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Pe șantierele de in
vestiții
„Decada cârtii sovie
tice"
Un moment impor
tant al colaborării 
economice româno- 
ungare
„Visul unei nopți 
de vară" în inter
pretarea lui „Royal 
Shakespeare Com
pany"

O URIAȘĂ PUTERI DE MUNCĂ
DA TOT MAI MULT SPOR

LUCRĂRILOR AGRICOLE
DIN ACESTE ZILE DE TOAMNA
Cum este gospodărită munca țăranilor

și mecanizatorilor, a miilor de voluntari

Ilustrare convingătoare a caracterului fructuos

al dialogului între factorii de răspundere ai statelor

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN BELGIA
pune în evidența perspectivele largi ale colaborării reciproc

avantajoase, ale prieteniei 
contribuție activă la făurirea

româno-belgiene 
unei Europe a păcii

în timpul dineului oferit de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

Regele Baudooin si r a Fabioia
vor lace o vizită oficială îo lara noastră
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au invitat pe 
Maiestățile lor regale Baudouin și

regina Fabioia să facă o vizită 
oficială în România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere. Data vizitei urmează să 
fie stabilită pe cale diplomatică.

în pagina a Iii-a

Ceremonia
semnării

Declarației
solemne

Dineu oferit de președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit 
un dineu, în saloanele Cercului 
regal Gaulois, în cinstea Maiestăți
lor lor regele Baudouin și regina 
Fabioia.

Au participat Altețele lor prințul 
Albert și prințesa Paula, A. Van 
Acker, președintele Camerei Re
prezentanților, G. Eyskens, prim-

ministru, A. Cools, vice- prim-mi- 
nistru, M. E. Van Boogaert, prim- 
vicepreședinte al Senatului, P. 
Harmel, ministrul afacerilor ex
terne, Edmond Leburton, ministru 
de stat, președintele Partidului so
cialist, miniștri, generali și ofițeri 
superiori, personalități ale vieții 
politice, economice, culturale, depu- 
tați și senatori, alte persoane 
claie.

ofi-

Au participat, de asemenea, Ilie 
Verdeț, George Macovescu, loan 
Avram, alte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe președintele Consiliu
lui de Stat în vizita sa în Belgia, 
Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României la Bruxelles, membri ai 
ambasadei.

Președintelui Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, Maies-

taților lor regale le-au fost prezen
tați invitații la dineu. Apoi, cei doi 
șefi de stat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și regina Fabioia, 
prințul Albert și prințesa Paula 
s-au fotografiat.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială, au rostit toasturi pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și re
gele Baudouin.

din orașe pentru a o face

cit mai folositoare?

Buna organizare cere îndreptarea 
eforturilnr cu precădere 
spre cîteva urgente:

G Rî U L
Pămîntul se zvîntă repede. Cît mai 
multe mașini pe tarlalele bune de 

însămînțat I

CARTOFII
Există resurse pentru grăbirea 
recoltării, sortării și

Să le folosim din plin!

■ ■ depozitării

PORUMBUL
Ceea ce se culege să fie transportat 
și adăpostit în aceeași zi. Știuleții 
lăsați pe cîmp înseamnă recoltă 

irosită
Citiți în pag. a ll-a rubrica de actualitate agricolă 

transmisă de corespondenții noștri

DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul
regelui

Republica Socialistă România Si Regatul Belgiei, 
în dorința de a răspunde aspirațiilor comune de 

pace, de apropiere și înțelegere ale popoarelor român 
și belgian, de a dezvolta in continuare relațiile tradi
ționale de prietenie, stimă reciprocă, bună-vecinătate 
și cooperare care există între cele două state și de a 
face din aceasta un factor fundamental al raporturilor 
lor mutuale,

Hotărite să-și unească eforturile in vederea promo
vării condițiilor de pace și de securitate In Europa și 
în lume, în special prin respectarea riguroasă a prin
cipiilor dreptului internațional, prin dezvoltarea coope
rării intre toate statele și prin dezarmarea generală si 
regională,

Reafirmînd atașamentul lor față de scopurile și prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite,

Conștiente de răspunderea care incumbă tuturor sta
telor, mari sau mici, pentru instaurarea unui climat 
de securitate și cooperare in lume și pentru dezvolta
rea relațiilor prietenești între toate țările, indiferent 
de sistemul lor politic, economic și social sau de ni
velul lor de dezvoltare,

Reamintind că toate statele, oricare ar fi mărimea 
lor, au dreptul de a participa Ia soluționarea proble
melor Internaționale care le privesc.

Reamintind, de asemenea, necesitatea eforturilor pe 
plan internațional pentru ca toate statele să se bucure 
de dreptul la dezvoltare 
aibă acces nestingherit Ia 
moderne.

