĂ PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, IN BELGIA

a prilejuit fructuoase convorbiri oficiale, noi si călduroase iotilniri 
cu populația belgiană, cu oamenii muncii din mari întreprinderi
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j și apropierea între popoarele noastre, pentru conlucrarea la edificarea unei ;
I
u

O idee dominantă: există posibilități certe pentru adîncirea cooperării

Europe a securității și conviețuirii pașnice

Cea de-a doua uf a vizitei ofi
ciale In Belgia a președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a oferit solilor poporu
lui român prilejul de * lua un 
contact direct cu realitățile țării 
gazdă, cu munca șl realizările po
porului belgian. Călătoria în două 
din provinciile belgiene cunos
cute nu numai prin frumusețile 
naturale, ci și prin potențialul lor 
eoonomic, a prilejuit întîlniri cu 
muncitori și specialiști, cu nume
roși cetățeni.

Atit în provincia Luxemburg, 
Cit și in Hainaut, șeful statului 
român a fost întîmpinat cu senti
mente de stimă și prețuire, carac
teristice întregii primiri pe care 
poporul belgian o face conducăto
rului României socialiste.

La plecarea de la reședința re
zervată la Palatul regal, președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost însoțiți de 
Alteța Sa Regală Prințul Albert, 
de Ch. Hanin, ministrul culturii 
franceze, de membrii suitei de o- 
noare atașați pe lingă oaspeții ro
mâni. în călătoria în provincie au 
plecat, de asemenea, tovarășii Ilie 
Verdeț, George Macovescu, loan 
Avram, precum și Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul țării noastre 
la Bruxelles.

La sosirea tn orașul Arlon, cen
trul administrativ al provin
ciei Luxemburg, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți români 
sînt întîmpinați de guvernatorul 
provinciei, M. Brasseur, de prima
rul orașului. Ch. Simon, de oficia
lități civile și militare, tn fața gă
rii, numeroși cetățeni salută pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, flu- 
turînd stegulețe românești. Pe o 
mare pancartă, așezată pe fron
tispiciul unei clădiri, se află în
scrisă urarea de bun venit oaspe
telui de onoare al orașului. De-a 
lungul străzilor, locuitorii fac 
semne prietenești, aplaudă.

Drumul continuă cu mașinile

spre Harnoncourt. Străbatem ținu
turi de un deosebit pitoresc, aflate 
la cea mai mare altitudine a țării. 
Deodată, peisajul natural se schim
bă, la orizont se profilează siluete
le marilor instalații ale întreprin
derii „La CeUulqse des Ardennes"..

La porțile acestei moderne uni
tăți industriale, șeful statului ro
mân este întîmpinat de P. Burk
hardt, președintele societății „La 
Cellulose des Ardennes", A. Beausir, 
director general, care-i adresează 
cuvinte cordiale de bun venit.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este invitat, la început, în sala Con
siliului de administrație, unde 
gazdele prezintă cîteva date sem
nificative privind profilul și activi
tatea întreprinderii, care, printr-o 
folosire ingenioasă, cu eficiență ri
dicată, a resurselor forestiere, reali
zează 80 la sută din producția na
țională de pastă chimică, destinată 
la fabricarea hîrtiei de tipărit.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
vizitează, în continuare, cîteva 
sectoare de bază ale întreprinde
rii. Totul poartă pecetea hărniciei, 
sobrietății și exigenței în muncă, 
factori care, împreună cu nivelul 
tehnic și organizarea producției, 
stau la baza rezultatelor obținute. 

, în cîteva locuri de muncă, în 
semn de stimă și prețuire, am în- 
tîlnit portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de tricolorul 
românesc.

în secțiile prin care se trece, 
este urmărit cu atenție procesul 
tehnologic, în mare parte mecani
zat și automatizat.

Șeful statului român se între
ține cordial cu specialiștii, se o- 
prește în fața unor utilaje și agre
gate, interesîndu-se de perfor
manțele lor tehnice, de modul lor 
de funcționare. Aflînd că, în ca
drul întreprinderii, există cea mai 
mare stație de tratare a apelor re
ziduale din Europa, președintele 
Nicolae Ceaușescu își exprimă do
rința de a o vizita. La plecare, șe
ful statului român semnează

ln timpul convorbirilor oficiala
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începerea convorbirilor oficiale româno-belgiene
La Palatul Regal din Bruxelles 

au început, miercuri după-amiază, 
convorbirile oficiale româno-bel
giene.

La convorbiri participă, din par
tea română : Nicolae Ceaușescu, 
președintele 
Ilie Verdeț, 
Consiliului 
Macovescu,

Consiliului de Stat, 
prim-vicepreședinte al 
de Miniștri. George 
ministrul

Avram,
afacerilor 
ministrul 

de mașini, 
ambasado-

Gaston 
Andră 
Pierre

externe, loan 
industriei construcțiilor 
Alexandru Lăzăreanu, 
rul României la Bruxelles ; parti(Continuare in pag. * IlI-a)

cipă, de asemenea, Gheorghe 
Oprea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Vasile Voloșe- 
niuc. președintele Băncii de Co
merț Exterior, Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Dumitru Mihail, director 
în Ministerul Afacerilor Externe ;

din partea belgiană : 
Eyskens, prim-ministru, 
Cools, vice-prim-ministru,
Harmel, ministrul afacerilor exter
ne. Henri Fayat, secretar de stat 
la comerțul exterior, Jan Adriaens- 
sen, ambasadorul Belgiei la Bucu
rești ; participă, de asemenea, 
P. Reusens, director în M.A.E.. Jac
ques Graeffe, ambasador în M.A.E., 
J. Herpin, director în M.A.E.

în cadrul convorbirilor, cele 
două părți au subliniat cu satis
facție evoluția pozitivă a relați-

ilor româno-belgiene, exprimînd 
dorința reciprocă de a le dezvolta 
în continuare, pe multiple planuri, 
în interesul ambelor 
re, al cauzei păcii 
în lume.

Au fost abordate 
tuale ale 
îndeosebi 
Cu acest 
laborarea 
giană 
nui i 
tale noi, 
prietenie 
țările continentului nostru. De a- 
semenea, au fost subliniate colabo
rarea româno-belgiană în cadrul 
O.N.U., necesitatea întăririi rolului 
acestei organizații internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

țări și popoa- 
și cooperării

probleme ac- 
internaționale,situației

ale securității europene, 
prilej, s-a relevat co- 
fructuoasă româno-bel- 

i pentru statornicirea u- 
sistem de relații intersta- 

a unui climat de pace, 
și cooperare între toate

Dineu oferit
f

de guvernul belgian
Palatului Egmont,în saloanele 

guvernul Belgiei a oferit un dineu 
în cinstea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat A. Van Acker, 
președintele Camerei Reprezentan
ților, A- Cools, vice-prim-ministru, 
P. Harmel, ministrul afacerilor 
externe, miniștri, generali și ofi
țeri superiori, personalități ale

vieții politice, științifice și cultu
rale din capitala Belgiei- z

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale române care îl în
soțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Belgia.

în timnul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
primul ministru al Belgiei, Gaston 
Eyskens, și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

în pagina a lll-a

Se viziteazâ întreprinderea „La Cellulose des Ardennes

TOASTURILE ROSTITE LA DINEU

PENTRU FIECARE JUDEȚ, 
PENTRU FIECARE COMUNĂ _ 

ACEEAȘI DEVIZĂ: 
ÎNCHEIEREA GRABNICA 
A insamintarilbr

• Pămîntul se zvîntă repede — și tot repede 
trebuie asigurată pregătirea terenurilor

• Pentru creșterea vitezei de lucru: s-au 
organizat pretutindeni schimburile doi pe 
tractoare—„schimbul la lumina farurilor"?

• Acestea ar putea fi ultimele zile frumoase 
ale toamnei: acum e necesară o maximă 
mobilizare a forțelor pentru recoltarea cu 
prioritate și eliberarea terenurilor desti
nate semănatului

CITITI ÎN PAGINA A ll-A RELATĂRILE 
CORESPONDENȚILOR NOȘTRI

SATISFACȚIE Șl RECUNOȘTINȚA 
PENTRU GRIJA PARTIDULUI FAȚĂ 
DE PENSIONARI SI FAMILIILE 10R 
In pagina a ll-a: comentariul nostru și decla

rații ale unor cetățeni pe marginea decretelor 

Consiliului de Stat privind majorarea pensiilor, 

a ajutoarelor sociale și îmbunătățirea legisla

ției in acest domeniu

A MUNCI Șl
A ECONOMISI
- stilpi ai prosperității

Cu prilejul „SĂPTÂMlNII ECONOMIEI", 

un articol al ministrului finanțelor, 

Florea DUMITRESCU

De aproape cincizeci 
de ani, ziua de 31 oc
tombrie este sărbăto
rită, in lumea întrea
gă, drept ZIUA ECO
NOMIEI. Această zi 
constituie încă un sim
bol al înțelepciunii u- 
mane, întrucît spiritul 
de economie — în o- 
poziție cu fenomenul 
avariție! — este o ma
nifestare a capacității 
omului de a-și gospo
dări cit mai judicios 
resursele, in vederea 
acoperirii unor nevoi 
curente sau viitoare.

în țara noastră a de
venit o frumoasă tra
diție organizarea, in 
intervalul 25—31 oc
tombrie al fiecărui an 
a SAPTAMINH ECO
NOMIEI. prilej de ac
țiuni vaste pentru dez
voltarea continuă a 
mișcării de economi
sire.

Factorul esențial 
care a determinat dez
voltarea accelerată a 
acțiunilor de economi
sire l-au constituit in 
țara noastră, fără în
doială, condițiile noi 
pe care le-a creat o- 
rinduirea socialistă: 
creșterea continuă a 
veniturilor nominale și 
reale ale populației, a- 
tit la orașe, cit și la 
sate, dezvoltarea pro

ducției de bunuri de 
consum, ridicarea ni
velului de conștiință al 
maselor ș. a. Astfel, 
numai în anul care a 
trecut, veniturile din 
salarii au crescut cu 
8,1 la sută față de anul 
1970, iar veniturile bă
nești ale țăranilor cu 
11 la sută. Potrivit 
prevederilor planului, 
veniturile totale reale 
ale populației vor 
spori în anul 1972 cu 8 
Ia sută față de anul 
precedent. Totodată, 
s-au creat condiții din 
ce in ce mai prielnice 
pentru creșterea inte
resului față de acțiu
nea de economisire, 
prin fabricarea și adu
cerea la fondul pieței 
a unui volum mereu 
sporit de bunuri cu 
valoare ridicată, care 
nu pot fi cumpărate, 
de regulă, din venitu
rile curente. In legă
tură cu aceasta, se 
poate arăta că, potrivit 
planului, producția 
noastră internă pe 1972 
se va ridica la 520 mii 
radioreceptoare, 300 
mii televizoare, 250 mii 
frigidere, 27,5 mii au
toturisme, 6,4 miliarde 
lei mobilă ș.a.m.d. Fă
ră îndoială că interesul 
cetățenilor pentru ac
țiunea de economisire

s-a mărit șl mai mult, 
o dată cu posibilitatea 
de a-și construi, cu 
sprijinul statului, lo
cuințe proprietate per
sonală.

In contextul acestor 
coordonate generale, 
dezvoltarea acțiunii de 
economisire apare ca 
un fenomen firesc, o 
reflectare a dinami
cii economiei noastre. 
Astfel, se poate arăta 
că la 1 octombrie a.c. 
soldul general al de
punerilor a fost cu 
14,4 la sută mai mare 
decît la 1 octombrie 
1971. La finele anului 
1972 — potrivit unor 
date preliminate — 
numărul depunătorilor 
va fi aproape dublu 
față de anul 1965, iar 
soldul general al de
punerilor va fi de pes
te 3,3 ori mai mare. 
La 1 octombrie a.c., 
numărul libretelor de 
economii a fost de pes
te 8 milioane, revenind 
în medie un libret de 
economii la 2,6 locui
tori, iar în Capitală — 
un libret la 1,3 locui
tori. Deosebit de eloc
vent — și îmbucurător, 
totodată — este faptul

(Continuare 
tn pag. a V-a)
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Pentru fiecare județ, pentru fiecare comună - aceeași deviză:

SATU MARE 0 hotărîre fermă:
semănatul va fi încheiat

in această
Pină în prezent, pe ogoarele 

cooperativelor agricole din județul 
Satu-Mare s-a însămîntat cu grîu 
peste 80 la sută din suprafața de 
52 000 hectare destinată acestei cul
turi. Este un rezultat bun. Cum a 
fost obținut ? încă din septembrie, 
de cînd au început pregătirile pen
tru actuala campanie, a fost stabi
lit un program concret de elibe
rare a terenurilor și de pregătire 
a lor pentru însămințări Au fost 
alese suprafețele mai zvintate. care 
au fost eliberate cu prioritate, 
întrucît precipitațiile nu au 
fost uniforme in tot județul, s-au 
dirijat operativ numeroase mașini 
și tractoare, chiar pentru o zi sau 
două, din locurile în care a plouat 
mult spre acelea unde, pentru mo
ment. se putea lucra.

— In același timp — aflăm de la

tovarășul Nicolae BabicI, directo
rul direcției agricole județene — 
în urma consfătuirilor avute cu 
specialiștii stațiunii experimentale 
agricole Livada și cu cei din alte 
unități am ajuns la concluzia că 
putem efectua arături fără grapă, 
pe păminturile cu proces ridicat 
de umiditate, după care s-a dat 
răgaz de o zi sau două pentru 
zvîntare. Apoi s-au făcut cite 
două discuiri la interval de o ju
mătate de zi. ultima însoțită de 
grăpat, după care s-a trecut la se
mănat.

Se estimează terminarea pină la 
sfirșitul acestei săptămini a insă- 
mințării griului pe întreaga supra
față planificată inițial in județul 
Satu-Mare. iar in săptămina viitoare 
se prevede să se realizeze su
plimentar o suprafață de 8 500 ha.

BRĂILA Pe terenurile zvintate,
se lucrează cu spor

Ieri, in multe cooperative agri
cole c. producție din județul Brăila, 
printre care Grivița Roșie — însu
răței. Bărăganu, Tătaru. Bertești 
ș.a., pe locurile zvintate a fost 
reluată munca de insămîntare a 
griului. Pe suprafețele destinate 
acestei culturi lucrează un mare 
număr de tractoare și semănători. 
Timpul bun este folosit din plin. 
La C.A.P. Traianu, Silistraru, Uni
rea, Țibăncști etc., semănatul griu
lui se apropie de sfirșit.

Pină în prezent. în județul Brăi
la s-a însămințat circa 61 la 
sută din suprafața planificată cu 
griu. După cum ne-a declarat 
tovarășul ing. Alexandru Bordeia- 
nu. director adjunct al direcției

agricole județene, folosindu-se în
treaga capacitate a tractoarelor și 
semănătorilor. în următoarele 6 
zile această lucrare va fi terminată 
în întregime.

Ritmul însămînțărilor s-a inten
sificat șl în Insula Mare a Brăilei. 
Ne aflăm la ferma Bobocu. Aici 
s-a însămințat cu griu peste 70 la 
sută din suprafața prevăzută. De 
altfel, în toate cele 40 de ferme 
ale Insulei Mari, munca este bine 
organizată, în schimburi prelungi
te, asigurîndu-se utilizarea inte
grală a semănătorilor.

Bătălia pentru semănatul celor 
11 000 de ha cu griu în Insula Mare 
a Brăilei este în plină desfășurare.

VÎLCEA Ce se face pentru
recuperarea timpului pierdut?

Comparativ cu ăltezone alo țării, 
Insămințările în județul Vilcea sint 
mult rămase în urmă. Pină ieri, de 
pildă, 55 la sută din suprafața pla
nificată pentru a fi insămințată eu 
griu, orz și secară era pregătită in 
acest scop. în schimb, sămința nu 
a fost incorporată in sol decit pe 
8 la sută din suprafață. In unele 
cooperative agricole, semănatul 
griului abia începe. La cea din Dră- 
goești, din cele 400 ha prevăzute 
n-au fost insămînțate decit 30 ha 
cu griu și 5 ha cu orz, deși fuse
seră pregătite incă din prima ju
mătate a lunii septembrie peste 
270 ha. Cumva ploile au întirziat 
demararea semănatului ? Da de 
unde ! Laboratorul județean pen
tru controlul senjlnțelor a tără

gănat efectuarea probelor, se mo
tivează. In realitate, vina este tot 
a unității, deoarece, după cum am 
constatat din fișa de analize, spe
cialiștii din Drăgoești au trimis 
„eșantioane" din sămînță neselec
ționată sau cu un număr mare de 
corpuri străine. In același timp, 
nici bazele de aprovizionare nu au 
fost asigurate din vreme cu să- 
mință pentru unitățile care nu 
și-au putut acoperi necesarul din 
producția proprie. Și astfel, zilele 
au trecut și s-a ajuns la situația 
nesatisfăcătoare de acum. Pentru 
recuperarea timpului pierdut, zilnic 
sint controlate parcelele, iar acolo 
unde solul este cit de cit zvîntat 
se trece imediat la semănat.

Așa devine noaptea, zi
In ciuda frigului și a ploilor 

care au cernut zile în șir, în co
muna Ruginoasa, din județul 

k_ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _
Iași, pe tarlaua de Ia punctul 
Bulhac se lucrează intens, cu 
cinci semănători, sub directa su

praveghere a inginerului șef al 
unității, Petre Alexa.

— Pentru că ploaia ne-a încurcat 
toate planurile — ne spune tova
rășul Alexa — am folosit fiecare 
„fereastră" dintre ploi pentru a 
efectua cu toate tractoarele lucră
rile necesare de pregătire a solului, 
în acest fel, toate cele 600 ha pe 
care le avem de însămințat au fost 
pregătite. Pe mai bine de jumătate

din această suprafață am terminat 
insămințările. Pentru a încheia cit 
mai repede semănatul, tractoriștii 
s-au angajat să lucreze și la lumina 
farurilor. Cu spor și inițiativă se 
muncește în aceste zile in toate 
unitățile agricole din județ. Pină 
ieri, in județul Iași semănatul s-a 
efectuat in proporție de peste 50 
la sută din suprafața totală cu griu 
și orz.

CLUJ Fapte vrednice
de laudă, dar și unele neglijente

TULCEA Un angajament de
cinste: 16000 ha

Fiecare oră bună de lucru este 
folosită în județul Tulcea pentru 
grăbirea lucrărilor de însămințări. 
Cooperatorii acționează organizat, 
metodic ; cind nu se poate intra pe 
terenul plan, se lucrează pe coastă 
unde pămintul se zvîntă mai repede. 
Se bate zilnic, cu pasul, de cîteva 
ori, tarlaua ce trebuie semănată, și 
acolo unde se poate intra sint 
masate imediat mijloacele meca
nice. Tractoarele și semănătorile 
sint echipate cu faruri, lucrindu-se 
în schimburi prelungite, pină tîrziu 
în noapte. Așa s-a reușit ca. in 
cooperativele agricole de producție, 
griul să fie însămințat. pină marți.

semănate în plus
pe 67 la- sută din suprafața plani
ficată.

Ințelegînd să vină în ajutorul 
altor județe, mai ales din zonele de 
șes, cu mari suprafețe pe care nu 
se poate semăna din cauza băltiri
lor. cooperativele agricole și între
prinderile agricole de stat din județ 
s-au angajat să semene, peste cifra 
planificată, 16 000 ha cu griu. Nu
meroase cooperative agricole din 
Dăeni, Nufărul, Mahmudia, Muri- 
ghiol. Sarinasuf, Agighiol, Valea 
Nucarilor. Izvoarele, Ostrov, Pece- 
neaga, Corugea etc. însămînțează 
acum, in plus, însemnate supra
fețe.

în județul Cluj s-au însămințat, 
pină la 23 octombrie, doar 39 la sută 
din suprafețele prevăzute. Sint, de
sigur, multe greutăți. în unele uni
tăți specialiștii au schimbat 
amplasamentul griului, datorită 
excesului de umiditate. Acolo 
unde s-a reușit să se elibe
reze terenul, se ară și se seamănă 
continuu, chiar pe timp mai 
puțin favorabil. La cooperativa a- 
gricolă Cimpia Turzii, însămînțatul 
griului se apropie de sfirșit, iar, 
după cum ne spunea președintele 
Alexandru Balog, calitatea nu a

fost cu nimic afectată. La coopera
tiva agricolă din Apahida, toata 
cele 21 de tractoare erau In brazdă, 
arau și semănau.