Exprimînd profunda lor 
ritatea internațională trebuie să se bazeze pe 
tarea dreptului fiecărui stat la existență, libertate, su
veranitate și independență, Ia pace și Ia securitate, pe 
dreptul fiecărui popor de a dispune în mod liber de 
soarta sa, fără nici un amestec din afară, fără nici un 
fel de constringere sau presiune, conform dispozițiilor 
Cartei Națiunilor Unite,

economică $i socială și să 
cuceririle științei șl

convingere că pacea

tehnicii

si secu- 
respec-

Maiestate,
Doamnelor și domnilor.

aflati aici

în fru- 
țară și

Aș dori. în primul rînd. să vă 
salut în mod cordial la acest di
neu. considerînd că vă 
pe teritoriul României.

Am petrecut trei zile 
moașa dumneavoastră
mi-ar fi greu să exprim în cîteva 
cuvinte impresiile bogate cu care 
vom pleca. Inceoînd cu primirea 
pe care însăși Maiestatea voastră 
ne-a făcut-o. întîlnirile și convor-

birile cu primul-ministru și 
membri ai guvernului belgian, 
zitele în unele provincii, localități, 
întreprinderi, întîlnirile cu oameni 
politici și cu populația din locali
tățile unde am fost ne-au lăsat 
impresii deosebit de plăcute. Peste 
tot am constatat sentimentele de 
prietenie față de poporul român, 
care, la rîndul său. nutrește senti
mente de prietenie față de poporul 
belgian. Pretutindeni am constatat

alți 
vi-

îngăduiți-mi să vă spun. în pri
mul rînd, domnule președinte, cît 
de fericiți am fost noi, toți cei de 
față, ascultînd cuvintele dumnea
voastră de satisfacție în ceea ce 
privește 
obținute 
voastră.

Sîntem
t’letul poporului nostru, precum și 
prietenia și frăția care unesc cele 
două popoare ale noastre. Ne bucu
răm, domnule președinte, că vom 
face, la rîndul nostru, o vizită în

rezultatele care au fost 
în cursul vizitei dumnea-

fericiți că ați înțeles su-

(Continuare în pag. a IlI-a)

țara dumneavoastră și vă mulțu
mim foarte mult pentru invitația 
adresată.

Cu cele mai bune urări la în
toarcerea dumneavoastră în țară, 
pentru fericirea și prosperitatea 
poporului român, vă invit, doam
nelor și domnilor, să ridicăm pa
harele în sănătatea Excelentei 
sale, domnul președinte, și a 
doamnei Ceaușescu. pentru priete
nia dintre cele două popoare ale 
noastre !

schimburi 
precum și

de artiști, oameni de știință și de sportivi, 
prin contacte între cetățenii celor două târî.

II. — Proclamă voința 
relațiilor lor reciproce și 
următoarele principii :

1. — Dreptul fiecărui stat la independență, Ia liber
tate și Ia suveranitate și obligația fiecărui stat de a 
in pace și de a întreține relații de bună-vecinătate 
celelalte state.

2. — Dreptul inalienabil al fiecărui popor de 
alege sistemul său politic, economic și social, corespun
zător voinței și intereselor proprii, în deplină libertate 
și fără nici un amestec străin.

3. — Egalitatea în drepturi a tuturor statelor și, tn 
consecință, dreptul fiecărui stat dc a participa la exa
minarea și rezolvarea problemelor internaționale care ii 
privesc.

— Neamestecul în treburile Interne ale altui stat, 
nici o formă și sub nici un motiv.
— Inviolabilitatea frontierelor statelor și integrita- 
teritorială și, drept consecință, recunoașterea fap-

lor comună de a pune la baza 
a celor cu toate celelalte state

trăi
cu

a-și

ÎN PAGINILE III Șl IV

I. — Proclamă voința lor comună :
1. — Să dezvolte și să extindă relațiile lor prietenești 

și de cooperare, în special în domeniile politic, econo
mic, tehnologic și științific, al invățămintului, cultural, 
artistic și al turismului ;

2. — să dezvolte in toate domeniile colaborarea eco
nomică reciproc avantajoasă, aeordind o atenție deose
bită lărgirii schimburilor comerciale, mai ales prin fa
vorizarea diversificării livrărilor reciproce, dezvoltarea 
cunoașterii piețelor și eliminarea progresivă a obstaco
lelor din fața acestor schimburi și prin perfecționarea 
metodelor și instrumentelor cooperării industriale, teh
nice. științifice și financiare ;

3. — să dezvolte cooperarea reciprocă in vederea lăr
girii schimburilor și perfecționării cooperării în dome
niile invățămintului, științei, culturii și artelor, mijloa
celor de comunicare în masă — radio, televiziune, presă 
—, schimbul de informații tehnice și științifice ; ele se 
vor strădui să promoveze legăturile între cele două 
popoare, mai ales prin schimbul de profesori, studenți. 
călătorii colective și individuale, intilniri între 
cooperarea între universități și instituțiile

tineri, 
culturale,

O amplă relatare a principalelor momente
din programul de ieri al vizitei

Pentru Republica
NICOLAE

Socialistă

A. 
sub

5.
tea
tului că orice tentativă din partea unui alt stat îndrep
tată împotriva unității naționale sau integrității teri
toriale constituie o atingere adusă păcii și securității 
internaționale.