Se semăna la Floreștl, la Some- 
șeni șl In alte părți. Tractoarele au 
fost asigurate cu mijloace de ilumi
nat și tractoriștii lucrează în două 
schimburi. „Nu mal avem ce aștep
ta. ne spune inginerul șef Alexan
dru Cimpeanu, de la C.A.P. din 
Gilău. Avem teren pregătit și, deci, 
însămințăm ziua pe terenuri mai 
In pantă, seara tirziu, sau noaptea.

pe cele plane, acolo unde excesul 
de umiditate nu este prea mare". 
Pe ploaie și noroi, cooperatorii din 
Moldovenești au eliberat o mare 
suprafață de teren destinată insă- 
mînțărilor. într-o seamă de coope
rative. suprafața destinată însămin- 
țărilor se îngustează din cauză că 
terenul nu a fost eliberat de po
rumb. Luni a fost o zi rece, dar 
fără precipitații șl. cu toate aces
tea. la cooperativa agricolă din Tu- 
reni recoltau porumb doar... elevii 
școlii din comună. In aceeași zi. la 
Apahida se lucra din plin la re
coltat și semănat. In timp ce în 
vecini, la Căianu-Mic nu era ni
meni pe cimp. Iată, deci, că alături 
de fapte demne de toată lauda se 
întllncsc și reprobabile manifestări 
de neglijență, lipsă de organizare. 
Sint defecțiuni care contrastează 
cu efortul general.

a muncii există; ele trebuie folosite
din

Deși pină marți Ia prinz a plo
uat și. pe alocuri, a nins. în coo
perativele agricole din județul 
Timiș s-a lucrat cu spor, in spe
cial ia recoltarea porumbului și a 
sfeclei de zahăr de pe suprafețele 
care urmează a fi insămînțate cu 
grîu. In cooperativele agricole din 
Lovrin, Tomnatic, Comloșul Mare. 
Comloșul Mic și altele, concomi
tent cu grăbirea ritmului de lu
cru la recoltat, mecanizatorii au 
efectuat arăturile și lucrările de 
pregătire a terenului pe parcelele 
mai zvintate. Incepînd de ieri 
după-amiază, pe unele din aceste 
suprafețe s-a trecut la executarea 
semănatului.

— Din 260 de hectare cit avem 
,de. semănat cu grîu — „ne spune 
ing. Vasile Dobre — președintele 
C.A.P. Comloșul Mic — am insă- 
mînțat 230. într-o zi. cel mult

plin
două, vom termina semănatul. 
Mecanizatorii de la S.M.A. Got
tlieb ne-au făcut lucrări de cea 
mai bună calitate.

In condiții dificile s-a lucrat la 
eliberarea și pregătirea terenuri
lor pentru însămințări și in coo
perativele agricole din Dudeștii 
Vechi. Fibiș. Tormac. Cărpiniș, 
Orțișoara și altele. In cursul zilei 
de ieri, pe terenurile mai nisipoa
se și pe cele situate in zone mai 
ridicate s-a trecut, cu forțe spo
rite. la semănatul griului.

Există posibilități de a se 
intensifica ritmul semănatului. în
trucît suprafața pe care s-au exe
cutat arături pentru însămințări 
reprezintă 78 la sută, iar cea pre
gătită — peste 70 la sută. Se a- 
preciază că, in cel mult o săptă- 
mină bună de lucru, se poate în
cheia această importantă lucrare.
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Situația însămînțării griului pe ogoarele cooperativelor agricole la data de 
’■ 24 octombrie a.c.

SĂLAJ

ar
0 mai bună organizare 

înzeci forțele
în județul Sălaj, din cele 35 500 

hectare planificate pentru griu, 
s-au semănat numai 11 000 de hec
tare. Acolo unde a existat o bună 
organizare a muncii, unde Ia 
discuri și semănători au fost ata
șate cite 2—3 tractoare — cum e 
cazul cooperativelor din Cehul Sil- 
vaniei. Stirci și altele — s-au in- 
sămînțat 50—70 la sută din supra
fețele cu griu.

— Firește, nu putem fi mulțu
miți de modul cum se desfășoară 
insămințările de toamnă, mai ales 
la griu — ne spune tov. Vaier Mi-

can, directorul general al direcției 
agricole a județului. In raza Con
siliului intercooperatist Crasna. 
de pildă, din 3 625 hectare nu s-au 
însămințat cu griu decit 1 000 de 
hectare. în ultimele zile, in fiecare 
cooperativă s-au luat măsuri con
crete pentru grăbirea lucrărilor. 
Este vorba de amplasarea mai 
bună a culturii pe terenuri zvin
tate, pregătirea terenului și noap
tea etc. In acest fel ne-am 
propus să sporim viteza zilnică de 
la 1500 la 3 000 de hectare.

In toată țara este timp frumos, cu soare, far 
temperatura in creștere și adierea vîntului zvîntă 
terenurile. Lucrările agricole în cimp au fost re
luate, la culesul roadelor acestei toamne partici- 
pind, alături de mecanizatori și cooperatori, nu
meroși oameni ai muncii de la orașe, elevi, stu- 
denți, militari. încheierea grabnică a însămînțării 
griului constituie principala direcție in care sint 
îndreptate eforturile tuturor oamenilor muncii de 
pe ogoare, ale organelor locale de partid și de 
stat. Această preocupare este explicabilă. Pină la 
această dată, cînd în mod obișnuit trebuia să se 
incheie semănatul, așa cum rezultă din datele 
centralizate în cursul zilei de 24 octombrie la mi
nisterul de resort, au fost insămințate numai 37 
la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva cu 
griu în întreprinderile agricole de stat și 41 la 
sută in cooperativele agricole de producție. Prin 
urmare, mai sint de însămințat cu griu peste 
1 400 000 hectare, la care se adaugă și cele prevă
zute a se cultiva suplimentar. Iată de ce acum, 
in fiecare unitate agricolă, trebuie luate aseme

nea măsuri Incit să se lucreze cn toate forțele șl 
mijloacele la pregătirea terenului și la semănat. 
Din cifrele cuprinse în harta alăturată rezultă di
ferențe mari în ce privește proporția realizării 
suprafețelor prevăzute a se însămînța cu grîu în 
cooperativele agricole. Desigur, aceste diferente — 
realizările sint mici îndeosebi în județele din zona 
subcarpatică — se datoresc ploilor abundente. La 
teleconferința care a avut loc marți seara la mi
nister a rezultat că, deși timpul s-a îmbunătățit, 
nu peste tot s-a trecut operativ la lucru. Este ne
cesar ca, pină la sfirșitul acestei luni, în toate 
unitățile agricole, să se încheie insămințatul griu
lui. Pentru aceasta, toate tractoarele trebuie să lu
creze in schimburi prelungite și de noapte. Numai 
astfel se poate recupera rămînerea în urmă la se
mănat. în egală măsură trebuie să se acorde aten
ția cuvenită calității lucrărilor de pregătire a te
renului. îngropării semințelor la adîncimea potri
vită, aplicării tuturor celorlalte măsuri menite să 
asigure obținerea unor recolte mari în anul viitor.

SATISFACȚIE ȘI RECUNOȘTINȚĂ
PENTRU GRIJA PARTIDULUI 

FAȚĂ DE PENSIONARI 
SI FAMILIILE EOR

La numai clteva zile după publi
carea măsurilor privind majorarea a- 
locațiilor de stat pentru copii și acor
darea unor ajutoare mamelor cu 
mulți copii, în ziarele de ieri s-a fă
cut cunoscut că, incepînd de Ia 1 no
iembrie, vor intra în vigoare decre
tele privind majorarea pensiilor de 
asigurări sociale de stat, pensiilor 
I.O.V.R. și ajutoarelor sociale, pre
cum și majorarea pensiilor militare 
de stat. Totodată, prin Decret al Con
siliului de Stat, au fost aduse modi
ficări corespunzătoare actualei legis
lații de pensii, astfel ca drepturile 
persoanelor ce vor obține pensie in 
perioada de după majorare să fie co
relate cu nivelul pensiilor majorate. 
Potrivit noilor prevederi legale, ince
pînd de la 1 noiembrie vor fi majo
rate și pensiile de urmaș, in raport 
cu situația avută de susținătorul de
cedat.

Măsurile adoptate constituie o nouă 
mărturie grăitoare a grijii partidului 
și statului nostru pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al pen
sionarilor și familiilor lor. contribu
ind totodată la o mai deplină afir
mare a principiilor echității socialiste 
în domeniu! pensiilor Aceste princi
pii iși găsesc o ilustrare elocventă în 
faptul că. prin noile reglementări, se 
asigură majorarea cu precădere a 
pensiilor mici de limită de virstă și 
Invaliditate în cuantum de pină la

550 lei, acestea majorîndu-se, tnce- 
pind de luna viitoare, cu 30 la sută. 
Pentru pensiile mai mari de 550 lei, 
majorarea se va aplica diferențiat, 
în procente de 25, 15 și 10 la sută, 
urmărindu-se atenuarea diferențelor 
în cadrul aceleiași categorii de pen
sionari.

Importanța deosebită a noilor re
glementări constă, totodată. în fap
tul că. incepînd de la 1 noiembrie, 
nici o pensie de asigurări sociale de 
stat pentru limită de virstă cu vechi
me integrală nu va putea să repre
zinte mai puțin de 60 la sută din sa
lariul tarifar folosit ca bază de calcul 
la stabilirea pensiei, fată de 50 la 
sută, cit a fost prevăzut in legea 
pensiilor în vigoare pină la data 
amintită. Ca urmare a modificării 
procentelor de calcul, se asigură unor 
importante categorii de pensionari, 
proveniti din muncitori de inaltă ca
lificare. maiștri, ingineri, tehnicieni, 
oameni de știință, artă și cultură, 
cadre de conducere, un raport mai 
echitabil între nivelul pensiilor și 
media salariilor tarifare realizate de 
aceștia în ultima perioadă a activi
tății lor.

Expresie grăitoare a consecventei 
cu care sini aplicate în viață liotărî- 
riie Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R referi
toare Ia ridicarea nivelului de trai al 
poporului, aceste măsuri vin să în

tregească și să dezvolte un cuprin
zător ansamblu de măsuri aplicat in 
ultimii ani.

Așa cum este cunoscut, după adop
tarea noului sistem de pensionare in 
1966, au urmat un șir de alte măsuri 
de îmbunătățire a legislației in acest 
domeniu. A fost introdus sistemul de 
pensii pentru țăranii cooperatori — 
de care se bucură acum peste 1 300 000 
oameni — iar cuantumul acestor pen
sii a fost mărit.

Grija și prețuirea pentru cei care 
de-a lungul a decenii au adus prin 
munca lor harnică, prin eforturile lor 
pline de abnegație o contribuție e- 
fectivă la construcția socialistă consti
tuie o expresie vie a umanismului 
propriu societății noastre, a aplicării 
consecvente a principiilor echității 
socialiste.

Desigur, cota pensiilor nu poa
te fi stabilită numai în funcție de do
rința de ridicare continuă a nivelu
lui de trai al pensionarilor . partidul 
și statul tin scama de resursele ma
teriale ale societății, de nivelul’ de 
dezvoltare a economiei, de venitul 
național, de rezultatele dobîndite in 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen

Tocmai pe această bază Conferința 
Națională a prevăzut noi măsuri me
nite să îmbunătățească condițiile de 
trai ale pensionarilor Asa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in ra

portul prezentat la Conferința Na
țională : „Partidul manifestă o 
grijă constantă, in spiritul prin
cipiilor echității noastre socialis
te, pentru justa recompensare a 
oamenilor muncii care nu mai pot 
lucra, pentru asigurarea unei bătri- 
neți lipsite de griji a cetățenilor țării. 
In acest spirit, Comitetul Central a 
hotărit ca pină la sfirșitul acestui an 
să se majoreze și pensiile de asigu
rări sociale de stat. Creșterea se va 
realiza diferențiat, urmărindu-se ate
nuarea deosebirilor existente in ca
drul uneia șl aceleiași categorii de 
pensionari. Pensiile de asigurări so
ciale de stat urmează să fie sporite 
in medie cu 16 la sută. Se va asigura 
creșterea cu precădere a pensiilor 
mici, care vor fi majorate cu 30 la 
sută ; astfel, pensia minimă pentru 
limită dc virstă a celor cu vechime 
completă in muncă va fi de 650 iei. 
Vor fi sporite, totodată, pensiile 
I.O.V.R. cu 23 ia sută, precum și aju
toarele sociale cu aproape 20 la sută. 
Totodată, se vor aduce îmbunătățiri 
legii pensiilor ; procentul din salariu 
pe baza căruia se stabilește pensia 
va fi cuprins intre 60 și 95 la sută, 
ceea ce va asigura o mai bună re
flectare in nivelul pensiei a contri
buției aduse de fiecare, in perioada 
de muncă activă, la dezvoltarea so
cietății* .

Măsurile adoptate în domeniul pen
siilor, ca și cele prevăzute in pri
vința majorării generale a salariilor, 
imbunătățirii aprovizionării popu
lației, dezvoltării construcției de lo
cuințe sint elemente componente ale 
politicii partidului de ridicare a bună
stării poporului. Ele dovedesc grăitor 
că, așa cum s-a arătat in cadrul lu
crărilor Conferinței Naționale, reali
zarea cincinalului inainle de termen 
creează resursele necesare pentru ca 
in următorii ani să fie simțitor depă
șite toate prevederile cincinalului re
feritoare la .mbunătățirea condițiilor 
de trai.

Partidul arată limpede oamenilor 
muncii că. o dată cu creșterea produc
ției și productivității muncii, a veni
tului național, cu devansarea reali
zării cincinalului, apar posibilități noi 
de sporire a veniturilor cetățenilor. 
Depinde de hărnicia și dăruirea cu 
care ne dedicăm înfăptuirii hotări- 
rilor Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale, atingerea înaltului 
te! al roliticii partidului — un trai 
demn și tot mai îmbelșugat pentru 
toti cetățenii tării.

Măsurile privind majorarea pensiilor fi 
Îmbunătățirea legislației în acest dome
niu au avut un larg ecou în rindurile pen
sionarilor și familiilor lor, ale oameni
lor muncii din întreaga țară, care văd în 
aceste noi reglementări incă o dovadă 
elocventă a preocupării sistematice a 
partidului și statului nostru pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai al po
porului. Abia apăruseră tiarele care re
latau despre aceste măsuri și la redacție 
ca și la subredacțiile „Scînteii” din cen
trele județene au și început să sosească 
scrisori care exprimă vie satisfacție, sim
țăminte de caldă recunoștință față de 
partid. Reproducem mai jos cîteva frag
mente ilustrative.

„Mărirea pensiei 
este un act de e- 
chitate socială - ne 
scrie pensionarul Con
stantin Macarie, din co
muna Berceni-Prahova. 
Am fost muncitor pe
trolist și am lucrat zeci 
de ani la rafinăria Telea- 
jen. Astăzi sint pensionar 
și-mi trăiesc liniștea bă- 
trînetii în condiții pe care 
partidul și guvernul ni 
le fac tot mai bune. Con
siliul de Stat. în fruntea 
căruia prezidează mult 
iubitul nostru tovarăș 
Nicolae Ceausescu. a 
hotărit acum să mal a- 
dauge un spor de bani 
la pensiile noastre. E o 
măsură care urmărește, 
gindesc eu. să asigure o 
echitate socială, să dea 
posibilitate tuturor ce
lor cu plete albe să-și 
poată trăi frumos toam
na vieții. Am copil si am 
nepoți Ce pot altceva să 
fac decit să-i îndemn să 
muncească și mal bine.

mulțumind astfel eu. pen
sionarul. prin el. grijii cu 
care partidul și guvernul 
înconjoară și pe bătrîni 
la fel ca pe întregul po
por".

„Sentimentul de 
recunoștință ce-l 
încerc este greu de 
descris" - mărturi- 
sește în rindurile sale, scri
se cu migală și suflet, pen
sionarul Nicolae Bădița 
din Bacău. Apoi adaugă : 
„Noi, pensionarii, ca de 
altfel întregul popor am 
simtit permanent preocu
parea partidului pentru 
îmbunătățirea cont’nuă a 
condițiilor de viată. An 
de an au fost alocate din 
bugetul statului sume tot 
mai mari de bani pen
tru construcția de locuin
țe. pentru îmbunătățirea 
asistentei sanitare, pen
tru atîtea și atîtea înles
niri care să ne facă via
ta mai plină. Nu a tre
cut multă vreme de la

majorarea salariilor mici 
și iată că. incepînd de 
luna viitoare, se măresc 
și pensiile. Nici pină a- 
cum pensia mea nu era 
prea mică. Dar. de data 
aceasta, la cei 813 lei pe 
care îi primeam pe lună, se 
adaugă incă 15 la sută. Pot 
spune că anii bătrine- 
tii îmi vor fi. intr-adevăr, 
mai ușori datorită pre
ocupării atente și perma
nente a partidului si gu
vernului tării noastre. 
Mulțumim".

„Partidului, cal* 
de mulțumiri pen* 
tru grija pe care 
ne-o poartă" ~ se a‘ 
rată într-o scrisoare din 
Alba Iulia. semnată de 
colonelul pensionar Du
mitru Tincu. „Am remar
cat. încă din primul mo
ment cind am luat cunoș
tință de prevederile de
cretului. spiritul echita
bil in care s-a preconizat 
majorarea pensiilor, incă 
o dovadă a faptului că 
principiul echității socia
le nu este doar un prin
cipiu generos, ci acțio
nează ferm in viata și 
munca noastră. Eu am 
multi ani de pensie. în a- 
cest răstimp pensia mea 
a cunoscut mai multe 
majorări, a crescut o dată 
cu sporirea veniturilor 
tuturor salariatilor. Păs
trez Intr-un registru fie
care decizie de majorare 
a pensiei, iar pe margi
nea fiecărei decizii aș 
putea scrie din inimă cu
vinte calde de mulțumire 
fată de conducerea parti
dului și statului, tată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
personal. Aceleași mul
țumiri sincere se cuyin 
a fi spuse și pentru noua 
majorare. Cu începere, de

la 1 noiembrie, pensia 
mea. așa cum prevede 
decretul, se majorează 
cu 25 la sută și crește 
astfel cu 317 lei. Este un 
spor destul de însemnat. 
Acestei griji, noi. pen
sionarii. ii răspundem 
participind la diverse ac
tivități obștești. Ca ve
teran al războiului anti
fascist. mă consider în
totdeauna înrolat in efor
tul uriaș al țării pentru 
construirea societății so
cialiste. Este o mare min- 
drie să trăiești intr-o so
cietate care se îngrijește, 
cu părintească afecțiune, 
de viața tuturor fiilor 
săi : copil, tineri, vîrst- 
nici".

Pensionarii Ion Urdă- 
rescu. Elena Papazian, 
Ion Tudose n-au scris, dar 
au venit la subredactia 
„Scînteii" din Constanta, 
rugind să se facă auzite 
— prin intermediul zia
rului — cuvintele lor de 
satisfacție și recunoștință 
pentru grija cu care 
partidul și statul asigură 
zile liniștite și fericite oa
menilor care au muncit 
ani și ani de zile.

...Scrisori de bucurie, 
de profundă recunoștin
ță față de partid, ne-au 
sosit și continuă să ne 
sosească din toate col
turile târli. Evident, nu 
le putem insera si nici 
aminti aici pe toate. Re
levăm. deci, că ecoul re
centelor măsuri menite 
să îmbunătățească în con
tinuare viata muncito
rilor. țăranilor, militari
lor, intelectualilor, tutu
ror cetățenilor care au 
slujit, prin eforturi de 
zeci și zeci de ani. tara 
Si poporul, este cu mult 
mai larg decit am reu
șit noi să-1 recepționăm 
prin aceste fragmente de 
gînduri si sentimente.
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN BELGIA

(Urmare din pag. I)

Cartea de onoare si Iș! la un căi» 
duros rămas bun de la gazde.

Populația orașului Arlon — cu
noscut centru economic și cultural 
al Belgiei — a primit, la rîndul ei, 
cu caldă ospitalitate pe șeful sta
tului român. Sosirea în marea 
piață a orașului, purtînd numele 
regelui Leopold, a coloanei oficiale 
de mașini este salutată cu gesturi 
prietenești, de cordialitate și pre
țuire. în întîmpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu au venit ofi
cialitățile locale. O gardă militară 
prezintă onorul. Se trag salve de 
tun.

Șeful statului român este invitat 
la Palatul provincial din Arlon, 
unde are loc un dejun oferit în 
onoarea sa de guvernatorul 
M. BRASSEUR.

în toastul rostit cu acest prilej, 
guvernatorul provinciei a spus : 
Ieri seară, tn Palatul din Bru
xelles, In fața reprezentanților 
statului și in atmosfera de solem
nitate a unul mare dineu oficial, 
Maiestatea Sa Regele v-a mărtu
risit cit este de fericit să primeas
că în Belgia pe președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România și pe doamna 
Ceaușescu.

La rindul meu, Excelență, In
tr-un cadru, fără îndoială, mal mo
dest, dar cu sentimente nu mai pu
țin prietenești, am deosebita onoa
re de a vă primi, astăzi, in provin
cia Luxemburg șl de a avea po
sibilitatea să vă urez cu respect, 
atlt dumneavoastră, cit și soției 
dumneavoastră, cel mai cordial bun 
venit Sînt fericit să salut, de a- 
semenea, toate personalitățile care 
vă Însoțesc șl, in mod special, pe 
Alteța Sa Regală Prințul Albert, 
a cărui prezență, alături de dv„ 
in cursul călătoriei, indică înalta 
sa stimă pentru dumneavoastră.

Trebuie să vă mărturisesc, Ex
celență, că țara dumneavoastră este 
fn mod deosebit apropiată inimii 
mele — nu numai pentru că este 
o țară frumoasă, cl, mai ales, pen
tru că, atunci cind eram ministru 
al comerțului exterior, am avut 
prilejul de a stabili cu România 
raporturi foarte strinse și de a 
semna la București acorduri co
merciale extrem de Importante 
pentru țările noastre.

Permiteți-ml ‘ să vă ' spun' că a-‘ 
mlntirea pe care o păstrez din 
scurta mea vizită la dumneavoas
tră nu poate să se șteargă. Româ
nia, ca și provincia noastră, de 
altfel, este nu numai un minunat 
loc al vacanțelor, ci și un loc al 
muncii, al perseverenței. Țările 
noastre cunosc o dezvoltare eco
nomică accelerată, care le deschi
de cele mai Incurajante perspec
tive.

Cu cea mal mare plăcere, ridic 
paharul pentru fericirea dum
neavoastră personală și prosperi
tatea Republicii Socialiste Româ
nia.

Răspunzînd, președintele Consi
liului de Stat al României, tovară-

Nicolae Ceaușescu, a 
spus :

Este • deosebită plăcere pentru 
mine, pentru soția mea, pentru co
laboratorii care mă însoțesc, că. in 
cadrul vizitei scurte pe care o fa
cem in Belgia, am putut să ne in- 
tllnim cu dumneavoastră, să cu-

REVISTA PRESEI BELGIENE
Intreaga presă belgiană de miercuri 

acordă largi .spații vizitei oficiale pa 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o face in Belgia. Sînt publicate arti
cole, reportaje și fotografii reflectînd 
toate momentele primei zile a vizitei.

Ziarul socialist „LE PEUPLE", sub 
titlul „Trebuie eliminată de pe conti
nent politica de forță și fiecare na
țiune pusă la adăpost de presiuni", 
publică un reportaj pe patru coloane, 
fn care este inclus și toastul președin
telui Ceaușescu rostit la dineul ofe
rit de Maiestățile Lor Regale. La rin
dul său, cotidianul „LA LIBRE BEL
GIQUE" acordă un larg spațiu vizitei, 
publicînd articolul intitulat „Vizita 
președintelui Ceaușescu consacrată ra
porturilor între România și Belgia", 
in care arată că aceasta ilustrează 
îmbunătățirea relațiilor bilaterale, 
marcate în ultimii ani prin frecvente 
negocieri politice, culturale și econo
mice între personalități de frunte din 
cele două țări.

Ziarul independent „SOIR“ publică 
două articole dedicate vizitei, avînd 
ca titlu „România și Belgia — pio
nieri ai destinderii în Europa" și 
„Domnul Ceaușescu : fiecare națiune 
trebuie să aibă dreptul de a hotărî în 
mod liber asupra soartei sale". Zia
rul de expresie liberală „LA DER- 
NlfiRE HEURE" publică pe prima 
pagină un amplu comentariu, în care 
se subliniază că vizita președintelui 
român în Belgia are o mare impor
tanță pe plan, politic și economic. 
Marele cotidian flamand „HET LA- 
ATSTE NIEUWS" publică articolul 
Întitulat „Președintele Ceaușescu, oas
petele țării noastre", în care relevă 
bunele raporturi româno-belgiene pe 
plan politic și economic.

Articole cu conținut asemănător In
serează și ziarele „GAZET VAN 
ANTWERPEN", „LA CITE", „DE 
STANDAARD", „VOLKSGAZET", 
„JOURNAL DE CHARLEROI", care 
evidențiază semnificația majoră a vi
zitei președintelui Consiliului de Stat 
al României nu numai pe planul re
lațiilor bilaterale, dar și al vieții in
ternaționale în ansamblu.

în emisiunile radiofonice din tot 
cursul zilei de astăzi au fost difu
zate știri și reportaje despre acțiunile 
înscrise pe agenda vizitei, comentarii 
ta legătură cu politica externă și in
ternă promovată cu consecvență de 
guvernul României socialiste. A fost 
difuzată o emisiune specială dedicată 

noaștem anele din preocupările 
dumneavoastră și ale populației 
din această parte a Belgiei.

Așa cum am menționat și Ieri 
seară, relațiile dintre România și 
Belgia au o tradiție îndelungată. 
In ultimii ani, ele cunosc o evolu
ție ascendentă, sînt deosebit de 
amicale și există perspective bune 
pentru dezvoltarea lor în viitor.

Mi-au făcut o deosebită plăcere 
cele văzute la uzina pe care am 
vizitat-o. Am avut unele convorbiri 
privind cooperarea și în acest do
meniu, al celulozei, șl. desigur, al 
unei celuloze de o calitate bună. 
După cum vedeți, și noi sîntem 
preocupați să producem lucruri de 
bună calitate, cu care să putem 
concura, cel puțin de la egal la 
egal, alte produse similare. Sub
liniez aceasta pentru că do
rim să dezvoltăm o cooperare lar
gă cu multe întreprinderi din Bel
gia și avem în vedere ca această 
cooperare s-o așezăm pe baza cu
ceririlor moderne ale științei și 
tehnicii. Și ceea ce vom reuși să 
producem împreună să poată con
cura orice alt produs similar de pe 
piața mondială. In acest fel, și noi, 
și dumneavoastră, vom avea posi
bilitatea să realizăm beneficii co
respunzătoare. După cum vedeți, 
ne interesează și beneficiile ! Deci, 
dorim cu dumneavoastră o coope
rare care să asigure beneficii pen
tru ambele părți și atunci va fi o 
cooperare bună și prietenia se va 
dezvolta și mai bine.

Aș dori să vă mulțumesc pentru 
cuvintele pe care le-ați exprimat 
aici, domnule guvernator, la adresa 
țării mele, a colaborării dintre po
poarele noastre, pentru acest dejun 
plăcut, pentru primirea călduroasă 
care mi s-a făcut tot timpul și 
să-mi exprim speranța că și între
prinderile, oamenii de afaceri din 
provincia dumneavoastră vor par
ticipa Ia dezvoltarea colaborării 
cu întreprinderi corespunzătoare 
din România, că dumneavoastră, 
care ați avut un rol activ cu cîțiva 
ani in urmă in dezvoltarea colabo
rării economice cu România, o veți 
stimula in continuare. Cind veți 
veni in România veți putea con
stata progresele realizate față de 
perioada în care ați fost in țara 
noastră.

In acest spirit, vă rog să-mi per
miteți să ridic paharul pentru dez
voltarea relațiilor bune de colabo
rare dintre tănie noastre.’.tn Să
nătatea dumnerfvmisfrS, Aaomnulo 
guvernator, șl a doamnei, a Alte
ței Sale ! (Aplauze).

In sănătatea dumneavoastră, * 
tuturor ! (Aplauze).

Programul vizitei a mal cuprins 
un cunoscut centru economic al 
Belgiei, orașul Charleroi.

întîmpinînd pe șeful statului 
român, guvernatorul provinciei 
Hainaut, E. Vaes, și primarul ora
șului Charleroi, Cl. Hubaux, adre
sează înaltului oaspete cuvinte 
cordiale de bun venit. O gardă mi
litară prezintă onorul.

Președintele Consiliului de Stat, 
ceilalți oaspeți români vizitează 
apoi cunoscuta Întreprindere Ate
lierele de construcții electrice din 
Marcinelle, din apropiere de Char
leroi, cea mai importantă societate 
belgiană specializată în construc
ția de material electric, electronic, 
nuclear și mecanic, care reunește 
circa 20 de uzine.

țării noastre, în care s-a făcut o pre
zentare generală a României, subli- 
niindu-se îndeosebi dezvoltarea impe
tuoasă a economiei românești în ul
timii 20 de ani. Toate emisiunile pos
turilor de radio au fost însoțite de 
programe de muzică românească.

Emisiunea de seară a telejurnalu
lui a prezentat reportaje filmate din 
timpul vizitei. în cadrul emisiunii 
au fost subliniate, în mod deosebit, 
principiile politicii externe a Româ
niei.

Aurel Dumitrescu

Primarul orașului Arlon salutînd călduros sosirea oaspeților români La Atelierele de construcții electrice din Marcinelle

însoțiți de președintele consiliu
lui de administrație al întreprin
derii, Andrâ Dubuisson, oaspeții 
români vizitează mai multe secții, 
dotate cu instalații de înaltă teh
nicitate, între care și un strung 
carusel realizat la F.M.U.A. — 
București. Gazdele informează că 
această unitate industrială între
ține relații de colaborare cu nu
meroase uzine din România.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu are, în biroul 
conducerii întreprinderii, o discuție 
cu membrii consiliului de admi
nistrație, cu specialiști.

Exprimîndu-și cu această ocazie 
bucuria de a primi vizita șefului 
statului român, președintele con
siliului de administrație, ANDRE 
DUBUISSON, a spus : Atunci cind 
a fost anunțată în Belgia vizita șe
fului statului român, toți cei care, ca 
și noi, colaborează cu întreprinderi 
din frumoasa dumneavoastră țară 
s-au bucurat de prilejul de a pu
tea să-și manifeste, în mod public, 
simpatia și admirația lor față de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Sînt 
fericit de a fi aici interpretul în
tregului personal, al direcției, al 
consiliului de administrație pentru 
a vă exprima înalta considerație pe 
care o nutrim pentru conducătorii 
României.

Referindu-se la colaborarea 
rodnică cu România pe plan eco
nomic, vorbitorul a arătat: Ate
lierele de construcții electrice din 
Charleroi au participat la reali
zarea combinatelor de la Tr. Mă
gurele și Craiova. Personal, a a- 
dăugat el, în cursul mai multor 
vizite in aceste două orașe, pre
cum și in alte localități ale Româ
niei, am putut constata impor
tanța pe care o au aceste uzine 
in economia generală a tării, în 
dezvoltarea agriculturii din Cîm- 
pia Dunării. Am avut, de aseme
nea, prilejul să luăm cunoștință 
de ritmul extraordinar de dezvol
tare a economiei țării dumneavoas
tră, care este unul din cele mal ri
dicate din lume. Am fost martorii 
eforturilor unui popor Inteligent, 
muncitor și foarte activ, al cărui 
standard de viață crește continuu.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 8 »pus : 
y Aș dori să vă mulțumesc pentru 
aprecierile pe care le-ați exprimat 
la adresa poporului român, a 
colaborării dintre România și 
Belgia.

V-ați referit la două uzine chi
mice, dar sint și alte domenii in 
care există o colaborare între în
treprinderile din România și Bel
gia. Există posibilități de a se rea
liza o colaborare între uzina dum
neavoastră, și uzine similare din 
România, îndeosebi in domeniul 
aparaturii electrice de Înaltă ten
siune.

Vizita scurtă pe care am făcut-o 
ne-a dat posibilitatea să cunoaș
tem realizările dumneavoastră. 
Sper că aceste realizări vor stimula 
și unele întreprinderi și ministere 
din România să acționeze și mai 
bine pentru a stabili o cooperare 
fructuoasă, ceea ce va fi în avanta
jul reciproc.

Desigur, o bună colaborare tn 
domeniul economic contribuie la o 
mai bună cunoaștere a popoarelor 
și la dezvoltarea unor relații noi. 
bazate pe stimă, încredere, respect 
și avantaj reciproc. Toate acestea 
contribuie la cauza prieteniei din
tre popoarele român și belgian. In 
acest spirit se înscrie și vizita pe 
care o fac în Belgia.

Doresc ca prietenia dintre Româ
nia și Belgia, dintre industriile din 
țările noastre, să se dezvolte vigu
ros.

în aceeași zi, șeful statului ro
mân, celelalte persoane oficiale 
s-au Înapoiat la Bruxelles.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Ion MARGINEANU 
Nicolae VAMVU

Foto : Mihai Andrecseu

Moment din timpul dineului oferit de suveranii belgieni hi prima zi a vizitei

DINEUL OFERIT DE GUVERNUL BELGIAN
Toastul primului ministru

Gaston Eyskens

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte, 1
Doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,

După ce am avut prilejul de a 
primi. în urmă cu trei ani, pe pri
mul ministru, domnul Maurer, am 
onoarea de a vă intîlni, astă-seară, 
pe dumneavoastră. Sarcina mea 
nu este dificilă, căci dumneavoas
tră ați putut constata, pe parcursul 
întregii zile, simpatia și respectul 
pe care vi le poartă populația Bel
giei, ați avut posibilitatea, de 
asemenea, de a constata caracterul 
concret al relațiilor de cooperare 
dintre cele două state ale noastre. 
Aceste fapte vă vor impresiona, 
fără îndoială, mai mult decît sim
plele cuvinte.

Convorbirile noastre politice 
ne-au permis să precizăm dorința 
Belgiei de a-și aduce contribuția 
sa pe planul modernizării Româ
niei. Domeniile sînt atît de nume
roase îneît nu le pot enumera, căci 
la fiecare Intîlnire se concreti
zează posibilități noi, atît în dome
niile economic și comercial, cît 
și al schimburilor culturale.

Dorința noastră de cooperare eu 
țara dumneavoastră se întemeiază 
pe încrederea pe care o ana gu
vernul meu în viitorul pașnic al 
Europei. Puteți fi sigur, domnule 

preșbdihtiș, că, pe acest plain, efor
turile noastre se vor desfășura 
continuu. Această dorință se înte
meiază, în egală măsură, pe con
vingerea că stă în putința noastră 
ca, printr-o intensificare neînceta
tă a raporturilor între Est și Vest, 
să găsim cheia destinderii dura
bile.

Vreau să ridic paharul pentru 
dezvoltarea continuă a bunelor 
noastre relații, domnule președin
te, salutînd prezența dumneavoas
tră aici ca o consacrare a dezvol
tării rapide a relațiilor bilaterale 
și ca o chezășie a extinderii lor și 
mai mult în viitor.

Vreau, în același timp, să salut 
prezența, alături de dumneavoas
tră, a doamnei Ceaușescu, a cărei 
activitate personală și devotament 
pentru dezvoltarea țării dumnea
voastră ne sînt binecunoscute și 
nu găsim cuvinte să ne exprimăm 
bucuria pentru prezența domniei 
sale la Bruxelles.

Vă invit să ridicați paharele, 
domnilor șl doamnelor, în sănăta
tea domnului președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România și a doamnei 
Ceaușescu, pentru fericirea și 
prosperitatea poporului român, 
pentru viitorul prieteniei belgia- 
no-române I

< Domnule prim-mlnlstru, ‘ ■ -. •
Doamnă,
Doamnelor și domnilor.

Ne aflăm de două zile în fru
moasa dumneavoastră țară. Am 
vizitat astăzi o parte pitorească a 
Belgiei, două întreprinderi, ne-am 
întîlnit cu mulți cetățeni, cu con
ducători locali și, desigur, cu con
ducătorii întreprinderilor, cu oa
meni de afaceri.

într-adevăr. așa cum a mențio
nat domnul prim-ministru. am 
constatat peste tot dorința de a 
dezvolta relațiile dintre țările 
noastre. De altfel, am întîlnit 
mulți conducători de întreprinderi 
și ai administrației locale care au 
vizitat România. uni| chiar recent 
Pot să afirm că relațiile care se 
dezvoltă între România și Belgia 
sînt relații între două popoare dor
nice să obțină un progres economic 
și social, ridicarea bunăstării, și, 
totodată, să trăiască în pace, să 
contribuie la făurirea unei lumi 
mai bune.

Convorbirile pe care le-am avut 
asupra unor probleme politice, a- 
supra colaborării țărilor noastre în 
scopul înfăptuirii securității euro
pene șl a unei păci trainice pentru 
toate popoarele, au evidențiat că 
în această direcție există multe 
convergențe între țările noastre, 
precum și dorința ca și în viitor să 
realizăm o colaborare activă în îm
plinirea năzuințelor de pace șl 
prosperitate ale popoarelor noas
tre, ale popoarelor europene, ale 
popoarelor lumii.

Știm că în lume sînt Încă multe 
probleme de soluționat. Din pă
cate. flăcările războiului mai ard 
în diferite părți ale lumii. Mai

mult ca ort cind se impun 
popoarele, mal cu seamă 
mici $1 mijlocii, care au ___........
deauna primele victime ale politi
cii de forță și dictat, să facă totul 
pentru a contribui la cursul de 
destindere, la ridicarea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite în viața 
internațională, în problemele de
zarmării și cooperării pașnice In
tre popoare. In acest spirit, sper că 
discuțiile noastre, vizita pe care o 
facem în țara dumneavoastră să 
contribuie la o colaborare mal 
strînsă între popoarele român șl 
belgian.

Nu doresc să mă refer la rela
țiile economice- Ele se dezvoltă 
bine și sper că vizita și convorbi
rile pe care le vom avea în conti
nuare vor evidenția noî 
tăți de cooperare econoi 
nico-științifică, culturală, 
gire a schimburilor în to 
niile de activitate. De alt 
spre care ne îndreptăm 
fie o lume în care pop 
facă schimburi largi în 
meniile de activitate. Ni 
sînt posibile o pace tra: 
cooperare între toate po

Deci, am convingerea 
nia și Belgia vor putea s 
în acest sens un exempli 
ții între două state cu 
sociale diferite, dar do 
trăiască in prietenie, să >. 
la pace și colaborare.

Ridic acest pahar pent 
ltor fericit al relațiilor d< 
re dintre țările noastre 
prosperitatea celor două 
în sănătatea domnului 
nistru, a doamnei, în 
dumneavoastră, a tuturor
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în urmă cu un an. ziarul 
nostru semnala o intere
santă inițiativă a organi
zației de partid de la Ex
ploatarea minieră Lonea. 
intitulată sugestiv „Ora de 
dirigentie muncitorească". 
Concepția care i-a călăuzit 
pe inițiatorii ..orei de di- 
rigenție muncitorească" a 
fost să asigure participarea 
efectivă a cadrelor tehnice, 
a organizatorilor nemijlo- 
ciți ai producției la mun
ca politico-educativă : s-a 
avut în vedere lărgirea a- 
tribuțiilor maistrului din
colo de cadrul strict teh- 
nic-administrativ. astfel in
cit tehnicianul, conducător 
și organizator al produc
ției. să depășească sta
diul de simplu transmiță- 
tor și organizator al înde
plinirii unor dispoziții, să 
devină un militant politic, 
un educator al colectivu
lui. Pentru început, iniția
tiva a fost experimentată 
la un grup de brigăzi con
duse de maistrul miner, 
agitatorul Aurel Popa.

în răstimpul de un an. 
practica a „omologat" Ini
țiativa și. din revirul con
dus de maistrul Aurel 
Popa, s-a răspindit in 
Întreaga mină. Recenta vi
zită în Valea Jiului a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
Indicațiile secretarului ge
neral al partidului, date tn 
vederea sporirii producției 
de cărbune, precum si 
hotărirea fermă a mineri
lor de a nu precupeți nici 
un efort pentru indeplini- 
rea sarcinilor care le 
revin au constituit un 
puternic impuls in ac
tivitatea organizațiilor de 
partid. între alte mă
suri de dată recentă 
Inițiate de Comitetul mu
nicipal de partid Pe
troșani »e înscrie și rea
ducerea în actualitate a 
inițiativei de la Lonea — 
„ora de dirigentie munci
torească" — în sensul 
popularizării și generaliză
rii ei la scara întregului 
bazin carbonifer al Văii 
Jiului. în toate cele zece 
exploatări miniere de 
aici.

...Lonea a devenit astfel, 
In ultimul timp. locul de 
întîlnire si de documenta
re „la sursă" privind mo
dul de aplicare a inițiati
vei amintite a multor fac
tori interesați. Am întîlnit 
aici, procedînd la intere
sante schimburi de im
presii și opinii. directori 
și ingineri-șefi, secretari 
ai unor comitete de partid, 
președinți al comitetelor 
de sindicat de la minele 
Bărbăteni. Luoeni. Vulcan. 
Aninoasa... Tn astfel de 
dialoguri vii. purtate Ia 
fața locului, „ora de diri
gentie muncitorească" este 
„ccnspcctată" de oaspeți 
pir.. în cele mal mici deta
lii, astfel incit prelua
rea și generalizarea Ini
țiativei să se facă Intr-un 
timp cît mai scurt, cu re

zultate cit mai conclu
dente.