6. — Rezolvarea diferendelor dintre state numai prin 
mijloace pașnice.

— Abținerea de la orice fel de constringere de 
altă natură ; re
ia folosirea for- 
pretext. Această 
natural de legi-

7.
ordin militar, politic, economic sau de 
nunțarea la amenințarea cu forța sau 
ței Împotriva altui stat, sub nici un 
dispoziție nu aduce atingere dreptului
timă apărare individuală sau colectivă al fiecărui stat, 
conform articolului 51 din Carta Națiunilor Unite.

III. — Proclamă voința lor comună :
să dezvolte raporturile lor prietenești și de coopera

re cu statele Europei și ale lumii întregi și să acțione
ze in vederea adoptării de măsuri efective în dome
niul dezarmării generale și regionale ;

să participe in mod activ fiecare in parte, precum și 
în înțelegere cu alte state, la realizarea securității eu
ropene, să favorizeze climatul de destindere și să în
tărească pacea, înțelegerea și cooperarea prietenească 
in Europa, să coopereze in eforturile lor in vederea în
tăririi roiului Organizației Națiunilor Unite ca factor 
chemat să stimuleze colaborarea între state și să re
zolve problemele internaționale in interesul popoarelor.

IV. — In vederea examinării îndeosebi a probleme
lor privind aducerea la îndeplinire a dispozițiilor pre
zentei declarații, Republica Socialistă România și 
gatul Belgiei vor dezvolta consultările dintre ele 
toate nivelurile, folosind intiinirile periodice ale 
niștrilor afacerilor externe și ale reprezentanților 
ca și canalele diplomatice obișnuite.

întocmită Ia Bruxelles, la 26 octombrie 1972, in două 
exemplare, fiecare în limbile română, franceză și ne- 
eriandeză, cele trei texte avînd aceeași valabilitate.

Re
ia 

mi- 
lor,

România
CEAUȘESCU,

președintele Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU,
ministrul afacerilor externe

Pentru Regatul Belgiei
GASTON EYSKENS,

prim-ministru

PIERRE HARMEL,
ministrul afacerilor externe

X
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Recoltarea și insilozarea 
cartofilor

MAI REPEDE, pentru că este posibil 
MAI BINE, pentru că nu se poate 

tolera risipa

Porumbul
După ce se culege, să fie 

grabnic transportat

Pe ogoarele județului BRAȘOV, 
mii și mii de cooperatori și 
mecanizatori. sprijiniți de sala- 
riați din întreprinderi și institu
ții, militari, studenți și elevi, mun
cesc din zori pină-n noapte la re
coltatul și transportul cartofilor, 
problemă urgentă, la ordinea zi
lei, a fiecărei unități agricole. 
Pină in ziua de 25 octombrie, 
cartofii au fost recoltați în propor
ție de 64,3 la sută in I.A.S. și 58,7 
la sută în cooperativele agricole.

Analiza stadiului lucrărilor re
levă existenta unor situații diferi
te de la o cooperativă la alta. Ți- 
nind seama de acest fapt, comite
tul județean de partid a întreprins 
o serie de măsuri cu caracter prio
ritar pentru mobilizarea tuturor 
forțelor de muncă din sate și a mii 
de oameni din orașele județului la 
ștringerea cit mai grabnică a car
tofilor și sfeclei de zahăr. 80 de 
tractoare pe șenile au fost repar
tizate la remorcarea camioanelor 
din cimp pină la șosele și dru
muri accesibile. în prezent, întrea
ga cantitate de cartofi care se re
coltează zilnic este sortată și trans
portată, pentru a se preveni orice 
pierderi.

— Zăpada care a căzut în aces
te zile — ne spune tovarășul An
drei Balint. președintele cooperati
vei din Săcele — ne-a prins în cimp 
cu mulți cartofi recoltați, pe care 
însă i-am protejat imediat. Mai 
avem insă de recoltat și transpor
tat peste 6 000 tone cartofi și nu 
ne precupețim nici un efort, zi și 
noapte, pină ce nu îi vom pune la 
adăpost.

Nu peste tot însă s-a înțeles ne
cesitatea de a se acționa operativ, 
de a învinge condițiile dificile de 
lucru. La cooperativa din Feldioara, 
tractoarele cu remorci au ajuns in 
cimp cu o oră și' jumătate înaintea 
cooperatorilor care trebuiau să le 
incarce. La silozul din Ghimbav, 
20 autocamioane venite de la 
Săcele au staționat nepermis de 
mult, din cauză că, la preluare, 
cartofii erau duși ou cărucioarele, 
în timp ce benzile transportoare de 
mare eficiență stăteau neutilizate. 
Alte greutăți sînt ptovocate de unii 
beneficiari, care nu șe. grăbesc să-și 
ridice cantitățile de cartofi repar
tizate.

In județul SIBIU. secretariatul 
comitetului județean de partid a 
luat miercuri hotărirea ca, în toate 

unitățile, agricole, o dată cu însă- 
mînțarea griului să se acorde o a- 
tenție cu totul deosebită recoltării 
și punerii cit mai grabnice la adă
post a cartofilor. De la hotărire la 
faptă, timpul nu mai îngăduia nici 
un răgaz. La Moșna, Mihăileni, Sli- 
mic, Micăsasa, Cristian etc. mii 
și mii de cooperatori și mecaniza
tori, cărora le-au venit in ajutor 
peste 10 000 de salariați din între
prinderi, activiști de partid și de 
stat, elevi și militari — au dat o 
adevărată bătălie pentru grăbirea 
reooltării cartofilor.

Pină miercuri, lucrările de reool- 
tare a cartofilor în județul SU
CEAVA se încheiaseră intr-un rțu- 
măr de 67 cooperative agricole, pe 
o suprafață de 21 518 hectare. Ieri, 
în alte 10 cooperative, între care 
cele din ' Bunești. Moara, Ckunu- 
lești și., Vășcăuț. s-a terminat strm- 
sul; cartofilor de pe ultimele par
cele. Ca urmare a vredniciei cu 
care se lucrează, ștringerea carto
filor, se, va încheia, în cursul zilei 
de azi, în toate unitățile agricole 
din județ.

• "

Pămîntul s-a zvîntat. Se poate lucra din plin la semănat. Aspect întîlnit 
pe tarlalele cooperativei agricole din Tămădău, județul Ilfov

Hotărîți să recupereze rămîneri- 
le în Urmă, cauzate de timpul ne
favorabil, cooperatorii și mecaniza
torii din Burila Mare, Balta Ver
de, Gogoșu și altele din județul 
MEHEDINȚI lucrează zi și noap
te, fără întrerupere. Sînt nopți 
albe, dar cu mult spor la stringe- 
rea recoltei. Sute și mii de coo
peratori participă la tăiatul coce
nilor și eliberarea terenului, la 
transportul porumbului cules în 
timpul zilei. De asemenea, tot 
noaptea, mecanizatorii pregătesc 
patul germinativ pe suprafețele 
care vor fi însămînțate în ziua ur
mătoare.

După ce intr-un timp record au 
fost culeși și vinificați strugurii, a- 
cum, în județul VRANCEA. toate 
forțele sînt concentrate în zona de 
șes, unde se desfășoară o adevăra
tă bătălie pentru ștringerea și de
pozitarea fără pierderi a porumbu
lui și sfeclei de zahăr, pentru 
pregătirea terenului și însămînțarea 
griului. Pentru a asigura cimp de 
lucru mecanizatorilor, în toate coo
perativele agricole forțele sînt con
centrate pe tarlalele mai zvintate, 
de unde recolta poate fi mai ușor 
scoasă. La cooperativele din Rugi
nești, Păunești, Vulturu, Măică- 
nești, unde sînt tarlale cu exces 
de umiditate și unide nu sînt' sufi
ciențe mijloace de transport, coo
peratorii au început să strîngă co
cenii in glugi mari, in rinduri, la

(Foto : M. Cioc) 

distanța de 80—100 m. între rîn- 
duri, tractoriștii pot executa ară
turi pentru însămînțări de primă
vară.

Numeroase cooperative agricole 
din județul DOLJ se ajută între ele 
la recoltat. Aceeași întrajutorare 
există și între formațiile de lucru 
ale aceleiași unități. De exemplu, 
brigada nr. 1 de cimp de la coope
rativa agricolă Robănești terminase 
de transportat și depozitat, marți 
după-amiază. ultimele cantități de 
porumb de pe cele 180 ha. Deși tre
burile in cadrul brigăzii nu se in- 
cheiaseră, membrii ei s-au oferit 
să ajute brigada a doua la strînSul 
recoltei de porumb de pe cele 60 
de ha. A doua zi,-50 de cooperatori 
cu două remorci și 3 atelaje cu 
tracțiune animală s-au alăturat ce
lor din brigada a doua. In scurtă 
vreme și aci s-a terminat de cu
les, transportat și depozitat porum
bul de pe întreaga suprafață. Un 
exemplu din zeci și sute de acest 
fel.