Spre ce obiective con
crete se indreaptă. în mo
mentul de față, „ora de di
rigentie muncitorească" ? 
— iată una din întrebările 
puse frecvent inițiatori
lor ei.

Discutăm cu tovarășul 
Andrei Colda. secretarul 
comitetului de partid de la 
mina Lonea : „Pe de o 
parte, spre combaterea u- 
nor neajunsuri privind : 
organizarea producției, ni
velul încă scăzut de califi
care a unor mineri, abate
rile de la disciplina muncii, 
fluctuația accentuată a tor
tei de muncă de la un 
schimb la altul, de la o 
brigad" la alta sau chiar 
cea înregistrată la nivelul

care vineri, ne tntîlnim eu 
toții, stăm de vorbă îm
preună. atît despre munca 
fiecăruia. cit și despre 
problemele întregului re- 
vir : „Ora de dirigen
tie muncitorească" devine 
însă și un prilej de a su
pune discuției colectivului 
aspecte ale eticii și com
portării in societate, in 
familie. Iată. nu de 
mult am observat că 
unul dintre minerii cei 
mai destoinici era mereu 
abătut, nu mal muncea cu 
tragere de Inimă. Ne-a ex
plicat că are necazuri în 
familie. Cu grijă si tact, 
l-am aiu*at să îndrepte 
ceea ce la un moment dat 
i s-a părut iremediabil pier
dut...

— Cum reacționează „di-

cum sînt cele din abata
jele frontale conduse de 
Ion Miclea. Ion Popa și 
Constantin Solomon, din 
abatajele cameră ale lui 
Nicolae Bălăuță. Hristache 
Borș și Insif Clamba. Tn 
aceste formații Indiscipli
na. sub orice formă s-ar 
manifesta, este ca un corp 
străin. Pornind de la cu
noașterea intimă — chiar 
și a gindurilor. cum se zice 
— a fiecăruia dintre cei cu 
care lucrează, „dirlg'ntele* 
acționează diferențiat. de 
la caz la caz. astfel ca 
efectul măsurii pe care o 
adoptă să fie cel dorit. 
Faptul că tn revirul ne. 
care-l conduc, ca si in cel 
al altor colegi „dlriginti". 
absentele nemotivate au 
devenit „evenimente" rare

O inițiativă a muncii politice 

se generalizează în Valea Jiului:

„ORA DE DIRIGENȚIE
MUNCITOREASCĂ"

minei. Pe de altă parte, 
prin „ora de dirigentie 
muncitorească" urmărim 
perfecționarea relatiiior 
dintre cei care conduc si 
organizează procesul de 
producție și cei ce reali
zează producția. întărirea 
răspunderii comune pen
tru îndeplinirea riguroasă 
a îndatoririlor profesiona
le. crearea unui climat de 
muncă sănătos, stimularea
exigentei reciproce și a 
poziției intransigente fată 
de tot ceea ce dăunează 
realizării sarcinilor de
plan".

Firește, pârticipantii la 
schimburile de experiență
cer relații cit 
nunțite despre 
și obiectivele 
despre felul 
desfășoară o

mai amă- 
„programa" 

inițiativei, 
cum se 
asemenea

„oră". Și cine ar ti 
mai în măsură să le răs
pundă. dacă nu tocmai 
„dirigintii' de aici ?

— Ca orice maistru, mă
întîlnesc zilnic cu fiecare
muncitor din revirul meu
— spune maistrul miner 
Eugen Tif, de la mina 
Lonea. O dată ne săptămi- 
nă. însă, de regulă in fie-

rigenția" cînd are de so
luționat cazuri de indisci
plină ? — a dorit să afle 
tovarășul Ion Marcu. se
cretar al Comitetului oră
șenesc de partid Lupani, 
venit, de asemenea, la Lo
nea. „în documentare".

— Una din preocupările 
noastre, ale maiștrilor „di- 
riginți" este să dezvoltăm 
mai ales spiritul de echipă, 
răspunderea proprie și cea 
comună pentru munca fie
căruia. ca și pentru re
zultatele întregului colec
tiv — răspunde maistrul 
principal din sectorul IV. 
Tiberiu Nicolau. Cînd 
avem de soluționat cazuri 
de neglijentă, de încălcări 
ale disciplinei nu ne limi
tăm doar a le cita, a ie 
face cunoscute, ci prezen
tăm plastic, cit mai con
vingător, efectele ne
gative ale acestora a- 
supra activității celor
lalți ortaci, asupra mo
dului în care sectorul 
și mina îsi realizează sar
cinile de plan. Este nor
ma! să procedăm așa. Am 
izbutit să formăm în revir 
brigăzi omogene, cu o pu
ternică coeziune interioară.

denotă atît eficiența inter
vențiilor prompte, cit și 
utilitatea desfășurării unei 
munci educative preventi
ve, astfel ca să se evite 
situațiile de... critică tar
divă...

Desivur. nu vom intra 
în toate detaliile metodo
logiei „orei de dirigentie 
muncitorească". intrucît. 
cum ne spunea si tovară
șul Ionel Cazan, secretar 
al comitetului municipal 
de partid, pe care l-am in- 
tilnit la Lonea. nimeni 
nu-și propune să ofere „re
țete" sau „soluții" ge
neral valabile, ci. dim
potrivă. fiecare colecti
vitate este chemată să 
caute mijloace și for
me practice, originale, 
astfel ca inițiativa să fie 
aplicată cu rezultate cît 
mai bune. Dar în cadru! 
dialogului ce se poartă la 
Lonea. unul dintre vizita
tori. tovarășul Gheorghe 
Săcălus. secretarul comite
tului de partid de ta E.M. 
Vulcan, a vrut să lămu
rească o problemă pe care 
o socotim importantă : 
dacă nu cumva „ora de di
rigentie muncitorească" re

prezintă o nouă ședință 
paralelă cu altele, dacă 
conținutul acestei „ore" 
nu are un caracter strict 
tehnicist.

— Tocmai aceasta este 
una din preocupările noas
tre consecvente — răspunde 
un alt „diriginte", maistrul 
miner din sectorul III. 
Iran Lăcătușu. Urmărim 
ca „ora de dirigentie mun
citorească" să nu fie di
dacticistă. să nu aibă Ioc 
intr-un climat rigid : ea se 
desfășoară fără ordine de 
zi și procese verbale, fără 
referate sau Informări scri
se ; nu se adoptă hotărâri 
sau planuri de măsuri. 
Pentru desfășurarea „orei" 
nu este prevăzută o încă
pere anume, ea tinindu-se. 
de la caz la caz. in sala de 
pontaj. la puțul de extrac
ție. intr-o galerie — unde 
vor oamenii. Intr-o am
biantă colegială, prin d’s- 
cuții deschise, vii. tovără
șești. care îi antrenează oe 
toți, fără înscrieri la cu- 
vint. se pun întrebări din 
cele mai felurite, se dau 
răspunsuri. se realizează 
o discuție sinceră deschi
să. combativă față de tot 
ceea ce stlnjenește munca.

— Maiștrii „dirigint1” 
sînt. sau trebuie să fie. 
după părerea mea. cei 
mai activi agitatori ai or
ganizațiilor de bază — în
tregea ideea tovarășul Ni
colae Ponovtci, secretarul 
organizației de bază nr. 2 
de Ia E.M. Lonea. Această 
calitate — zic eu — s-o 
îndeplinească Insă nu nu
mai maistrul, ci si șeful 
de sector, directorul, direc
torul general, toate cadre
le de conducere, pentru că 
sarcinile cincinalului tre
buie nurtnte pe unwii 
fiecăruia, de la oroasnă'ul 
angajat, la ministru. Ade
vărat, avem Încă si „diri- 
ginți“.„ corigenți. ..Ora de 
dirigentie" este si pentru 
ei o școală, deoarece In ca
drul ei se stabilesc un cod 
al obligațiilor reciproce, o 
regulă a exigentei fără 
concesii, indiferent de per
soană ; practicînd-o. mais
trul se perfecționează el 
însuși.

...Cum am putut să ne 
convingem la fața locului, 
la Lonea pot fi recepțio
nate semnele interesului 
sporit pe care-l prezintă 
inițiativa „ora de dirigen
tie muncitorească" în în
treagă Valea Jiului. O dată 
„captată". însușită, ea tre
buie să circule nestinghe
rit. să fie aplicată neîntîr- 
ziat. astfel ca în timpul 
cel mai scurt să-și dove
dească din plin eficienta. 
Tn acest sens. Comitetul 
municipal de partid Petro
șani a făcut nn promiță
tor prim pas. Famine să-î 
facă și pe ceilalți oină la 
finalizarea acțiunii.
Constantin MORARII 
Mihai DUMITRESCU

r ZILELE FILMULUI SOVIETIC

„A venit un soldat
de

Trecere în revistă 
a unor noi producții 
ale studiourilor din 
U.R.S.S., „Zilele fil
mului sovietic" au de
butat marți seara, cum 
s-a mai anunțat, cu 
viguroasa creație a re
gizorului și scenaris
tului Daniil Hrabro- 
vițki — „Imblinzirea 
focului", o dezbatere 
dramatică pe tema 
răspunderii omului de 
știință, și a Omului în 
general, față de epoca 
și față de țara sa Fil
mul — a cărui temă a 
fost prezentată pe larg, 
de autorul său. in ca
drul interviului apărut 
în numărul de ieri al 
ziarului nostru — esțe 
bazat pe fapte reale și 
impune prin acel sen
timent al adevărului 
de care depinde, deci
siv, drumul operei de 
artă spre sensibilitatea 
și conștiința marelui 
public.

Este o calitate pro
prie creațiilor repre
zentative ale cinema
tografiei din U.R.S.S., 
ilustrată și de cea 
de-a doua peliculă din 
selecția adusă pe ecra
nele noastre de ac
tuala ediție a „Zilelor 
filmului sovietic". Ne 
referim la filmul „A 
venit un soldat de pe 
front", care a rulat Ieri 
la cinematograful „Ca
pitol". Acest film re
prezintă debutul ca 
regizor al unui tînăr 
și binecunoscut actor 
de teatru șl cinema : 
Nikolai Gubenko.

Realizat după o po
vestire de S. Antonov 
(scenariul: Vasili Șuk- 
șin). filmul „A venit 
un soldat de pe front" 
evocă perioada ime
diat următoare lnfrin-

ȘANTIERELE REPUBLICII
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t

pe front11
gerii Germaniei hitle- 
riste. Asistăm la o 
reconstituire patetică a 
ravagiilor făcute de 
războiul care a pustiit 
nu numai pămintul 
sovietic, dar a marcat 
adine și existența a 
nenumărate familii, 
viețile unor oameni 
fără de număr. Contu- 
rind peisajul tragic al 
satului ars pină la te
melii de fasciști, pei
saj populat de bătrîni.

cronica
cinematografică
de femei, de copii cu 
fețele alterate de su
ferință — autorul fil
mului, fidel față de 
realismul evocării, re
memorează împreju
rări de acum 27 de ani 
pentru a reliefa tăria 
morală a eroilor 
patriotismul lor, 
sursele umane, 
tești care i-au 
să învingă si in 
reconstrucției.

Un merit principal 
al regizorului rezidă 
în autenticitatea 
vestirii 
fice. în 
tea cu 
prople de tema filmu
lui său, în firescul cu 
care sugerează acea 
încredere profundă în 
viitor, comunicată 
întreaga desfășurare a 
acțiunii. El ferește e- 
vocarea de accente os
tentative.; iși conturea
ză personajele nuan
țat. cu o 
intuiție a

săi, 
re- 

sufle- 
făcut 

bătălia

po-
cinematogra- 

sensibilita- 
care se a-

*
la AsociațiaMiercuri dimineața, la Asociația 

cineaștilor din România, în cadrul 
unei conferințe de presă, delegația 
de cineaști din U.R.S.S., aflată în 
țara noastră cu prilejul „Zilelor fil
mului sovietic", s-a întîlnit cu nu
meroși ziariști, critici cinematogra
fici, oameni de artă și cultură.

Pornindu-se de la filmele selec
tate spre a reprezenta producția 
cinematografică sovietică 1972. con
ducătorul delegației, N.N. Karklins, 
președintele Comitetului pentru ci
nematografie din R.S.S. Letonă, ac- 

v ____________
p T

de

remarcabilă 
adevărului

vieții. Interpretarea 
actoricească este de 
bună calitate și avem 
in vedere îndeosebi 
creația Irinei Miroșni- 
cenko (femeia care aș
teaptă, zadarnic, o 
veste de la soțul dis
părut pe front), sau 
aceea a excelentului 
actor Mihail Gluzski 
(bătrînul Ivan) ; regi
zorul însuși apare și 
ca interpret — în ro
lul lui Egorov, ofițerul 
invalid care abia în
tors de pe front de
vine sufletul mici! co
lectivități de supra
viețuitori. De fapt, 
filmul nu are ceea ce 
se numește „eroi prin
cipali". Actorii fac 
corp comun, pe ecran. 

‘ cu țăranii din satul 
unde s-a turnat filmul, 
alcătuind împreună 
portretul eroului oo- 
lectiv al acestei reali
zări — poporul — ale 
cărui virtuți sînt cele
brate fără simplificări 
sau înfrumusețări ar
tificiale, cu grija de a 
surprinde convingător 
atit durerea, cît și spe
ranța, năzuința, hotă- 
rîrea de a prezenta 
lucrurile așa cum s-au 
petrecut.

Turnat In alb-negru 
(cu colaborarea 
bun operator : 
ravaev), filmul 
nit un soldat 
front" impune : 
calități plastice deose
bite. răsplătind. în an
samblul său, prin în
cărcătura sa de emoție 
și de adevăr omenesc, 
interesul manifestat de 
publicul 
chiar de la gala inau
gurală - față de „Zi
lele filmului sovietic".

unui 
E. Ka- 
,.A ve
de pe 
și prin

nostru

D. COST1N
*

trița emerită Alla Larionova și regi
zorul D. Hrabrovițki au reliefat 
principalele direcții de creație ale 
cinematografiei sovietice.

Realitatea istorico-revoluționară 
problema responsabilității omului 
față de timpul său. aspecte ale vie
ții cotidiene, marile cuceriri ale 
științei și tehnicii, dezaprobarea 
războiului continuă, după cum sub
liniau membrii delegației, să fie te
mele majore de inspirație.

T
BJlOVSX.1 I
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Astăzi, la cinematograful Capitol din Capitală

Za Rogojelu se apropie 
„MARELE 
EVENIMENT NR. 2"

„T I N E R I I‘‘

Rogojelu, octombrie 1972. 
Marele șantier al centralei 
termoelectrice de pe Jiu își 
trăiește cea de-a cincea 
toamnă sub semnul unor 
evenimente pe măsura di
mensiunilor acestui impor
tant obiectiv, care în etapa 
finală va avea o putere in
stalată de 1 720 megawați.

Ce se întîmplă in aceste 
zile pe fronturile de lucru 
ale Rogojelului ?

In vreme ce grupul 1 de 
200 MW, intrat în funcțiune 
cu cîteva luni în urmă, 
produce constant, confir- 
mînd astfel calitatea muncii 
depuse aici de constructori, 
montori și personalul de 
exploatare, la cazanul nr. 3, 
betonlștii lucrează la ni
velul cotei 92. iar la cel 
de-al treilea turn de răcire, 
dulgherii îmbracă in cofra- 
je inelul care marchează 
înălțimea de 60 m. o primă 
„gradație" pe construcția ce 
sc va ridica in final ia 110 
metri.

Toate acestea sînt însă 
umbrite oarecum de princi
palul punct de interes, pre
zent în gindurile tuturor 
celor aproape 4 000 de con
structori gorjeni. Este vor
ba de ultimele pregătiri 
pentru punerea In paralel 
a celui de-al doilea grup de 
200 MW, adică despre cel 
de-al doilea mare eveni
ment pe care il trăiește Ro
gojelu de la începerea lu
crărilor și pînă azi. <

Trecînd pe șantier, de la 
un loc de muncă la altul, ai 
impresia că privirile fiecă
rui om sînt atrase ca de un 
magnet către locul acestui 
important eveniment, către 
impunătorul bloc al cen
tralei, între pereții căreia 
colectivul însărcinat cu 
noua premieră parcă trans
mite turbinei, gata de start, 
energie izvorîtă din tensiu
nea emoțională a fiecărui 
om. Rotită lin de un mi
niatural viror, deocamdată 
a numai 60 de turații pe 
ninut, turbina e gata să 
uimească impulsul care o 
a duce cu 3 000 de rotiri 

■n spațiul vitezelor produc
tive. Alături, la vatra de o- 

, tei a cazanului este așteptat 
declicul care va scăpăra 
prima seînteie a nă- 
praznicului foc. la pute
rea căruia, în numai 
cîteva ore, apa se va

transforma în abur Indus
trial. Un abur care nu-și va 
putea îndeplini misiunea 
dacă nu va răspunde hare
murilor termice și chimice, 
riguros impuse de o tehno
logie pe cît de simplă in 
principiu, pe atît de compli
cată in detaliu. Tocmai de 
aceea. în aceste zile. în sala 
de comandă tehnică, in 
preajma tabloului care nu
mără nu mai puțin de 800 
de butoane și manete, sint 
prezenți nu numai ingineri 
de serviciu, maiștri și one- 
ratori, ci și mulți alții, din
tre cei care nu au în apa
rență nici o legătură cu e- 
venimentul : montori și

locul bărbaților cu căști de 
protecție și salopete albastre 
fiacoanele cu probe. Toți se 
string în jurul ei ascul- 
tind-o : atit la sută siliciu, 
atit la sută... Cu fiecare 
probă, cifrele arată valori 
tot mai apropiate de cotele 
normale.

De aici — deplin justifi
cată și plină de semnifica
ții pentru profilul spiritual 
al constructorilor și energo- 
tehnicienilor — emoția to
nică mareînd pregnant în 
aceste zile colectivul de 
la Rogojelu.

Despre aceasta ne vorbeș
te tovarășul Florian Paras- 
chivoiu. secretar al comi-

• CEA DE-A CINCEA TOAMNĂ A „GIGAN
TULUI DE PE JIU" • 4 000 DE CONSTRUC
TORI IN AȘTEPTAREA UNEI SCINTEI • CUM 

SE CIȘTIGĂ 210 ZILE DINTR-UN AN

constructori, fierari beto- 
niști și dulgheri, vopsitori și 
chiar... conducători auto.

„Așa e, mulfi iși fac 
drum pe aici, ne spune 
tinârul inginer de serviciu 
Grigore Trânte. Fiecare 
vrea să vadă cu ochii lui 
probele de laborator, fieca
re își mută privirea după 
cum bat acele cadranelor ; 
ce să mai vorbim, n-ai loc 
să răsufli. Dar pe noi nu ne 
supără. Ii înțelegem. Fie
care dintre ei a pus aici 
cite ceva din munca și pri
ceperea lui și, intr-un fel. 
se simte răspunzător de re
zultatul final".

Acest rezultat nu este 
însă, din păcate, atît de 
ușor de obținut, mai ales 
în aceste zile în care ploile 
abundente n-au afectat nu
mai cimpurile de recolte ale 
Gorjului, ci și... puritatea 
cărbunelui și apei destinate 
termocentralei. Șuvoaiele 
au adus pămînt și pietriș 
pină în bunkăre. Lnfluențind 
calitatea cărbunelui. iar 

‘probele de apă nu dau încă 
răspuns pe deplin pozitiv... 
Fix. din oră în oră. o fată 
in halat alb aduce in mij-

tetului de partid al platfor
mei : „Ploile acestei toam
ne. ca și o serie de intir- 
zieri in aprovizionarea cu 
materiale și in livrarea 
unor echipamente și insta
lații. au confruntat și con
fruntă colectivul nostru cu 
necesitatea unor eforturi 
sporite. Dar aceasta nu i-a 
descurajat pe oameni, ci, 
dimpotrivă, i-a îndîrjit. i-a 
făcut să acționeze mai 
unitar și mai eficient 
ca niciodată. Un exem
plu evident ni l-au 
oferit și ni-1 oferă a- 
dunăriîe de dări de 
seamă și alegeri din or
ganizațiile de partid. Tn 
toate cele 18 orga
nizații de bază de la con
structor, montaj și benefi
ciar, unde au avut loc dez
baterile. materialele prezen
tate, cit și discuțiile s-au 
axat in principal pe pro
blemele producției, pe a- 
deptarea unor programe de 
măsuri menite să asigure 
realizarea sarcinilor de 
plan, a angajamentului 
nostru de a întîmpina 
așa cum se cuvine ziua re
publicii, de a ne îndeplini

cincinalul înainte de • ter
men".