1 800 de tractoare lucrează zi și 
noapte pe ogoarele județului GA
LAȚI. Pe măsură ce terenurile 
se zvintă, toate forțele sint con
centrate la terminarea cit mai 
grabnică a însămînțării griului. 
Specialiștii asigură asistența teh
nică necesară in cimp și in tim
pul nopții. Atenție deosebită șe 
dă aprovizionării cu semințe și 
combustibil. Buna organizare, e- 
fortul depus și-au spus cuvintul. 
Ieri, întreprinderile agricole de stat 
din județ au încheiat insămințarea 
griului. Lucrarea numărul 1 a aces
tor zile, semănatul griului, se apro
pie de sfirșit și în cooperativele 
agricole. încă o zi bună de luciu 
și, in județul Galați, semănatul 
griului pe întreaga suprafață plani
ficată va fi terminat.

Intr-o singură zi. in județul CON
STANȚA s-au însămințat 16 200 hec
tare. Ritmul acesta se cere insă 
continuat, pentru ca angajamentul 
luat — de a însămința suplimentar 
28 000, hectare cu griu — să fie rea
lizat in întregime. Vești bune de 
la Nicolae Gaidagiu, președintele 
cooperativei agricole din Topalu : 
încă de marți seara s-a încheiat se
mănatul griului pe cele 1900 hec
tare. Aici, ca in atitea locuri, s-ă 
lucrat zi și noapte. Joi dimineața, 
au mai încheiat semănatul griului 
cooperatorii din Horia, Ghindărești, 
Tichilești. La ora prinzului, spe
cialiștii din încă 10 cooperative 
agricole din județul Constanta, 
printre care Cuza Vodă. Casteiu, 
Poarta Albă, Movilița, Mereni, To- 
praisar estimau că pină in ziua de 
27 octombrie vor încheia însămin-

le din județul VASLUI au semă
nat 25 500 ha cu griu. 2 514 hecta
re cu orz și 1100 hectare cu masă 
verde. Evident, este puțin, dacă ne 
gindim că aici, pe vremea aceasta, 
semănatul se încheia. Demn de 
relevat este că s-a acționat cu 
hotărire pentru pregătirea terenu
lui necesar. Astfel, în decurs de 
numai cîteva zile, procentul de

executare a arăturilor a „săltat” 
cu peste 30 la sută. Circa 500 de 
tractoare au fost echipate cu fa
ruri de față și de spate. Organi
zed astfel munca, viteza zilnică 
la semănat va spori de la 5 600 
hectare la peste 8 000 hectare pe 
zi : adică în cinci zile bune de 
lucru să se poată termina semăna
tul griului.

Nu peste tot însă se dovedește 
preocupare pentru buna folosire a 
mijloacelor mecanice. La secțiile 
de mecanizare care servesc coope
rativele agricole din Oltenești și 
Crețeștl erau aliniate numeroase

Buna organizare semnifică respect fată de munca 
oamenior, grijă pentru recoltă.
Există insă si situații contrarii

Ogoarele țării cunosc, 
in aceste zile, tensiunea 
unui efort susținut pentru 
ștringerea grabnică a re
coltei și desfășurarea în 
ritm dinamic a insămîn- 
țărilor. Alături de oame
nii muncii de pe ogoare, 
zilnic, mii și mii de mun
citori, funcționari, ostași, 
elevi, studenți, în condi
țiile deosebite ale aces
tei toamne, iși alătură e- 
forturile la grăbirea re
coltării, la transportul și 
depozitarea în hambare a 
rodului ogoarelor. Este o 
binevenită completare a 
necesarului de brațe de 
muncă pentru a asigura 
ștringerea intr-o perioadă 
cit mai scurtă, pină Ia 
ultimul bob, a întregii re
colte, pentru evitarea 
risipei.

Iată hotărirea fermă cu 
care, numai intr-o singură 
zi, in județul HUNEDOA
RA, peste 20 000 de oameni 
ai muncii, elevi au ieșit 
in cimp la recoltat, alături 
de cooperatorii și lucră
torii întreprinderilor a- 
gricole de stat. Sute de 
muncitori, funcționari, 
și elevi din TlRGU- 
JIU pornesc în fieca
re dimineață spre locu
rile cu porumb, car
tofi, aducindu-și contri
buția la urgentarea cu
lesului și eliberarea te
renurilor ce urmează a 
fi insămințate. Răspun- 
zind chemării organelor 
locale de partid din ju
dețul MUREȘ, adevărate 
caravane ale întrajutoră
rii pleacă zilnic din o- 
rașe la sate. Din REȘIȚA

ni se comunică știrea că, 
la rampa de descărcare a 
cartofilor și la depozitul 
centrului de legume și 
fructe lucrează perma
nent 400 de salariați, e- 
levi și studenți.