Intr-adevăr, Ia Rogojelu 
nu a fost organizație de 
bază in cadrul căreia comu
niștii să nu fi adus propu
neri concrete destinate op
timizării producției. De pil
dă. din dezbaterile la care 
an participat cei 52 de 
membri ai organizației de 
la sala principală a rezul
tat propunerea îmbunătăți
rii sistemului organizatoric 
de folosire a macaralelor. 
O propunere care scurtează, 
la nivelul întregului șantier, 
durata totală a instalării a- 
cestor mari utilaje cu 210 
zile. De asemenea, mentorii 
din organizația de baza de 
Ia turbine au bolărit tre
cerea neintirziată la închi
derea sălii mașinilor in ve
derea asigurării încă de pe 
acum a condițiilor optime 
de lucru pe timp de iarnă.

Tot comuniștii de aici au 
propus organizarea urgentă 
a unei discuții cu cei de la 
U.M.G.B.. la nivelul maiș
trilor și șefilor de echipe, 
pentru a se pune cit mai 
bine la punct cu noile teh
nologii ale cazanelor de 
producție românească ce 
urmează să fie livrate Ro
gojelului. Tn aceleași adu
nări generale de dări de 
seamă și alegeri, comuniștii 
au propus introducerea unei 
tehnologii noi, care să în
lesnească montarea pe an- 
samble mari, pină la 50 
tone, adică la întreaga ca
pacitate a macaralelor, in 
vederea scurtării termene
lor de montare a electrofil- 
trelor cazanului termic.

„In aceste zile, mai mu» 
ea oricind. viața șantierului 
este viața de partid" — ne-a 
spus dulgherul șef de bri
gadă Petre Șerban. secretar 
sl comitetului de partid de 
la constructor. Un adevăr 
care avea să ni se în
fățișeze revelator. în a- 
ceeași zl, cînd am cerut 
celor 71 de comuniști de la 
organizația de bază „Etapa 
a doua" aprobarea de a par
ticipa la lucrările adunării 
lor generale de dare de sea
mă și alegeri.

Despre aceasta. Intr-un 
viitor reportaj de la Rogo
jelu.

Petre DRAGU
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Producție a studioului Mosfilm. Scenariul: Aleksandr Cervinski, după romanul 
lui A. Andreev. Regia : Nikolai Moskalenko. Cu : Evgheni Kindinov, Liubov Ne
fedova, Janna Gorojenia, Nelli Pșennaia, Daria Vasilievna, Tatiana Pelțter, Alla 

Larionova, Armen Djigarhanian, Vladimir Tihonov.

cinema
• A fost odată un polițist : 
PATRIA - 10; 12,30; 15; 18; 20,45, 
SALA PALATULUI - 17,15 (seria 
de bilete - 4272); 20,15 (seria de 
bilete — 4274). FESTIVAL — »: 
11.15; 13.30; 16; 18,30; 21.
• Eliberarea lui L.B. Jones : FE
ROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9: 11,15; 13.30: 
16; 18,15; 20.30.
• Ultimul tren din Gun-HIH : 
LUMINA — 9: 11,15; 13,30; 16.
• Colega mea, vrăjitoarea : LU
MINA - 18.15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Noi trei și clinele : DOINA — 
11.30: 13,30; 15,30: 17.45; 20.
• Fuga e sănătoasă : FAVORIT
— 9,15; 11.30; 13.45: 16: 18.15; 20,30. 
BUCUREȘTI - 8.45; 11; 13.30: 16: 
18,30; 21, LUCEAFĂRUL — 8.30: 11: 
13.30: 16; 18.30; 21.
• Anonimul venețian : SCALA —
9; 11,15: 13.30; 16; 18,30; 21. EXCEL
SIOR - 9: 11.15; 13.30; 16: 18.15:
20.30.
• Tinerii î CAPITOL — 9.30: 11.45: 
14: 16,15; 18,30; 20,45.
• Drum In penumbră : CENTRAL
— 9.15: 11.30; 13.45; 16: 18,15: 20,30, 
TOMIS - 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18; 
20.15.
• Sflnta Tereza șl diavolii : RA
HOVA — 15.30; 18; 20.15.
• Marea hoinăreală : GRIVIȚA
— 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18: 20.30.
MELODIA — 9: 11,15: 13.30; 16;
18,30: 20.45, GLORIA - 8.45: 11:
13.30: t6; 18.30; 20.45.
• Llubov larovala : BUZEȘTT — 
15.30: 18: 20,15.
• Un candidat la președinție :
BUCEGI - 15,30: 18: 20,30. FLO-
REASCA - 15.30: 18; 20.30.
• Aventuri la Marea Neagră 3 
UNIREA - 15.30: Î9
• Tlntin și Templul Soarelui : 
TIMPURI NOI - 9 - 20.15 în con
tinuare
• Un hectar de cer — 10: 12: 14; 
16, Fratele doctorului Homer — 
18.15; 20.30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Mania grandorii : DACIA — 
9: 11.15: 13.30: 16; 18.15: 20.30, MIO
RIȚA - 9: ti.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.30.
• Fata care vinde Hori : FLACA-

RA — 9,30; 12; 15,15; 17.45: 20,1S, 
VITAN - 10.30; 13; 16,15: 21.
• Procesul unei stele : LIRA — 
15.30: 18; 20,15.
• Logodnica frumosului dragon :
MOȘILOR - 15.30: 17.45: 20.
• Șarada : DRUMUL SA FUI — 
15.30; 17,45; 20.
• O floare și doi grădinari : FE
RENTARI - 15,30; 19.
• Tora ! Tora ! Tora ! : GIU- 
LEȘTI - 15.30: 19. VOLGA — 9; 
12.30: 16; 19.30
• Aleargă repede, aleargă liber : 
COTROCENI — 15,30: 18: 20.15.
• Jocul de-a moartea : PACEA
- 15,45: 18; 20,15.
• Binecuvlntați animalele șl co
piii : CRTNGAȘI — 15.30: 18: 20.15.

tv
Programul I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 România în lume.
9.35 O viață pentru o idee : Di- 

mitrie Guști (I).
10.00 Curs de limba rusă. Lecția a 

25-a.
10.30 De la Alfa la Omega. Enciclo

pedie pentru elevi.
10.50 Tele-obiectiv.
11.10 Telecinemateca : „Iulius Cae

sar0.
13.05 Telejurnal.
15.15 Handbal masculin : Steaua — 

Universitatea București. Divi
zia A. Transmisiune directă 
de la Stadionul Dinamo.

16.30 - 17,00 Teleșcoală.
17.30 Deschiderea emisiunii de

după-amiază. Emisiune tn
limba maghiară. Din cuprins : 
• Din 7 în 7 zile a Cincina
lul înainte de termen.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.50 Cronica literară.
19,00 Satul contemporan.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telelurnal. * tn cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

10.10 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Caraș-Severin.

20.30 Asoecte din spectacolul An
samblului folcloric indian.

20.45 Padini de umor : Retrospec
tivă Walt Disney

21.35 Tinerii despre ei înșiși.

22.15 Itinerar : Viena — Salzburg 
— Linz.

22,35 24 de ore.

Programul II

17.30 Agenda.
17,40 Selecțiuni din festivalul de 

muzică de cameră Bem us ■— 
Belgrad 1972.

18,10 Film artistic : Viktoryne. 
Ecranizare după Balzac.

19.05 Dans și muzică de pretutin
deni. Folclor, balet și muzică 
clasică din R.S.S. Ucraineană.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Concertul Orchestrei simfoni

ce a Radioteleviziunii. Dirijor: 
Emanuel Elenescu. In pro
gram : R. Schumann — Sim
fonia l ; J. Brahms — Simfo
nia I în do minor.

21,55 Viața științifică a Capitalet.
22.15 Inscripție pe o zi de toamnă.

teatre
• A.R.l.A. prezintă (la Opera Ro
mână ): spectacolul „Visul unei 
nopți de vară* susținut de „Royal 
Shakespeare • Company* — Anglia
— 15,30; 20.
• Radiotelevizlunea Română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor Emanuel Ele
nescu — 20.
• Teatrul de operetă ; Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — 20, (sala Studio) : Părinții 
teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Va
lentin șî Valentina — 20.
• Teatrul „C.I. Nottara* (sala 
Magheru) : Stana — 19.30 : (sala 
Studio) : Schimbul — 20.
• Teatrul Giulești: ...Eseu — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică0 (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15 ; 17. (sala din str. Acade
miei) : Doi poznași — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I.L. Cara- 
giale* : O noapte furtunoasă și Kir 
Zuliaridi — 20
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| Șî distru

gerea
| probelor

FAPTUL
DIVERS
La Cehu
Silvaniei
se poartă
cifra trei

ma-Internată nu demult Ia 
ternitatea din orașul Cehu-SU- 
vaniei (Sălaj), Maria Romocea, 
în vîrstă de 28 de ani, din co
muna Benesat, mamă a doi co
pii, a născut trei gemeni. „Băr
bații", acum în vîrstă de... o 
lună de zile, se numesc Gheor
ghe, Dănuț șj Petrișor, Tot la 
aceeași maternitate, Florica 
Pasca, de 30 de ani, din satul 
Aluniș, aparținînd de comuna 
Benesat, a dat viață la trei fe
tițe : Mariana. Rodica și Laura. 
Simetrie perfectă. Cele 
bune urări, în continuare, 
melor din localitate 1

Confuzia
lupului

mai 
ma-

Săteanul Ion Dan, din comu
na Bertea (Prahova), îmbrăcat 
cu un cojoc de oaie, își spăla, 
intr-una din zile, saivanul. Nu 
se gindea nici o clipă că cineva 
din spate il urmărește cu ochi 
lacomi. Tiptil, tiptil, un lup s-a 
apropiat de el și l-a atacat prin 
surprindere. Intre fiară si om 
s-a încins o luptă grea, pe viață 
și pe moarte. Pină la urmă, 
Ion Dan. reușind să pună mina 
pe toporișcă. l-a doborit pe a- 
gresorul, care, pe semne, II 
confundase cu o oaie. S-a pre
zentat apoi la Ocolul silvic din 
Vălenii de Munte și, pentru cu
rajul său, a primit și cuvenitul 
premiu.

e..4 o probă!
Inspecția comercială a Capi

talei a fost sesizată că la bu
fetul „Foișor" (aparținînd 
I.A.P.L. „Rarău") băuturile 
sînt diluate și vîndute cu supra- 
preț. A urmat un control ino
pinat. Cu acest prilej s-a con
statat că barmana Ștefania 
Stoica vindea sticla de bere cu 
4 lei, în loc de 3,50 lei. Totodată, 
au fost recoltate mai multe 
probe din băuturile existente în 
local, dar ospătarul Alexandru 
Valentin Panaitescu a spart sti
clele și n-a mai ajuns la labo
rator decît una (care atesta că 
băutura respectivă avea cu 8 
grade mai puțin). Acum se va 
convinge Și el că și distrugerea 
probelor este o probă. Drept 
pentru care urmează să suporte 
consecințele de rigoare.

Farsa
adreselor

Intr-una din nopțile trecute, 
la casieria O.C.L. Produse in
dustriale din Cluj a izbucnit 
un incendiu. Cei ce au sărit in 
ajutor au hotărit să anunțe de 
îndată pompierii și casierele 
care lucrau acolo. Pompierii au 
venit, au stins focul, dar casie
rele n-au mai apărut. Pentru 
simplul motiv că n-au fost gă
site la adresele lăsate la 
tate spre 
semenea 
Plecaseră 
noaptea respectivă ? Nu. Se mu
taseră intre timp la alte adrese 
și... uitaseră să le anuleze pe 
cele vechi. Noroc cu intervenția 
promptă a pompierilor. Pentru 
că, altfel, această „farsă" pu
tea să le coste foarte scump.

uni- 
a fi chemate in a- 
cazuri de urgență, 
toate din oraș în

„Fenta"
a eșuat

cîndNimeni nu s-a supărat 
Demeter Ambrus, din Alba Iu- 
lia, str. 30 Decembrie nr. îi, 
fost jucător la echipa de fotbal 
„Unirea" din localitate, în pre
zent fără serviciu, își păcălea 
adversarii pe terenul de joc 
prin fente și driblinguri. Cîțiva 
cetățeni creduli din satul Pur- 
căreți, comuna Pianu, județul 
Alba, s-au supărat insă foc pen
tru că exfotbalistul le-a promis 
procurarea de contoare electrice 
și console pentru execuția insta
lațiilor de iluminat, a Încasat 
diferite sume de bani și a dis
părut. Dar, spre norocul lor, a- 
ceastă „fentă" a fost anihilată 
la timp. Acum fostul fotbalist 
se află in 
Miliției județului Alba, 
intîlnirea cu
„un transfer"

carantină la arestul 
După 

justiția, va primi 
sigur.

Rubricâ
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii'

redactata de :
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CELUI DE-AL XXIII-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI DE STÎNGA-COMUNIȘTII

DIN SUEDIA
Dragi tovarăși,
în numele comuniștilor și al întregului popor român vă transmitem 

dumneavoastră, delegați la cel de-al XXIII-lea Congres 
Stînga — Comuniștii din Suedia, tuturor comuniștilor 
toare suedeze un cald salut tovărășesc.

Membrii partidului nostru, oamenii muncii din

al Partidului de 
și clasei munci

România socia
listă urmăresc cu caldă simpatie și sentimente internaționaliste activita
tea partidului dumneavoastră, succesele obținute în lupta pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, pentru un viitor de 
pace și progres, eforturile ce le depuneți pentru unitatea de acțiune a 
tuturor forțelor muncitorești și populare în lupta împotriva imperia
lismului, pentru securitate și colaborare în Europa și în întreaga lume. 

Exprimînd satisfacția partidului nostru pentru extinderea, în ulti
mii ani, a relațiilor frățești, de prietenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul de Stînga — Comuniștii din Suedia, ne re
afirmăm convingerea că acestea se vor dezvolta continuu pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, egalității 
în drepturi, autonomiei, neamestecului în treburile interne, respectului 
și sprijinului reciproc.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în activitatea ce o desfășurați 
pentru triumful cauzei nobile a libertății, democrației, socialismului și 
păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CU PRILEJUL ZILEI FORȚELOR ARMATE

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

COCTEIL OFERIT DE MINISTRUL
FORȚELOR ARMATE

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Ira

nului, ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe 
Aii Khalatbari.

al Iranului. Abbas

♦
„Romarta" din CraLa magazinul .. 

iova a fost deschisă o expoziție co
mercială cu produse ale unor firme 
din R.P. Polonă. Organizată în baza 
unei înțelegeri survenite intre mi
nisterele de comerț exterior din cele 
două țări, ca răspuns la o acțiune 
similară inițiată in această lună la 
Poznan, de către reprezentanții or
ganizațiilor comerciale din Craiova, 
expoziția cuprinde o largă varietate 
de produse fabricate în diferite în
treprinderi din țara prietenă.

♦
Zilele acestea au fost încheiate 

cursurile pentru protecția mamei și 
copilului, organizate de Centrul in
ternațional al copilului, cu sediul in 
Franța, în colaborare cu Ministerul 
Sănătății din Republica Socialistă 
România.

ZIUA NAȚIONALĂ A AUSTRIEI

Excelenței Sale
Domnului dr. honoris causa FRANZ JONAS

Președintele federal al Republicii Austria
Sărbătoarea națională a Republicii Austria îmi oferă plăcutul prilej 

de a adresa Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat și al meu 
personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului austriac 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele. Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Evaluarea tradițiilor
scrutarea viitorului

ZIUA NAȚIONALĂ A IRANULUI

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului
Cu prilejul aniversării Zilei de naștere a Maiestății Voastre Imperial» 

— sărbătoarea națională a Iranului — vă adresez cele mai calde felici
tări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și pace poporului iranian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele re
lații statornicite între Republica Socialistă România și Iran vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, în interesul ambelor noastre popoare, păcii și în
țelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnul AMIR ABBAS HOVEYDA

Primul ministru al Iranului

Ministrul Forțelor Armate, gene
ral de armată Ion Ioniță, a oferit, 
miercuri seara, un cocteil cu prile
jul celei de-a 28-a aniversări a Zi
lei Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al

București al 
membru su- 
Executiv al

Comitetului municipal 
P.C.R., Ion Stănescu, 
pleant al Comitetului
C.C. al P.C.R., ministru de interne, 
Ion Dincă. secretar al C.C. al P.C.R., 
generali, foști comandanți pe fron
tul antihitlerist, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de știință. Cul
tură și artă, ziariști.

Au participat atașați militari ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

La Invitația Marii Adunări Națio
nale, miercuri seara a sosit în Ca
pitală o delegație de parlamentari și 
oameni politici din Republica Orien
tală a Uruguayului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Traian 
Ionașcu, președintele Comisiei juridi
ce a M.A.N., vicepreședinte al Grupu
lui român din Uniunea interparla
mentară, și Constantin Dinculescu. 
președintele Comisiei pentru învăță- 
mînt, știință și cultură a M.A.N.. de- 
putați ai Marii Adunări Naționale.

A fost prezent Victor Pomes, am
basadorul Uruguayului la București. 

(Agerpres)

(Agerpres) Manifestări cu ocazia
Depuneri de coroane celei de-a 27-a aniversări

26 octombrie — Ziua 
națională a Austriei, 
consemnînd data a- 
doptării de către par
lament. în 1955. a le
gii neutralității 
manente 
cată 
tr-un 
prin 
ample reuniuni științi
fice. axate pe proble
me de mare actuali
tate. Motto-ul lor co
mun ar putea fi : „E- 
valuarea tradițiilor — 
scrutarea viitorului". 
In centrul atenției ge
nerale se plasează, in
contestabil, congresul 
ce se deschide joi. la 
sediul Agenției inter
naționale pentru e- 
nergia atomică din 
Viena. cu tema ..Viito
rul științei și tehnicii 
în Austria". Sesiunea, 

un 
de 
pe 

I de 
aus- 

in 
1' și

per- 
este mar- 

anul acesta in- 
mod deosebit, 
inițierea unor

Cu prilejul ZUei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, la 
25 octombrie, la Monumentul Eroi
lor Patriei și la Cimitirul militar 
Ghencea din Capitală au fost depu
se coroane de flori din partea Mi
nisterului Forțelor Armate. Ministe
rului de Interne și Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist.

Cu același prilej, la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Capitală a 
fost depusă o coroană de flori din 
partea Ministerului Forțelor Armate 
și Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist.

La solemnități au participat gene
ral-colonel Sterian Țîrcă și general
colonel Marin Nicolescu. adjunct: ai 
ministrului Forțelor Armate, gene- 
ral-maior Ioil GfL^gdiiipct-al mi-y... 
nistrului de mterne. Durnittu Nea- v 
șoiu, vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
generali activi si în rezervă, ofițeri 
superiori, oameni ai muncii, tineri, 
pionieri.

La Monumentul Eroilor Sovietici a 
fost de fată V. S. Tikunov. însărcinat 
cu afaceri a.i. ai Uniunii Sovietice la 
București.

După depunerea coroanelor, partlci- 
pantii la solemnități au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
eroilor căzuti pentru 
triei

a 0. N. U

noastre.
eliberarea oa-

In 
rele

*
cursul aceleiași 
și monumentele 

din
zile, la cimiti- 
eroilor români 

și șovietici din tară, căzuti în 
războiul antihitlerist, au fost depuse 
coroane de flori din partea organe
lor locale de partid și de stat, a or
ganizațiilor de masă și obștești, a 
unităților militare, precum și din 
partea unor întreprinderi și Insti
tuții.

militări ai forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patriotice, tineri 
din detașamentele de 
tru apărarea patriei.

pregătire pen- 
pionieri.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

La universitățile din Craiova și 
Iași au avut loc, miercuri după- 
amiază, mese rotunde, organizate de 
Asociația de Drept Internațional și 
Relații Internaționale — A.D.I.R.I. — 
în cadrul manifestărilor consacrate 
celei de-a 27-a aniversări a creării 
Organizației Națiunilor Unite.

Au luat parte membri ai filialelor 
A.D.I.R.I., cadre didactice universi
tare. reprezentanți ai comitetelor 
județene de cultură și educație so
cialistă. La reuniunea de la Craiova 
a participat A. H. Rotival, reprezen
tantul permanent in România al Pro- 

■ gramului Națiunilor Unite pentru
St”nvfff loc cu acest prilej au rele
vat rolul O.N.U. și al organismelor 
sale în promovarea ideii de coope
rare internațională în serviciul păcii, 
necesitatea întăririi misiunii ce ii 
revine, contribuția activă a Republi
cii Socialiste România la dezvoltarea 
înțelegerii și colaborării între 
poare, consolidarea 
securitate în lume, la 
tinuu al omenirii.

po- 
cllmatului de 
progresul con-

(Agerpres)
Miercuri după-amiază.

I m Pătan. vicepreședinte al 
lui de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a primit pe senatorul ame
rican Vance Hartke. care se află in
tr-o vizită în tara noastră.