Dimensiunile acestei 
participări care. în fond, 
constituie un act patrio
tic sînt mult mai ample 
și greu de cuprins in to
talitate. Folosirea ra
țională a acestor forțe 
nu se face însă peste tot 
cu responsabilitatea ne
cesară. Iată cîteva fapte :

La ferma de sta,t Sas- 
cut. județul BACAU cei 
veniți in sprijinul lucră
torilor de pe ogoare pier
deau multă vreme pen
tru că erau lăsați să lu
creze șl să se „descurce" 
singuri. Din Capitală, în

fiecare zi pornesc spre 
ogoarele județului ILFOV 
mii și mii de muncitori, 
funcționari, ostași, elevi 
și studenți. Din păcate 
insă, plecarea mașinilor 
întirzie mult. In ace
lași ' timp, așa cum s-au 
petrecut lucrurile la 
I.A.S. Tărtășești, ca și 
in alte locuri, din cauză 
că nimeni din conduce
rea fermei nu s-a ocu
pat de organizarea mun
cii voluntarilor, știuleții 
culeși au fost aruncați 
direct pe pămintul muiat 
de ploi.

Este necesar să se 
creeze peste tot condițiile 
ea acest efort să fie folo
sit din plin, cu rezultate 
dintre cele mai bune, cu 
grija și responsabilitatea 
cuvenite.

țările de toamnă In cele mai bune 
condiții. Pentru grăbirea lucră
rilor, s-a luat măsura ca agregate
le de semănat, echipate pentru lu
cru dc noapte, să fie redistribuite 
unităților vecine rămase în urmă 
Ia semănat.

In multe județe, îndeosebi în 
cele situate în zona subcarpatică, 
unde precipitațiile au fost mai

Însămînțarea griului:

Vesti bune, dar nu de pretutindeni
abundente, se depun eforturi pen
tru a însămînța pe terenurile zvîn- 
tate. pentru a se reamplasa cul
turile pe alte suprafețe. O aseme
nea situație întilnim în județul 
DÎMBOVIȚA. în cooperativeiie agri
cole Dobra, Mărcești, Băleni- 
Români, Băleni-Sirbi, Hăbeni și 
Jugureni lucrările de însămînțări 
se desfășoară cu toate forțele, fie
care dintre aceste cooperative rea
lized zilnic între 175 și 400 hec
tare. Pe județ s-au Însămințat. 
pină la 25 octombrie, peste 8 000 
hectare, iar terenul este gata pre
gătit pentru alte 21 000 hectare.

Pină acum, cooperativele agrico-

tractoare, deși soarele urcase a- 
proape de amiază.

In județul BISTRIȚA-NASAUD. 
pină la 25 octombrie au fost însă- 
mințate 40 la sută din suprafețele 
prevăzute a fi cultivate cu griu in 
cooperativele agricole. Intirzierea 
se datorește. desigur, condițiilor 
climatice din această toamnă. Si
tuația trebuia să determine pe spe
cialiști. pe toți oamenii muncii 
din agricultura județului să gă
sească mijloace și căi pentru a gră
bi lucrările. Se cuvine să facem o 
mențiune critică : începerea în- 
sămințărilor — deși in septem
brie au fost zile bune de lu
cru — a fost amînată de la o 
zi la alta. Este adevărat că acum se 
muncește. Dar mai sint de executat 
arături pe circa 12 000 ha, iar mare 
parte din suprafața respectivă este 
ocupată cu porumb și alte culturi 
tirzii. La cooperativa agricolă din 
comuna Matei, o parte din griu 
urmează după sfecla de zahăr. Nu
mai că recoltarea și mai ales trans
portul întîrzie. în loc să se ocupe 
de găsirea unor soluții optime pen
tru insămințarea griului, inginerul 
agronom Adrian Lenea preconiza 
să folosească semănătorile fără tu
buri și brăzdare, cu alte cuvinte, 
să însămînțeze prin împrăștiere. 
Este o gravă încălcare a regulilor 
agrotehnice, care nu trebuie admi
să nicăieri. Se impune ca. pa
ralel cu eliberarea terenurilor de 
premergătoare tîrzii, să fie luate 
măsuri în vederea intensificării se
mănatului și să se execute, totodată, 
lucrări de bună calitate.

-

Sarcina trasată de partid de a se 
intensifica ritmul de execuție a lu
crărilor de investiții, de a se scurta 
durata de realizare a noilor capaci
tăți de producție a mobilizat puter
nic eforturile constructorilor și 
montorilor de pe numeroase șan
tiere. în trei trimestre din acest an. 
geografia economică a țării s-a îm
bogățit cu 183 capacități industriale, 
din care 10 au fost puse in func
țiune în devans din trimestrul IV, 
cu noi obiective agrozootehnice. 
Aproape că nu există ramură a in
dustriei în care să nu fi fost date 
în exploatare noi obiective și capa
cități productive, ponderea reve
nind in acest sens industriei con
strucțiilor de mașini, metalurgiei și 
industriei chimice, ramuri de bază, 
purtătoare de progres tehnic și eco
nomic ; concomitent, prin zecile de 
noi obiective și capacități puse in 
funcțiune in industria ușoară, de 
prelucrare a lemnului, în industria 
alimentară ș. a., s-a mărit conside
rabil potențialul productiv al aces
tor sectoare in care se realizează 
bunuri de 'larg consum.