La întrevedere au luat parte Aurel 
Ioncică, secretar general în Ministe
rul Comerțului Exterior, și Mircea 
Rebreanu. secretarul Comisiei juridi
ce a M.A.N.

A fost de față Robert 3. Martens.

tovarășul 
Consiliu-

însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București.

★
In aceeași zi. oaspetele american 

a avut o întrevedere la Marea Adu
nare Națională cu Aurel Vijoli. pre
ședintele Comisiei economico-finan- 

are. la care au participat Alexan
dru îonescu. secretarul Comisiei 
pentru politică externă, și Mircea 
Rebreanu, secretarul Comisiei juri
dice.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL Nr. 43 DIN 25 OCTOM
BRIE 1972 FOND GENERAL DE 
CÎȘTIGURI : 1 861 998 lei din care 
800 727 lei report

(Agerpres)
EXTRAGEREA 1:937 44 11 45 27
EXTRAGEREA a II-a: 30 19 21 

38 14

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Echipele noastre în cupele europene
„CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI"

2
Real Madrid 1

PITEȘTI (Prin telefon). — Campi
oana Spaniei nu mai este acel Real 
Madrid de pe vremuri, adică marea 
echipă ce domina fotbalul european și 
care incinta.se publicul bucureștean cu 
vreun deceniu în urmă. Dar, de aici 
și pînă la a nu-i recunoaște valoarea 
internațională prezentă e o cale lun
gă. Real e o echipă bună, fără „găuri" 
în formație, toți jucătorii ei poartă 
marca tehnică a fotbalului spaniol : 
de asemenea, sînt bine pregătiți tac
tic și fizic. In plus, jocul formației 
madrilene e modern, cu multă miș
care in teren ; aproape toți jucătorii 
participă atît la acțiunile de atac cit 
și la cele din apărare.

Astfel prezentîndu-se adversarii 
campioanei noastre, putem spune că 
rezultatul sec, victorie cu 2—1 (1—1) 
obținută de F. C. Argeș, este valoros. 
Totuși acest rezultat nu ni se pare 
prea încurajator, fiindcă în cupele 
europene, în fond, avem de-a face cu 
un meci de 180 de minute din care 
ultimele două reprize vor avea loc la 
Madrid. Iar avansul de un singur gol 
rămine cam subțirel.

Din păcate, nici jocul de Ieri al 
formației piteștene n-a fost de na
tură să ne entuziasmeze. în fața unui 
adversar extern ceva mai tare, s-au 
reliefat, mult mai bine decît in cam
pionat, neajunsurile echipei F. C. Ar
geș, adică : valoarea de ansamblu nu 
tocmai înaltă, tehnica precară a 
unora din jucători, insuficienta capa
citate de construcție la mijlocul te
renului etc. Iar spaniolii care, in ge
neral, și-au marcat foarte strict 
rivalii de la înaintare, i-au aplicat 
repede lui Dobrin un paznic De tot 
terenul (mijlocașul Grande, nr 8) 
Astfel, și bruma de organizare 
atac a piteștenilor s-a topit văzind 
cu ochii. Nu spunem că Dobrin nu s-a

distins sau că ar fi fost în întregime 
anihilat. Dimpotrivă, Dobrin a mun
cit mult pentru echipă, i-au reușit și 
lucruri extraordinare ; totuși, asta 
s-a dovedit — ieri mai mult ca nici
odată in trecut — prea puțin pentru 
o formație de fotbal cu 11 jucători. 
Probabil, la 9 noiembrie, in meciul 
retur de la Madrid, piteștenii vor 
stringe rîndurile și își vor apăra cu 
mindrie prestigiul de campioni. Să 
sperăm că aceasta se va traduce pe 
planul jocului 
ganizare și o 
combinațiilor, 
F.C. Argeș in
definitiv, manșa a doua F.C. Argeș— 
Real începe de la 2—1...

Reamintim că golurile partidei de 
ieri au fost înscrise de Dobrin (min 
25 din penalti), Anzarda (min. 43) și 
Prepurgel (min 63).

printr-o mai bună or- 
calitate superioară a 
așa cum ne obișnuise 
campionatul trecut. In

Va Ier lu MIRONESCU

„CUPA CUPELOR"

Rapid Viena 1
Rapid București 1

Fotbaliștii de la Rapid București 
au susținut aseară la Viena, pe sta
dionul „Prater", primul lor meci din 
turul II al „Cupei Cupelor" cu for
mația austriacă Rapid Viena. încă de 
la inceputul meciului, circa 20 de 
minute, echipa gazdă a declanșat o 
ofensivă indîrjită, Bucureștenii. sur
prinși oarecum, nu au putut rezista

in

în totalitate, primind un gol, în min. 
10, ca urmare a unui șut al lui Ga
losh. Contraatacurile echipei noastre 
au avut apoi un anume grad de pe
riculozitate, dar egalarea întirzie... 
După pauză, echipa bucureșteană for
țează și, prin atacuri repetate, cu 
pase lungi, pe extreme (prilejuind, in 
special, iui Năsturescu să se remar
ce), iată și egalarea : în min. 66 Nea- 
gu înscrie imparabil, din apropierea 
porții echipei vieneze.

Jocul devine din acest moment 
parcă și mai pasionant ; rapidiștii 
bucureșteni sînt foarte aproape de a 
lua conducerea, dar la un șut al ace
luiași Neagu (Ia cinci minute după 
egalare) portarul vienez reține Sigur, 
iar după alte citeva minute. Angeles- 
cu șuteăză in bară 1

Returul — la București, la 8 noiem
brie.

ALTE REZULTATE
• „CUPA CAMPIONILOR EU

ROPENI" : Bayern Miinchen—Omo- 
nia Nicosia 9—0 (4—0). Gerd Milller 
a înscris 5 goluri. .
tombrie. tot în R. F. a Germaniei ; 
Spartak Trnava—Anderlecht 1—0 : 
Dinamo Kiev—Gornik Zabrze 2—0.

• „CUPA U.E.F.A." : F. C. Li
verpool — A.E.K. Atena 3—0 (2—0) ; 
Beroe Stara Zagora — Honved Bu
dapesta 3—0 ; Viking Stavanger — 
F. C. Koln 1—0 ; C.U.F. Barreirense— 
F. C. Kaiserslautern 1—3 
Berlin — Spartak Lewski 
Steaua roșie Belgrad — F.
3—1.

• „CUPA CUPELOR": 
șovia — A. C. Milan 1—1 : Hiber
nians Cork — Schalke 04 0—0 ; Carl 
Zeiss Jena — Leeds United 0—0.

Returul la 26 oc-

; Dynamo 
Sofia 3—0 ; 
C Valencia
Legia Var-

CICLISM : Belgianul Eddy Merckx a stabilit un nou record 
mondial al orei

Celebrul ciclist belgian Eddy 
Merckx și-a încununat cu succes ten
tativa sa de a doborî recordul mon
dial al orei (pînă miercuri la amiază, 
vechiul record — 48.653 km — apar
ținea danezulu1 Ole Ritter) tn formă 
excepțională, Merckx a parcurs în-

tr-o oră — pe pista de lemn a velo
dromului olimpic din Ciudad de Me
xico — distanta de 49 km. 408 m și 
68 cm. în tentativa sa. Merckx a 
corectat recordurile lumii la 10 și 
20 km. inregistrind timpurile de 
U’53”20/100 și, respectiv 24’06"80/100.

care va prilejui 
interesant schimb 
opinii, contează 
participarea a 200 
oameni de știință i 
trieci. specialiști 
domeniul tehnicii 
conducători din indus
trie.

Tot în această săp- 
tămînă își începe lu
crările o comisie știin
țifică pentru investi
garea istoriei Austriei 
între anii 1927—1938. 
avind programată o 
ședință specială in 
ziua de 26 octombrie. 
Simpozionul, convocat 
din inițiativa cance
larului Bruno Kreisky 
și a vicepreședinielui 
parlamentului. A. Ma- 
leta, își propune să 
deschidă o discuție a- 
supra „evenimentelor 
acelor ani nefaști pen-

tru Republica Aus
triacă".

Aniversarea Zilei na
ționale a Austriei co
incide anul acesta cu 
o perioadă de intense 
eforturi pentru concre
tizarea unor proiecte 
menite să contureze și 
mai pregnant profilul 
unei țări cu o econo
mie avansată, ce ocu
pă un loc important 
printre statele indus
triale ale lumii. Re
cent a avut loc darea 
în funcțiune a primei 
părți din canalul Du- 
năre-Maln. prin care 
se va face legătura cu 
Rinul și. in final, cu 
Oceanul Atlantic. Per
spectiva terminării. în 
1982, a celei de-a doua 
secțiuni a canalului 
Dunăre-Main contu
rează de pe acum im
portanța acestei căi 
navigabile intre țările 
din Vestul și Estul Eu
ropei. In martie 1973 
va intra în funcțiune 
complexul de la Otten- 
heim-Wilhering. Anul 
acesta urmează să în
ceapă lucrările pregă
titoare pentru barajul 
de la Altenwoerth. 
unde se va ridica o 
hidrocentrală cu o pro
ducție anuală de a- 
proape 2 miliarde 
kWh. cea mai mare 
uzină de pe porțiunea 
austriacă a 
Definitivarea 
jării Dunării 
mula, fără 
schimburile economice 
și colaborarea dintre 
statele continentului

Dunării, 
arnena- 
va sti- 

indoială.

nostru.
Aceste aspirații, una

nim împărtășite de o-

pinia publică austria
că. își găsesc reflecta
re și în politica pro
movată de Austria pe 
plan internațional, o 
politică de pace și co
laborare cu toate sta
tele. fără deosebire de 
orinduire socială. In
tr-un asemenea con
text se înscriu și re
lațiile româno-austrie- 
ee. Atit la București, 
cît și la Viena se con
stată cu satisfacție e- 
voluția ascendentă pe 
care o înregistrează 
legăturile, 
statornicite, 
tenie și 
dintre România 
Austria. O 
buție importantă la 
dezvoltarea acestor 
relații au adus-o. 
așa cum este bine cu
noscut, vizita pre- • 
ședintelui Consiliului 
de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. în Austria 
și vizita președintelui 
Franz Jonas in Româ
nia, convorbirile pur
tate intre șefii de stat 
ai celor două țări. De 
ambele părți se apre
ciază că 
condițiile 
tinderea 
carea în 
schimburilor 
claie
ce. pentru dezvoltarea 
pe o scară mai largă 
a cooperării industria
le și tehnice, in inte
resul celor două po
poare, al adîncirii 
prieteniei dintre ele, al 
cauzei înțelegerii și 
colaborării internațio
nale.

Petre 
STANCESCU

Viena

temeinic 
de prie- 

colaborare 
Și 

contri-

există toate 
pentru ex- 

și diversifi- 
continuare a 

comer- 
româno-austrie-

Miting de solidaritate
W 1 >1

cu lupta poporului vietnamez
exprimăm recunoștința noastră pro
fundă fată de partidul, guvernul și 
poporul frate român pentru ajuto
rul și sprijinul prețios acordat.

(Agerpres)

de

Cu prilejul vizitei pe care o între
prinde in țara noastră delegația 
Federației Tineretului și Studenților 
pentru Eliberare din Vietnamul de 
Sud, condusă de Tran Van An, mem
bru al Comitetului Executiv al aces
tei organizații, la Iași a avut loc 
miercuri după-amiază un miting de 
solidaritate. Un mare număr de 
muncitori, studenti și elevi, alături 
de care se aflau tineri vietnamezi 
care învață în acest centru univer
sitar. au înconjurat cu căldură pe 
oaspeți, făcîndu-se mesagerii senti
mentelor de solidaritate și prietenie 
ale tineretului tării noastre.

In numele celor peste 80 000
tineri din această parte a țării, pri
mul secretar al Comitetului jude
țean Iași al U.T.C.. Gheorghe Ma- 
covei, a transmis un cald salut de 
solidaritate cu lupta eroică a tine
retului și studenților din Vietnamul 
de Sud, relevind sprijinul interna
ționalist pe care poporul român îl 
acordă permanent cauzei juste a 
poporului vietnamez, luptei sale pen
tru apărarea pămîntului sfint al pa
triei, pentru dreptul inalienabil de a 
se dezvolta liber, de a-și hotărî sin
gur soarta. La miting au mai luat 
cuvîntul muncitorul Ioan Aioanei, 
de la Uzina de fibre sintetice, stu
denta Eldorina Oblu, eleva Adriana 
Ambrosă, de la Grupul școlar M.I.U., 
care și-au exprimat satisfacția lor 
profundă pentru dezvoltarea con
tinuă a legăturilor de prietenie și 
solidaritate militantă cu organiza
țiile de tineret și studențești din 
Vietnam.

A vorbit apoi Huynh Ngos Chinh, 
combatant de elită al armatei de 
eliberare din Vietnamul de Sud. 
care, in numele Federației Tinere
tului și Studenților pentru Eliberare, 
a transmis tineretului din județul 
Iași un prietenesc salut și cele mai 
bune urări. Trecînd in revistă ma
rile victorii obținute de poporul 
vietnamez pe cimpul de bătălie, 
vorbitorul a subliniat faptul că 
in lupta sa dreaptă se bucură 
de simpatia și sprijinul țărilor so
cialiste. ale forțelor progresiste din 
întreaga lume. România socialistă. 
Partidul Comunist Român si po
porul frate român ne-au acordat în
totdeauna un sprijin multilateral, 
s-au pronunțat in repetate rinduri 
pentru încetarea războiului, a bom
bardamentelor și a tuturor actelor 
de agresiune împotriva poporului 
vietnamez. Folosind această ocazie, 
in numele tineretului și studenților, 
al poporului Vietnamului de Sud.

Răspunzînd Apelului președinților 
comitetelor administrative ale orașe
lor și provinciilor din R. D. Vietnam, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare ale municipiilor București. 
Constanța, Craiova și Ploiești au 
transmis mesaje de salut comitetelor 
administrative ale orașelor Hanoi, 
Haifong. Nam Dinh și Dong Hoi, 
care au suferit de pe urma bombar
damentelor aviației americane. In 
mesaje se exprimă sprijinul fierbinte 
și solidaritatea militantă a locuitori
lor municipiilor,} respective, ca și a 
întregului popor român, cu lupta 
eroică a poporului vietnamez împo
triva agresiunii imperialismului ame
rican, pentru apărarea libertății și 
independentei patriei, pentru drep
tul sacru de a-și hotărî in mod su
veran propriul său destin, fără nici 
un amestec din afară.

vremea
Tlmpul probabil pentru zilele de Z7, 28 

șl 2S octombrie, tn (ară : Vremea va ti 
frumoasă șt tn prima parte a interva
lului va continua să se Încălzească. Ce
rul va fi mai mult senin, exceptind 
nord-vestul, unde va prezenta înnorări 
mai pronunțate către sfîrșitul interva
lului, clnd se vor semnala șl ploi de 
scurtă durată. Vînt slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 2 șl 12 
grade, Iar maximele între 10 și 20 gra
de. local mal ridicate. Pe alocuri, di
mineața, ceață slabă. La București : 
Vremea va ti frumoasă și va continua 
să se încălzească in prima parte a in
tervalului Cerul vș fi mai mult senin, 
vfntul va sufla slab, temperatura în 
creștere la început, apoi staționară. Di
mineața ceată slabă.

Ziua națională a Iranului îmi oferă un plăcut prilej pentru a vă 
adresa cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire Excelenței Voastre, de pace și progres pentru poporul iranian.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Bilanțul unui deceniuJ
de activitate constructivă

cu- 
peri- 

sau 
rea-

Iranul se află In 
plin proces de trans
formare, constatare e- 
videntă oricui se află 
in situația de a 
noaste, pentru o 
oadă mai redusă 
mai îndelungată,
litățile actuale ale a- 
cestei țări. In numai 
zece ani. străvechea 
Persie a străbătut un 
drum lung pe planul 
dezvoltării economice 
și sociale, obtinind 
succese însemnate in 
traducerea în viată a 
programului de măsuri 
in. 12 puncte elaborat 
în 1962. sub conduce
rea șahinsahului Mo
hammad Reza Pahlavi 
Aryamehr — program 
care urmărea angaja
rea potențialului
man și material al tă
rii într-o activitate 
constructivă îndrepta
tă spre progres social 
și economic.

Bilanțul realizărilor 
Iranului din ultimul 
deceniu oferă cîțiva 
indicatori elocvenți 
pentru rezultatele ob
ținute pe calea dez
voltării : un ritm me
diu de creștere a eco
nomiei dintre cele mai 
ridicate, produsul na
țional brut, in conti- 

«urmind mar-

u-

:r< llg-
tic 1973,"'la încheierea 
celui de-al 4-lea plan 
cincinal, aproximativ 
11 miliarde de dolari. 
Venitul mediu anual 
pe cap de locuitor 
a sporit de două ori. 
deoășind astăzi 300 de 
dolari. Au intrat in 
funcțiune peste 500 de 
obiective economice, 
politica de industriali
zare a guvernului a-

cordă prioritate ex
tinderii unor ramuri 
importante — siderur
gie. energie electrică, 
metalurgie, chimie și 
petrochimie — cărora 
li se alocă 80 la sută 
din totalul investițiilor. 
Alături de industrie, 
se dezvoltă și se mo
dernizează agricultura. 
Reforma agrară a des
chis perspective noi 
condiției de viață și 
muncă a foștilor io
bagi. Promovarea u- 
nor metode moderne 
in cultivarea pâmin- 
tului, crearea de co
operative sătești intro
duc treptat practicile 
culturii intensive și 
permit obținerea de 
randamente sporite la 
hectar.

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
aceste eforturi ale po
porului iranian. In vir
tutea unei îndelun
gate tradiții de le
gături prietenești, 
tre România șl Iran se 
dezvoltă o cooperare 
fructuoasă. Construirea 
în comun a unor im
portante obiective eco
nomice, ca uzina de 
tractoare de la Tabriz 
sau complexul de in
dustrializare a lemnu
lui de pe Neka

în-

complexul agrozooteh
nic de tip industria] 
de la Rașt ; participa
rea specialiștilor noștri 
la construirea unor 
sisteme hidroenerge
tice, la punerea în va
loare a zăcămintelor 
cuprifere — toate con
stituie dovezi elocven
te ale evoluției ascen
dente a colaborării

romăno-iraniene. Re
centa sesiune a Comi
siei mixte româno-ira- 
niene, care a avut loc 
la București, a prile
juit semnarea unui 
nou acord comercial 
pe termen lung, 1973— 
1977, care 
și ample 
extinderii 
nuare a 
laborări 
van taj oase.

La evoluția pozitivă 
a relațiilor româno- 
iraniene o contribuție 
de seamă au adus-o 
vizitele reciproce, in 
Iran și. respectiv. Ro
mânia, întreprinse de 
președintele Consiliu
lui de Stat, Nioolae 
Ceausescu, și de șahin
șahul Iranului. Mo
hammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, convorbi
rile purtate cu aceste 
prilejuri, schimburile 
de vederi la alte ni
veluri, devenite o prac
tică tradițională. în a- 
cest cadru se înscrie 
și recenta vizită în 
țara noastră a prințu
lui Abdorreza Pahlavi, 
care a pus, o dală in 
plus, în evidență inte
resul celor două țări 
de a valorifica posibi
litățile pe.care dez
voltarea economiilor 
lor le creează pentru 
.îțșncirea cooperării in 
noi domenii.

Sărbătoarea națio
nală a Iranului — 28 
octombrie — constituie 
pentru poporul nostru 
un prilej de a trans
mite poporului iranian 
prieten călduroase fe
licitări. sincere urări 
de prosperitate și pace.

deschide noi 
perspective 
in oonti- 

acestei co- 
reciproc *-

N. POPOVICI

EXPOZIȚIE DE INCUNABULE
In cadrul manifestărilor prilejuite 

d.‘ Anul internațional al cărții, 
miercuri a fost deschisă, la Biblio
teca Academiei din București. o 
expoziție de incunabule, care cuprin
de lucrări ieșite de sub teasc în 
urmă cu 5 secole.

Printre incunabulele expuse figu
rează, între altele, piese care au fă
cut parte din fondurile unor vechi 
biblioteci românești. multe dintre 
ele fiind dăruite de personalități 
reprezentative ale culturii noastre, 
ca stolnicul Constantin Cantacuzino. 
patriarhul Hrisant Notara. Al. Pa- 
piu-Ilarian. Vasile Alecsandri. Sint 
prezentate, de asemenea, lucrări de 
o inestimabilă valoare documentară 
și literară de proveniență venețiană. 
germană, poloneză, consemnînd date

despre istoria Țărilor Române, ates- 
tind, în același timp, legăturile cul
turale ale acestora cu țările in care 
s-a dezvoltat tiparul in prima etapă 
a existentei sale. Se remarcă prin
tre ele „Liber Cronicarum". lucrare 
tipărită la Nfirnberg în 1493. care 
cuprinde informații despre Țările 
Române, precum'și o sugestivă ima
gine despre Valahia acelor vremuri. 
Alte exponate sînt valoroase tipări
turi din operele lui Teocrit. Dante. 
Petrarca și alții.