Privite în ansamblu, aceste re
zultate arată cu pregnanță că — in 
anul curent — titularii și benefi
ciarii de investiții, proiectanții și 
furnizorii de utilaje, dar mai ales 
constructorii s-au străduit să înde
plinească în mai bune condiții pre
vederile planului, punind accentul 
pe reducerea termenelor de execu
ție a lucrărilor, în așa fel îneît tot 
mai multe dintre noile capacități și 
obiective să dea mai repede pro
ducție, creindu-se și pe această 
cale premise pentru realizarea cinci
nalului inainte de termen. Tot atît 
de adevărat este însă că rezultatele 
obținute pină acum nu se ridică la 
nivelul posibilităților, sint inegale, 
dacă comparăm intre ele diferitele 
ramuri. Tocmai de aceea, in timpul 
care a mai rămas pină la sfirșitul 
anului, factorii amintiți trebuie să 
acționeze cu toată hotărirea și 
energia in vederea îndeplinirii inte
grale a planului anual, atît in ce 
privește volumul de investiții și de 
construcții-montaj. cît mai ales în 
privința dării in funcțiune a tutu
ror capacităților de producție pre
văzute.

în acest ultim trimestru din 1972, 
trebuie să se realizeze un ritm me
diu lunar de execuție superior pe
rioadelor anterioare, să fie date în 
exploatare numeroase noi obiective 
și capacități industriale importan
te, precum și din agricultură, 
a căror producție contează mult în 
mecanismul echilibrat al dezvoltării 
economiei noastre naționale. Deci, 
nu există sarcină mai importantă 
pentru unitățile de construcții- 
montaj. pentru titularii de investi
ții decît aceea de a concentra toate 
forțele și mijloacele pentru a da în 
funcțiune toate obiectivele și Capa

's______________________________

citățile de producție prevăzute să 
intre în circuitul economic în acest 
an, devansîndu-se — acolo unde 
există posibilități — termenele sta
bilite. Pe lingă multiplele avantaje 
de care beneficiază economia, da
rea mai grabnică in exploatare a 
unor obiective, încheierea activită
ții pe cît mai multe șantiere creea
ză un disponibil de forță de muncă 
și mijloace tehnice care, dirijate pe 
alte șantiere (unele aflate in res
tanță față de grafice), pot contribui 
intr-o măsură hotăritoare la acce

PE ȘANTIERELE 
DE INVESTIȚII

O necesitate imperioasă — grăbirea lucrărilor prin 
concentrarea utilajelor, materialelor și forței 

de muncă spre obiectivele prioritare:

• Capacitățile productive din industrie 
și agricultură • Construcțiile de locuințe

lerarea ritmului de execuție a lu
crărilor de construcții-montaj.

Se poate spune că pe numeroa
se șantiere — atît din industrie, cît 
și din agricultură — chiar in acest 
fel se procedează : constructorii 
și mentorii depun eforturi stârni
toare pentru a comprima timpul și 
a apropia ziua intrării în producție 
a noilor obiective și capacități. Ast
fel, pe șantierele Trustului de 
montaje pentru uzine chimice din 
București, Trustului de construcții 
industriale diin Craiova sau al Uzi
nei de alumină din Tulcea, muncin- 
du-se în tot cursul anului intr-un 
ritm susținut, s-a luat un impor
tant avans față de graficele de lu
crări în contul acestui ultim trimes
tru. O preocupare susținută pentru 
realizarea unor cote cît mai ridica
te, in comparație cu prevederile 
planului, dovedesc și lucrătorii de 

pe șantierul Uzinei de sodă din 
Govora, care montează în fiecare 
lună 800 tone de utilaje tehnologice, 
fiecare zi aducind pentru montori 
ciștigarea de noi avansuri în com
petiția cu timpul. In fine, remar
căm că, în urmă cu citeva zile, pe 
șantierul Combinatului de celuloză 
și hirtie Drobeta Turnu-Severin au 
fost executate ultimele lucrări în
scrise în planul pe anul 1972.