De menționat că Biblioteca Acade
miei dispune de o importantă colec
ție de incunabule apărute între anii 
1472—1500 în orașe ca Strasbourg. 
Augsburg. Basel. Brescia. Kiiln. 
Cracovia. Milano. Niirnberg. Roma. 
Veneția. (Agerpres)

A munci și a economisi
(Urmare din pag. I)

că a crescut 
depunătorilor 
a ajuns la 
cum 
care 
lui 
afară de sumele economisite pe foi 
de economii si pe cecuri de econo
mii școlare). Este semnificativ și 
faptul că durata medie de păstrare 
a economiilor la C.E.C. va fi in 1972 
de circa 600 zile, fată de 340 zile in 
1965.

Sporirea accelerată a volumului 
depunerilor constituie o dovadă a 
încrederii depline a populației în so
liditatea leului românesc, a faptului 
că „păstrarea banului la ciorap" a 
.'evenit o faptă irațională, de vreme 
ce există posibilitatea depunerii ba
nilor la o instituție specializată, care 
plătește dobînzi și acordă cîștiguri 
scutite de impozite, oferă garanția 
statului pentru sumele depuse, ga
rantează secretul operațiunilor ș. a. 
Depunătorii beneficiază, anual. în 
afară de dobînzi, care se ridică la 
sute de milioane de 
tante cîștiguri în 
pentru libretele de 
bindă și cîștiguri in 
punătorii vor primi 
1 900 autoturisme, sub formă de ciș- 
tiguri.

Fără Îndoială că dezvoltarea acțiu
nii de economisire se fundamentează 
și oe Îmbunătățirea organizării 
D rfectionarea activității Casei 
Economii și Consemnațiuni. institu- 

rîndurile oopu- 
servi- 

tot mai bune condiții a oonu-

și din 
aveau 

peste

puternic numărul 
la sate — care 
milioane — pre- 

rindurile elevilor, 
la inceputul anu- 

500 mii librete (in

de
2.4

lei, și de impor- 
obiecte. Numai 
economii cu do- 
autoturisme, de- 
in 1972 aproape

și 
de

ție cu prestigiu tn 
lației. De pildă. în vederea 
rii în 
lației. numai în anul ne care îl par
curgem au fost înființată 5.3 noi 
agenții C.E.C. si 42 unităti manda
tare (unităti nnst.ale și ghișee C.E.C. 
Ia locurile de muncă). O puternică
lărgire și diversificare • relațiilor
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Casei de Economii și Consemnațiuni 
cu populația s-a realizat prin prelua
rea de către această instituție a ope
rațiunilor legate de creditarea con
strucției de locuințe proprietate per
sonală. Primind de la deponent! eco
nomiile și folosind resursele astfel 
constituite pentru creditare, C.E.C. a 
devenii o adevărată bancă a popu
lației. în legătură cu acest domeniu 
al activității Casei de Economii si 
Consemnațiuni. trebuie menționat că 
in anul 1971 ea a acordat peste 81 
mii credite în valoare de peste 2 731 
milioane lei : pentru anul 1972 este 
prevăzut să se acorde populației cre
dite. în scopul arătat. în sumă de 
peste 3 miliarde lei.

Perspectivele acțiunii de economi
sire se întrevăd mai bogate in re
zultate. sub influenta dezvoltării 
economico-sociale stabilite prin pla
nul cincinal și prin direcțiile și o- 
rientările de dezvoltare a României 
în următoarele decenii. O importantă 
covirșitoare prezintă, in 
perspectivele creșterii 
populației, ale ridicării 
bunăstării materiale și 
poporului.
doua parte a anului 1975, salariul me
diu urmează să prezinte un spor 
de 35 la sută comparativ cu anul 1970; 
la rîndul lor.
țărănimii.
activă, vor _ __ ... _____ __ _ ___
40 la sută nivelul din 1971 tn pe
rioada 1970—1990. veniturile reale 
un locuitor vor creste de circa 
ori. se va atinge un înalt grad 
înzestrare a populației cu produse de 
folosință îndelungată, se vor construi 
circa 2.5 milioane apartamente. Ca 
atare, rolul economic al acțiunii 
de economisire sporește în mod 
susținut. Este vorba. în fond, de un 
circuit cu caracter multiplicator : 
creșterea productivității muncii de
termină sporirea veniturilor, care 
conduc la realizarea de economii și, 
deci, la dobîndirea de bunuri mate-

După cum

primul rind, 
veniturilor 

continue a 
spirituale a 
se știe, in a

veniturile reale ale 
calculate pe o persoană 

depăși in 1975 cu peste
ne
3.5
de

riale care contribuie la creșterea ni
velului de trai ; aceasta influențează 
o nouă creștere a productivității, o 
nouă sporire a • ■
Desigur că 
circuit o 
de importanță
Economii și Consemnațiuni. care va 
trebui să asigure depunătorilor posi
bilitatea păstrării economiilor în cele 
mai bune condiții, să perfecționeze 
și să diversifice activitățile de ser
vire a depunătorilor si a populației 
in general.

De deosebită însemnătate conti
nuă să fie acțiunile menite să con
tribuie la educarea cetățenilor în spi
ritul de economie. Educind oamenii 
in sensul cumpătării. folosirii cu 
grijă a veniturilor lor. acumulării 
resurselor necesare acoperirii cerin
țelor personale și familiale, legic 
crescînde in condițiile dezvoltării ra
pide a economiei, noi formăm, tot
odată. buni și pricepuți gospodari ai 
avutului obștesc. Privită prin această 
prismă, problema educării tinerilor 
— atit a celor care sint încă pe 
băncile școlilor sau. universităților, 
cit și a celor care au intrat de cu- 
rind în muncă și viată — in spiri
tul de economie apare deosebit de 
importantă din punct de vedere so
cial. Este cu totul evident că chel
tuirea irațională, risipirea fără nici 
un rost a unor venituri obținute din 
muncă cinstită constituie un act ne
folositor. ații față de propria per
soană și familie, cît și fată de socie
tate.

Să urmărim, deci, ca în munca 
politico-ideologică pe care o desfă
șurăm. în activitatea profesională, 
acasă, să propagăm insistent ideea 
de .economisire, simțul gospodăresc, 
dind fiecare dintre noi un exemplu 
personal in această privință. Vom 
contribui. în felul acesta, la un nou 
avint al acțiunii de economisire, 
ceea ce va fi în favoarea fiecărui 
individ, a fiecărei familii, cit și a so
cietății noastre în ansamblu.

veniturilor ș.a.m.d. 
în realizarea acestui 

contribuție nu lipsită 
va avea Casa de

incinta.se


/■ ' ■ ■■ ■■ ' ■, ' ■ . - • ' . . 1

viața internațională
Lucrările Comitetului pentru problemele politice

și de securitate al Adunării Generale a O. N. U.

în dezbatere-problema convocării 
unei conferințe mondiale 

de dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 25. — Trimi

sul special Agerpres, C. Vlad, trans
mite : Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. își continuă dez
baterile consacrate dezarmării.

Remarcind semnele promițătoare 
ce caracterizează evoluția vieții in
ternaționale, reprezentantul Argenti
nei, Carlos Ortiz de Rozas, a spus 
că, In aceste condiții. ..lumea nu mal 
poate accepta așa-numitul echilibru 
bazat pe înarmări, care trebuie în
lăturat o dată pentru totdeauna, iar 
cursa irațională a armamentelor tre
buie curmată".

Reprezentantul Olandei, Van der 
Klaauw, a exprimat opinia că o ho- 
tărîre de principiu privind convoca
rea unei conferințe mondiale de de
zarmare nu trebuie să pună capăt 
eforturilor pentru continuarea nego
cierilor in materie, desfășurate tn 
cadrul altor organisme.

După ce a amintit că, tn ultimii 
■ni, au fost adoptate o serie de mă
suri pentru diminuarea tensiunii ge
nerate de cursa înarmărilor, repre
zentantul Cehoslovaciei, Milan KIu- 
sak, s-a pronunțat pentru continua
rea Înfăptuirii unor asemenea ac
țiuni in vederea atingerii telului fi
nal al dezarmării. Delegatul ceho
slovac s-a pronunțat în favoarea 
unei conferințe mondiale de dezar
mare, la care să fie reprezentate 
toate statele. O asemenea idee, a 
adăugat el, a fost evocată in cursul 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U., 
ca si la conferința statelor neali
niate de la Georgetown.

Reprezentantul R. P. Chineze, 
Cen Ciu, a apreciat că dacă o con
ferință mondială de dezarmare ur
mează a fi convocată, ea trebuie să 
contribuie la promovarea luptei po
poarelor lumii iubitoare de pace 
pentru interzicerea completă si dis
trugerea totală a armelor nucleare. 
„Guvernul R. P. Chineze — a spus 
el — este gata să contribuie activ la 
convocarea si progresul conferinței

mondiale de dezarmare". Cen Ciu a 
declarat că, ținind seama de actuala 
situație din lume, guvernul chinez 
este de părere că. în prezent, lucrul 
cel mai important este de a se crea 
condițiile necesare pentru întrunirea 
unei asemenea conferințe, respectiv 
ca toate statele nucleare să-și asu
me obligația de a nu folosi primele 
armele nucleare în nici o împreju
rare și, îndeosebi, de a nu le folosi 
împotriva tarilor nenucleare. El s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru re
tragerea forțelor armate dislocate în 
afara granițelor naționale si pentru 
desființarea tuturor bazelor militare, 
inclusiv a celor nucleare, aflate pe 
teritorii străine.

Sărbătorirea zilei
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Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager

pres). Marți seara a avut loc, în 
marea sală a Adunării Generale 
a O.N.U., tradiționala manifes
tare festivă consacrată zilei Na
țiunilor Unite.

Luind cuvîntul tn fața celor 
peste 2 000 de participanți — de
legați la lucrările actualei sesiuni 
și invitați — secretarul general, 
Kurt Waldheim, a subliniat rolul 
O.N.U. in menținerea și consoli
darea păcii și a lansat un apel 
guvernelor ți popoarelor lumii 
să sprijine, in continuare, activi
tatea organizației, pentru atinge
rea obiectivelor pe care si le-a 
fixat cu 27 de ani in urmă.

A urmat apoi tradiționalul 
concert simfonic care marchează, 
în fiecare an, la 24 octombrie, 
aniversarea intrării in vigoare a 
Cartei O.N.U.
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Propunerea 
guvernului R.D.G.

privind contribuția celor 
două state germane 
la asigurarea păcii

BERLIN 25 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Democrate Germane 
a propus guvernului Republicii Fe
derale a Germaniei să încheie un 
acord prin care ambele părți să se 
angajeze să stimuleze dezvoltarea 
relațiilor pașnice dintre statele euro
pene, să sprijine toate eforturile de 
dezarmare și limitare a înarmărilor. 
Această propunere a fost comunica
tă într-o declarație adresată de gu
vernul R. D. Germane Adunării Ge
nerale a O.N.U.. în legătură cu 
punctul de pe ordinea de zi referi
tor la înfăptuirea Declarației cu pri
vire la consolidarea securității in
ternaționale, informează agenția 
A.D.N.

Guvernul R. D. Germane salută 
pașii întreprinși pentru destindere 
în Europa și subliniază importanta 
unei conferințe general-europene de 
securitate. Totodată, guvernul R.D.G. 
relevă că o premisă pentru realiza
rea deplină a telurilor Declarației 
cu privire la consolidarea securită
ții internaționale o constituie res
pectarea principiului universalității 
și, în consecință, primirea în O.N.U. 
a R.D.G. și R.F.G.. pe bază de ega
litate în drepturi, este o sarcină 
actuală.

sofia 0 înaltă apreciere Vizita delegației M.A.N.

Convorbiri sovieto-italiene
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

Moscova au continuat convorbirile 
intre Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și primul ministru italian Giulio 
Andreotti, care se află într-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică. Con
vorbirile au fost consacrate relații
lor dintre cele două țări și unor pro
bleme internaționale actuale.

Miercuri, Giulio Andreotti a fost 
primit la Kremlin de președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi.

In aceeași zi, premierul italian a 
inaugurat reprezentanța permanentă 
a Camerei de Comerț sovieto-italiene 
de la Moscova. Camera de Comerț, 
a declarat cu acest prilej Giulio An
dreotti, va sprijini și va contribui la 
extinderea relațiilor economice și a 
legăturilor comerciale dintre Italia 
și Uniunea Sovietică.

La un dineu oferit de guvernul so
vietic în cinstea premierului italian, 
Alexei Kosîghin a relevat — în cu
vîntul său — că relațiile sovieto-ita
liene simt în plin proces de dezvol
tare, la aceasta contribuind contac
tele dintre oamenii de stat ai celor 
două țări. El a subliniat că în ultimul 
timp pe continentul european au fost 
soluționate probleme internaționale 
importante, ceea ce a contribuit la o 
reală destindere. Tot mai active și 
multilateirale devin legăturile dintra 
țările europene care aparțin unor sis
teme sociale diferite. Șeful guvernu
lui sovietic a menționat că este ne

cesară crearea „unui fundament trai
nic pentru evoluția ulterioară a rela
țiilor dintre statele europene, în sen
sul relațiilor de coexistență pașnică, 
pentru depășirea treptată a scindării 
continentului în grupări politico-mi- 
litare". înfăptuirea conferinței gene
ral-europene pentru securitate și 
cooperare a deveniț, în prezent, pro
blema cea mai actuală a politicii 
europene.

Vorbitorul a declarat că Uniunea 
Sovietică nu este de acord cu exis
tența unor grupări economice închise, 
întrucît o astfel de politică nu merge 
în pas cu imperativul timpurilor în 
care trăim.

La rindul său, Giulio Andreotti a 
subliniat necesitatea unei păci trai
nice și permanente care constituie 
premisa unei colaborări largi în do
meniul economiei. „In cursul convor
birilor începute la Moscova, a spus 
el, noi pornim de la convingerea că 
situația actuală din Europa și din alte 
regiuni ale lumii se poate îmbună
tăți. Guvernul italian acordă o mare 
Însemnătate colaborării cu Uniunea 
Sovietică și consideră că, în ultimul 
deceniu, Italia a adus un aport in
contestabil la această colaborare, 
Uniunea Sovietică răspunzîndu-i cu 
reciprocitate. Colaborarea nu s-a li- 
mitat Ia dezvoltarea schimburilor co
merciale, ci s-a extins asupra unor 
vaste sectoare ale tehnicii moderne, 
demonstrînd posibilitatea unei ample 
colaborări intre sisteme economice 
deosebite".

VARȘOVIA

PROIECTUL CODULUI MUNCII 
IN DISCUȚIA BIROULUI

POLITIC Al C.C. AL P.M.U.P.
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția P.A.P., la 
Varșovia a avut loc ședința Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.. care 
a discutat proiectul Codului Muncii, 
propus de Prezidiul guvernului și de 
Consiliul Central al Sindicatelor. 
Scopul noului cod constă în regle
mentarea drepturilor și obligațiilor 
de bază ale salariaților, în conformi
tate cu principiile socialiste. După 
ce va fi supus dezbaterii în colecti
vele a peste 150 de întreprinderi, 
proiectul va fi discutat de Congresul 
sindicatelor, iar apoi va fi înaintat, 
spre aprobare, Seimului.

Preocupările P.C. din Canada 
în campania electorală

OTTAWA 25 (Agerpres). — Can
didați! P.C. din Canada desfășoară 
o activă campanie electorală, a re
levat, într-un Interviu, William 
Kashtan, secretar general al parti
dului. în acest an — a spus el — 
comuniștii canadieni au propus 31 
de candidați în șase provincii. In 
cadrul campaniei electorale, ei ex
pun poziția partidului, care militea
ză pentru o politică externă inde
pendentă în vederea reducerii încor
dării internaționale, a întăririi păcii 
și dezvoltării relațiilor multilaterale 
cu țările socialiste. Pe plan intern, 
comuniștii militează pentru Întărirea 
unității națiunii canadiene, pentru 
adoptarea unei noi Constituții de
mocratice, realizarea independentei 
depline a tării, pe baza proprietății 
socialiste, a arătat Kashtan.

rezultatelor recentelor convorbiri 
între conducătorii de partid 

și de stat ai României și Bulgariei
Ședința comună a Biroului Politic al C.C. al P.C.B, 

și a Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria
SOFIA 25. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Amariței, transmite : La 
Sofia a avut loc ședința comună a 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B. șl 
a Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria. Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a prezentat o informare cu 
privire la recenta vizită de prietenie 
făcută in Republica Populară Bul
garia de delegația română de partid 
și de stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Biroul Politic al C.C. al P.C. Bul
gar și Consiliul de Miniștri — se

arată în comunicatul dat publicității 
cu acest prilej — au dat o înaltă 
apreciere rezultatelor convorbirilor 
purtate și activității delegației de 
partid și guvernamentale bulgare și 
au aprobat documentele semnate. 
Totodată, Consiliul de Miniștri, or
ganele și ministerele corespunzătoare 
au primit sarcina să stabilească mă
suri pentru îndeplinirea obligațiilor 
ce decurg din protocolul semnat cu 
privire la folosirea complexă a flu
viului Dunărea în sectorul comun și 
pentru construirea în comun a com
plexului hidrotehnic Belene-Cioara.

Declarația G.R.U.N.K. privind soluționarea
situației din Cambodgia

PEKIN 25 (Agerpres). — Purtătorul 
de cuvînt al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei a 
dat publicității o declarație în care, 
pe baza examinării situației actuale 
din Cambodgia, se reafirmă poziția 
G.R.U.N.K. privind soluționarea si
tuației din această țară.

Declarația reamintește că forțele 
armate populare de eliberare națio
nală au eliberat peste 85 la sută din 
teritoriu, pe care se află mai mult de 
5 milioane din cei 7 milioane de lo
cuitori ai Cambodgiei, și continuă 
ofensiva lor viguroasă împotriva po-

zițiilor și bazelor inamice pe toate 
fronturile. în jurul Pnom Penhului și 
chiar în Pnom Penh. în această si
tuație, G.R.U.N.K. respinge categoric 
orice propunere privind „încetarea 
focului pe pozițiile actuale în Cam
bodgia", singurul mod de soluționare 
a actualei situații fiind încetarea to
tală și necondiționată a agresiunii 
S.U.A., înlăturarea completă a guver- 
nului-marionetă al lui Lon Noi, elibe
rarea întregului teritoriu național și 
plasarea sa sub administrația unică 
a F.U.N.K. și G.R.U.N.K., care se vor 
stabili definitiv la Pnom Penh.

»»Problemele Laosului trebuie rezolvate 
de laoțienii înșiși H

în Uniunea
MOSCOVA 25 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : De
legația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele M.A.N., s-a înapoiat, 
miercuri, la Moscova, după o vizita 
de trei zile în R.S.S. Gruzină. în a- 
ceastă vizită, delegația română a 
fost însoțită de A. P. Șitikov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al So-

* *
Miercuri seara, Sovietul Suprem 

al U.R.S.S. a oferit, la Palatul Con
greselor din Kremlin, un dineu în 
cinstea delegației Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec. președintele M.A.N.

Au luat parte M. Holov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., A. P. Șitikov, 
președintele Sovietului Uniunii, 
Iadgar Nasriddinova, președintele 
Sovietului Naționalităților, V. I. Ko- 
notop, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., preșe
dintele Conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
președinți ai comisiilor Sovietului 
Suprem, deputați, precum și Gheor
ghe Badrus, ambasadorul României 
la Moscova.

în toastul său, Iadgar Nasriddinova 
și-a exprimat bucuria de a avea pri
lejul să salute la Kremlin pe depu
tății români. Ea a subliniat că po
poarele sovietice se pregătesc să în- 
tîmpine marile sărbători — a 55-a 
aniversare a Revoluției din Octom
brie și a 50-a aniversare a creării

Sovietică
alt»

fost
Su-

vletului Suprem al U.R.S.S., de 
persoane oficiale.

Miercuri, deputății români au 
oaspeții Prezidiului Sovietului 
prem al R.S.F.S.R., unde s-au între
ținut cu Mihail Iasnov, președintei» 
prezidiului.

După-amiază, delegația română • 
vizitat Expoziția realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S., precum șl 
turnul de televiziune Ostankino.

★
statului sovietic. Vorbitoarea a ară
tat că oamenii sovietici se pregătesc, 
de asemenea, să marcheze cea de-a 
25-a aniversare a proclamării Repu
blicii în România. mentionînd că 
succesele repurtate de poporul ro
mân in construcția socialistă, sub 
conducerea partidului comunist, stîr- 
nesc interesul și bucuria oamenilor 
sovietici. Vorbitoarea a toastat în să
nătatea tovarășilor Nicolae Ceausescu 
și Ion Gheorghe Maurer, a președin
telui Marii Adunări Nationale. Stefan 
Voitec.

Răspunzînd, președintele M.A.N. 
șl-a exprimat convingerea că vizi
tele reciproce ale reprezentanților or
ganelor legislative supreme din ță
rile noastre contribuie la întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre cele două țări. Urînd 
poporului sovietic noi succese în în
deplinirea sarcinilor trasate de Con 
greșul al XXIV-lea al P.C.U.S., vor
bitorul a toastat în sănătatea tovară
șilor Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi, Alexei Kosîghin, a celor
lalți conducători de partid și de stat 
sovietici.

CU PRILEJUL ZILEI FORJELOR ARMATE
ALE ROMÂNIEI

LAOS 25 (Agerpres). — Potrivit 
agenției Khaosan Pathet Lao, recent 
a avut loc o reuniune a C.C. al Fron
tului Patriotic Laoțian și a Comitetu
lui de alianță a forțelor patriotic» 
laoțiene, prezidată de prințul Sufanu- 
vong, președintele C.C. al F.P.L., 
care a trecut în revistă situația ac
tuală din Laos.

Participants la reuniune au decla
rat că. întrucît Statele Unite au vio
lat acordurile de la Geneva asupra 
Laosului, tot ele trebuie să pună capăt 
războiului și amestecului lor militar 
și politic, sub price formă, să respecte 
suveranitatea, independența, neutrali-

tatea, unitatea și Integritatea terito
rială a Laosului, așa cum se prevede 
în acordurile de la Geneva din 1962, 
pe care S.U.A. s-au angajat să le res
pecte. S.U.A. trebuie să respecte 
dreptul poporului laoțian la autode
terminare și problemele Interne ale 
Laosului trebuie să fie rezolvate de 
laoțienii înșiși, pe baza realității ac
tuale din Laos. Părțile laoțiene inte
resate trebuie să stabilească un nou 
guvern de coaliție, care să rezolve 
toate problemele nou apărute. Reali
tățile actuale din Laos impun rezol
varea problemei laoțiene pe 
luției politice in cinci puncte

MOSCOVA. — Atașatul militar, aero 
și naval al României în Uniunea So
vietică, colonel Gheorghe Dinculescu, 
a organizat, în saloanele ambasadei, 
o gală de filme urmată de cocteil. Au 
participat I. I. Iakubovski, mareșal 
al Uniunii Sovietice, prim-locțiitor al 
ministrului apărării al U.R.S.S., V. A. 
Sudeț, mareșal de aviație, S. M. Ște- 
menko, general de armată, alți ge
nerali și ofițeri superiori sovietici, 
reprezentanți ai M.A.E. al U.R.S.S. și 
ai Asociației de prietenie sovieto- 
române. Au fost prezenți, de aseme
nea, atașați militari, aero și navali 
acreditați la Moscova.

Atașatul militar, aero 
loan Dubeșteanu, a 
international din 

filme documentare, 
militarilor din Ro
și activității lor în

•te

HANOI. — Atașatul militar, aero și 
naval, colonelul Gheorghe Constanti- 
nescu, a oferit un cocteil la care au 
participat general-maior Tran Sam, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale a R. D. Vietnam, Hong Van 
Tien, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, generali și ofițeri din 
Armata Populară Vietnameză, atașat! 
militari și membri ai corpului diplo
matic.

PEKIN, 
și naval, colonel 
oferit la clubul 
Pekin o gală de 
consacrate vieții 
mânia, pregătirii 
construcția socialismului. Ău parti
cipat Li Dă-șin. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, șeful Direcției politice genera
le a Armatei Populare de Eliberare, 
Wan Sin-tin, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major, Wan
Yu-kan, secretar general al Di
recției politice generale, alte cadr» 
de comandă, reprezentanți al Minis
terului de Externe al R. P. Chineze, 
șefi de misiuni și atașat! militari.

NOI BOMBARDAMENTE
HANOI 25 (Agerpres). — Purtăto

rul de cuvînt al Ministerului de Ex
terne al R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație in care se arată că, 
la 23 octombrie, aviația S.U.A. a ata
cat capitalele provinciale Son La și 
Bac Giang și multe alte centre popu
late din provinciile Yen Bai, Viinh 
Phu, Ha Bac, Quang Ninh, Thai 
Binh, Ha Tay. Nghe An, Ha Tinh și 
Quang Binh, tar flota militară a 
S.U.A. a bombardat o serie de loca
lități din provinciile de coastă. Aces
te atacuri aeronavale au provocat 
victime în rindul populației și distru
gerea multor locuințe și clădiri cu 
caracter economic și cultural, prin
tre care spitalul din orașul Son La.

„în pofida afirmațiilor sale privind 
căutarea păcii și adoptarea căii trata
tivelor pentru soluționarea problemei 
vietnameze — se spune în declara
ție — guvernul S.U.A. continuă ac
țiunile de război, bombardînd, ziua

ASUPRA R. D. VIETNAM
și noaptea, centre populate din R.D. 
Vietnam. Ministerul de Externe al
R. D. Vietnam condamnă cu severita
te aceste arte și cere cu hotărîre ca
S. U.A. să pună imediat capăt bom
bardării, minării și blocadei împotri
va Vietnamului de nord, precum șl 
tuturor celorlalte atentate la adre
sa suveranității și securității R. D. 
Vietnam".

GUVERNUL francez 
ESTE GATA SA CONTRIBUIE 

LA INSTAURAREA PĂCII 
ÎN VIETNAM

LONDRA. — Atașatul militar și 
aero, locotenent colonel Badea Do- 
bre, a oferit un cocteil in saloanele 
Ambasadei române 
participat Jeoffrey 
subsecretar de stat 
părării, generali și 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

din Londra. Au 
Johnson-Smith, 

la Ministerul A- 
ofițeri superiori,

HAVANA. — La Statul Major al 
Apărării Antiaeriene a Forțelor 
Armate ale Republicii Cuba 
(D.A.F.A.R.) a avut loc o adunare 
solemnă, consacrată celei de-a 28-a 
aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Româ
nia. Au participat comandantul 
Orlando Rodriguez Puerta, mem
bru al C.C. al P.C. din Cuba, 
comandantul Armando Choy, șeful 
Statului Major al D.A.F.A.R., ofițeri 
șl militari ai garnizoanei D.A.F.A.R.

Despre Importanța evenimentului 
au vorbit comandantul Orlando Ro
driguez Puerta și colonel Dumitru 
Stoica, atașatul militar, aero și na
val.

ÎN POFIDA MANEVRELOR REACTIUNII

Ori Încotro țl-ai Îndrepta pașii tn 
Luxemburg, capitala țării cu același 
nume, privirile iți vor fi invariabil 
atrase de vestigiile fortărețe! ridica
te pe una din stînclle ce domină ora
șul, fortăreață ce avea să devină, cu 
timpul, o platformă strategică de 
mare importanță, „Gibraltarul Europei 
occidentale". Din păcate, luxembur
ghezii aveau să-și dea repede seama 
că. departe de a le chezășui siguran
ța, această fortăreață. în continuă ex
tindere, le va aduce numai necazuri, 
stîrnind poftele de cucerire ale veci
nilor mai mari și mal puternici. Doar 
cîteva ziduri exterioare, citeva tur
nuri și o vastă rețea de tuneluri, în 
prezent puncte de mare atracție turis
tică, amintesc de vremurile zbuciuma
te de odinioară.

Poate că tocmai aceste vremuri 
zbuciumate explică vocația pașnică 
de astăzi a Luxemburgului, ce sa 
traduce printr-o mare densitate eco
nomică și o accentuată dezvoltară 
a comerțului exterior. Pe acest mic 
teritoriu, odinioară cunoscut mai mult 
prin renumitele podgorii ale Mosellei 
șl gama policromă a nu mai puțin 
renumiților săi trandafiri, s-a dez
voltat unu! din centrele siderurgice 
puternice ale Europei. Anual se ob
țin aci 5,5 milioane tone de otel, 
ceea ce, raportat pe cap de locuitor 
(populația : 340 000 de oameni), face 
ca Luxemburgul să dețină un re
cord ce nu își are egal in lume : 
16 tone. Siderurgia folosește circa 
jumătate din totalul forței de muncă 
ocupată In industrie șl contribuie cu 
aproape 70 la sută la exporturile țării.

Cu alte cuvinte, structura economi
că este, oarecum, bazată pe monopro- 
ducție. De aici și eforturile din 
ultima vreme de diversificare a struc
turii monolitice a industriei, prin im
plantarea de fabrici și uzine de 
pneuri, fire șl fibre sintetice, mase 
plastice, prin ridicarea de hidrocen
trale. Dar, așa cum se întîmplă și cu 
oțelul, cea mal mare parte a pro
duselor acestor noi Întreprinderi 
trebuie exportată, în timp ce multe 
bunuri de consum sînt importate. Iată 
datele obiective care plasează, și sub 
acest aspect, Luxemburgul într-o po
ziție unică : 90 la sută din produsul 
național brut se realizează pe seama 
schimburilor economice. Dacă adău
găm la toate acestea rețeaua puternic 
vascularizată de bănci și de trusturi 
de investiții care, datorită înlesniri

lor fiscale, au găsit aci condiții ex
cepțional de prielnice de activitate — 
prin amploarea operațiunilor finan
ciare Luxemburgul rivalizează cu 
City-ul londonez șl cu ansamblul 
bancar al Elveției — dacă adăugăm 
nivelul ridicat de dezvoltare a indus
triei turistice — puzderia de rîurl 
șerpuitoare, povîmișurile împădu
rite, multitudinea castelelor În
tregesc la tot pasul peisaje pline 
de farmec, desprinse parcă din- 
tr-un basm al fraților Grimm — 
Înțelegem de ce locuitorii acestor me
leaguri au atîta nevoie de pace, de ce

dentală ■ cărei populație s-a ridicat 
in masă contra ocupației fasciste, 
declanșind !n august 1942 greva ge
nerală. Represiunea a fost crîncenă : 
mii de luxemburghezi au fost depor
tați, trimiși tn lagăre, la muncă for
țată, sau direct în fața plutoanelor de 
execuție. Impresionantul „Monument 
național al solidarității", evocatoa- 
rea „Piață a martirilor" sau „Bu
levardul Libertății" stau mărtu
rie faptului că luxemburghezii nu 
au uitat vremurile de grea restriște 
prin care ei și întregul continent au 
trecut, oglindesc dorința lor fierbinte

Temeiuri și simboluri 
ale unei vocații pașnice

ÎNSEMNĂRI DIN LUXEMBURG

sint interesați intr-un climat care să 
favorizeze o largă cooperare interna
țională. Parcă pentru a da o semnifi
cație simbolică acestei necesități vi
tale, cu cinci ani în urmă.luxembur
ghezii și-au desființat, pur și simplu, 
forțele armate (ale căror efective cu
prindeau 6 000 de oameni), singurul 
corp organizat rămînînd o subunitate 
de voluntari însărcinată cu misiuni 
de pază.

Desigur, luxemburghezii și-au dat 
seama că mica lor armată constituie 
o pavăză prea fragilă in fața unui 
atac din afară. Ei au avut toate mo
tivele să se convingă de aceasta in 
cursul celor două războaie mondiale, 
cînd s-au pomenit ocupați de impe
rialiștii germani. Mai mult, naziștii, 
pur și s’mplu, au anexat această țară 
„Reichului milenar". Dar micul popor 
luxemburghez a rezervat naziștilor o 
surpriză la care aceștia nu se aștep
tau. Puțini sînt, poate, cei ce știu că 
Luxemburgul a fost prima țară occi

ca asemenea vremuri să nu se mal 
repete niciodată.

Deviza națională a acestui popor 
„Dorim să rămînem ceea ce sîntem" 
constituie chintesența atît a unei ati
tudini politice, de respingere a orică
rei dominații sau amestec străin, cit 
și a unei optici de viață ce se expri
mă în cultivarea unor vechi tradiții, 
ca și în menținerea, ca un adevărat 
miracol, a străvechiului dialect Letze- 
burgesch, pe care, in vorbirea de zi cu 
zi, luxemburghezii îl preferă totdeau
na francezei sau germanei. Ea se ex
primă, de asemenea, în sinceritatea 
cu care, vorbindu-ți despre succesele 
lor, gazdele nu omit să-ți pomenească 
despre grijile și preocupările ce-i fră- 
mîntă. Inexistența grevelor în ulti
mele trei decenii nu înseamnă, cîtușî 
de puțin, inexistența unei problema
tici sociale pe alocuri acute, care își 
așteaptă rezolvarea : spirala prețuri
lor, impozitelor, al căror nivel este so
cotit prea ridicat pensiile pe care

anumite categorii de aalariati le con- 
■ideră ca nesatisfăcătoare, scăderea 
veniturilor de pe urma agriculturii, ca 
urmare a politicii agrare a Pieței 
comune. Pentru soluționarea acestor 
probleme în interesul oamenilor 
muncii militează forțele de stingă, 
în rindul cărora un rol important îl 
joacă comuniștii, care dispun de șase 
mandate în parlament, controlînd 
totodată municipalitatea orașului 
Esch-sur-AIzette, inima industriei si
derurgice a țării. Un factor important 
îl constituie unitatea sindicală din
tre socialiști și comuniști.

Independent de convingerile poli
tice, luxemburghezii sînt conștienți de 
însemnătatea pe care o prezintă, pe 
plan național și internațional, conver
genta eforturilor pentru statornicirea 
coexistenței pașnice pe continentul 
nostru și în lume. Salutînd evoluțiile 
recente pe calea destinderii și securi
tății europene, ministrul luxembur
ghez de externe, Gaston Thorn, se 
făcea ecoul „satisfacției față de pers
pectivele unei Europe în întregime 
pașnice îndreptate spre cooperare... o 
Europă in care să nu mai fie loc pen
tru forță nici amenințarea cu forța". 
In acest context, d-sa evoca, recent, 
însemnătatea deosebită pe care o do- 
bîndesc în perioada actuală, a pregă
tirilor intense în vederea conferinței 
general-europene, apropiatele contac
te româno-luxemburgheze la nivelul 
cel mai înalt. Intr-un sens similar, 
primind zilele trecute un grup de zia
riști români, ministrul economiei na
ționale, Marcel Mart, saluta înțelege
rile economice româno-luxemburghe
ze încheiate în ultimul timp, care au 
pus jaloanele unei colaborări promi
țătoare intre cele două țări, inclusiv 
prin cooperarea în producție și ope
rații in comun pe terțe piețe. „Spe
răm, adăuga d-sa, că vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
unui stat care se bucură de atîta 
simpatie în lume pentru succesele 
sale economice, pentru politica sa ex
ternă suplă și dinamică, va consolida 
acest debut fericit".

O concluzie pe care oricine se află 
în aceste zile în Luxemburg are de
pline temeiuri să aprecieze că este 
împărtășită de cercuri din cele mai 
largi ale opiniei publice din această 
țară a unor oameni dîrji, harnici și 
prietenoși.

PARIS 25 (Agerpres). — „Guvernul 
francez și-a exprimat speranța că, în 
momentul în care se precizează per
spective de pace în Vietnam, nu vor 
fi înțîmpinate dificultăți de ultim 
moment" — a declarat purtătorul de 
cuvînt guvernamental Jean-Philippe 
Lecat, la încheierea ședinței de 
miercuri a Consiliului de Miniștri, în 
cadrul căreia ministrul de externe, 
Maurice Schumann, a făcut o expu
nere cu privire la această problemă. 
El a adăugat că „guvernul fran
cez este gata să contribuie la 
instaurarea păcii în Vietnam prin 
toate mijloacele ce-i stau la dispozi
ție și care îi sînt sau i-ar putea fi so
licitate".

economică și sociali din Chile 
n-a putut fi parulizati
• O cuvîntare a președintelui Allende

SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager
pres). — Referindu-se la ultimele 
evenimente, care au afectat timp de 
peste două săptămîni țara, președin
tele Salvador Allende a arătat, în
tr-o, alocuțiune radiotelevizată, că ac
tivitatea în țară nu a putut fi para
lizată, spitalele, întreprinderile in
dustriale, universitățile, minele de 
cupru, carbon, salpetru și fier au 
continuat să funcționeze, deși o par
te importantă a transporturilor ru
tiere și a comerțului cu amănuntul a 
fost imobilizată.

Președintele Allende a relevat 
acțiunile ilegale ale anumitor 
pări sedițioase, care și-au văzut~ză- 
dămicite eforturile de a paraliza țart 
s-au materializat, in perioada 9—24 
octombrie, în 59 de tentative sau a- 
tentate, între care două foarte grave 
— incendierea unei întreprinderi tex
tile și rănirea a trei persoane.

In încheierea alocuțiunii sale, pre
ședintele republicii a elogiat activita
tea muncitorilor, ale căror acțiuni au 
dus la Înlăturarea efectelor grevei 
ilegale, și a forțelor armate care s-au 
arătat fidele ordinii constituționale.

că 
gru-

Romulus CAPLESCU
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agențiile de presă transmit
Convorbirile polono-sue- 

deze. Stockholm «-au Încheiat 
convorbirile Intre primul ministru 
al Suediei, Olof Palme, și președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, Piotr Jaroszewicz. Părțile 
și-au reafirmat interesul față de 
convocarea conferinței general-eu
ropene în problemele securității și 
cooperării, arătînd că această con
ferință trebuie să aibă loc cit mai 
repede. în cursul convorbirilor pri
vind problemele economice s-a a- 
juns la o înțelegere asupra princi
piilor și textului acordului polono- 
suedez de colaborare economică și 
tehnico-științifică pe termen lung.

C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Serbia (RS F Iug0* 
slavia) a acceptat, la 21 octombrie, 
demisia tui Marko Nikezici din func
ția de președinte al U.C. din Serbia 
și demisia lui Latinka Perovici, din 
funcția de secretar al C.C. al U.C. 
din Serbia.

Cursul lirei sterline a 
continuat să scadă, situln* 
du-se. miercuri, la cel maî redus 
nivel înregistrat vreodată. Astfel, 
moneda britanică a fost cotată, Ia 
deschiderea operațiunilor bursei 
londoneze, la 2.359 dolari, ceea ce 
echivalează cu o devalorizare de 
facto de 9.4 la sută.

La Moscovaa fost publi
cității comunicatul cu privire la 
vizita în U.R.S.S. a ministrului de 
externe al Japoniei, Masayoshi 
Ohira. In cursul convorbirilor pur
tate cu acest prilej, părțile au făcut 
un schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării economice bilaterale. După cum 
se subliniază în comunicat, miniștrii 
de externe ai celor două țări au În
ceput tratativele privind încheierea 
unui tratat de pace între U.R.S.S. și 
Japonia. Părțile și-au expus punc
tele de vedere în problema respec
tivă și au convenit asupra continuă
rii tratativelor.

Primul ministru Indira 
Gandhi 3 sufc>lin’at într-0 declara
ție că principalele obiective ale gu
vernului sînt lichidarea rămînerii în 
urmă, a șomajului, edificarea 
economii 
rindu-se 
ministru 
movarea.
India a unei politici de pace și 
aliniere, reievînd, de asemenea, 
rința Indiei de a stabili 
cooperare cu toate țările

„Cosmos 526",
artificial al Pămîntului. a
miercuri în Uniunea Sovietică.

unei 
de sine stătătoare. Refe- 

la politica externă, primul 
s-a pronunțat pentru pro- 
în continuare, de către 

ne- 
do- 
derelații 

lumii.
nou satelit
fost lansat

La Havana a sosit o de
legație guvernamentală din 
Barbados, condusă de Cecil 
Williams, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Intr-o declarație fă
cută la sosire, Cecil Williams a de
clarat că este timpul extinderii re
lațiilor reciproce între Cuba și Bar
bados, în interesul ambelor părți.

Stabilirea de relații di
plomatice între R.P.D. Co
reeană și Volta Superioară. 
La Phenian a fost semnat, de către 
o delegație guvernamentală a R.P.D. 
Coreene și o delegație a Republicii 
Volta Superioară, un comunicat în 
care se arată că s-a căzut de acord 
asupra stabilirii de relații diploma
tice la nivel de ambasadă și a 
schimbului de reprezentanți diplo
matici între cele două state.

încheierea lucrărilor Con
gresului Partidului Liber- 
Democrat din R.F.G. congre
sul s-a pronunțat In mod unanim 
pentru continuarea, după alegerile 
anticipate de la 19 noiembrie, a coa
liției guvernamentale cu Partidul 
Social-Democrat. Walter Scheel a 
fost reales în funcția de președinte 
al partidului, cu o mare majoritate 
de voturi.
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