Dar rezultatele pozitive înregis
trate în domeniul activității de in
vestiții puteau fi și mai bune dacă 

pretutindeni se preveneau întârzie
rile față de graficele de lucrări, 
dacă se înlăturau din timp neajun
surile care au apărut pe unele șan
tiere. Asemenea situații se cer 
grabnic remediate. Ritmul scăzut 
in care s-a lucrat, in luna septem
brie mai ales, îi obligă acum pe u- 
nii constructori să-și dubleze efor
turile — cei de pe șantierele plat
formei petrochimice din Pitești, 
instalației pe fibre și fire polieste- 
rice din Iași, platformei de alumi
niu din Slatina, Combinatului de 
îngrășăminte azotoase din Slobozia. 
Eforturi stăruitoare pentru im
pulsionarea ritmului de execuție 
trebuie să se facă și pe șantierele 
din sectorul agricol de stat, care 
construiesc ferme avicole de repro
ducție, complexe pentru creșterea 
porcilor, a bovinelor, unități de nu

trețuri combinate, sere ș.a., pe 
șantierele amenajărilor pentru iri
gații, precum și pe cele ale sec
torului agricol cooperatist.

Problema cardinală, de a cărei 
soluționare grabnică depinde respec
tarea termenelor de punere în func
țiune la zeci de obiective și capa
cități de producție, constă în lichi
darea grabnică a restanțelor în li
vrarea echipamentelor și utilajelor 
tehnologice. Este vorba, deopotrivă, 
de utilaje produse in țară și din 
import. în calitatea să de furnizor 

general, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini are, față de o 
serie de șantiere, o restanță insu- 
mind mii de tone de utilaje. De a- 
ceea. nimic nu este mai presant, 
în momentul de față, pentru o se
rie de furnizori restanțieri — prin
tre care Uzina de utilaj chimic și 
uzina „Vulcan", ambele din Bucu
rești. U.Z.U.C.-Ploiești, U.P.R.U.C. 
din Făgăraș și U.P.S.R.U.C. din Gă- 
ești, Grupul de uzine pentru utilaj 
minier din Baia Mare — ca sar
cina de a accelera livrarea mașini
lor și utilajelor către șantierele a- 
fectate de lipsa lor, în strînsă core
lare cu necesitățile unui montaj ra
pid al acestora. Intre furnizorii de 
utilaje aflați în restanță și benefi
ciarii de investiții trebuie să existe 
acum o colaborare directă, fructu
oasă, animată de dorința și răspun

derea comună pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. în lupta cu 
timpul, pe care o desfășoară con
structorii pe șantiere, trebuie să se 
încadreze și furnizorii utilajelor 
tehnologice ; în acest sens, conduce
rile întreprinderilor respective, or
ganizațiile de partid au Îndatorirea 
de a organiza în așa fel munca incit 
fiecare comandă, fiecare utilaj să 
fie livrate cît mai repede, fără a 
se face nici un rabat la calitate.

Ținind seama de numărul mare 
de unități productive care trebuie 
date în exploatare în timpul rămas 
pină la sfirșitul anului, este nece
sar ca titularii de investiții, îndeo
sebi Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Industriei Metalurgice, 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
la care se înregistrează rămîneri 
în urmă mai mari, să treacă de 
urgență la aplicarea tuturor ace
lor măsuri tehnico-organizatorice 
menite să asigure recuperarea res
tanțelor, punerea in funcțiune a 
tuturor- capacităților de producție 
cu termene in acest an. Construc
torii și montorii au îndatorirea să 
concentreze forța de muncă, mate
rialele și utilajele pe șantierele 
unităților productive care au ter
men de dare in exploatare în acest 
an, urgentînd terminarea lucrărilor 
de construcții-montaj și creind con
diții pentru începerea grabnică a 
probelor tehnologice. Beneficiarii 
trebuie să sprijine efectiv șantie
rele cu montori îh vederea urgen
tării montajului utilajelor tehnolo
gice sau să preia montajul unor u- 
tilaje și instalații cu forțe proprii.

Cu toate forțele trebuie să se 
acționeze pentru recuperarea unor 
restanțe pe șantierele construcțiilor 
de locuințe din fondurile statului, 
mai ales în județele Dîmbovița, 
Galati, Arad. Teleorman, Vrancea, 
Bistr'ița-Năsăud, precum și pe cele 
unde se construiesc locuințe pro
prietate personală, cu sprijinul 
statului în credite și execuție.

Trimestrul IV este trimestrul ți
nui mare număr de „premiere" in
dustriale și agrozootehnice și de a- 
ceea, ținind seama de importanța pe 
care fiecare dintre noile capacități 
de producție o are pehttu dezvolta
rea economică, beneficiarii, con
structorii și furnizorii de utilaje 
tehnologice trebuie Să facă totul 
pentru a asigură darea lor in func
țiune la termen sau chiar mai de
vreme. întreaga această activitate 
trebuie să fie îndrumată și contro
lată îndeaproape de organele și or
ganizațiile de partid, avindu-se în 
vedere cerința imperioasă ca statul, 
poporul nostru să beneficieze la 
timp de pe urma efortului de in
vestiții pe care-1 fac, pentru acce
lerarea progresului economic și so
cial al țării.

LA C.E.I.L. — IAȘI

CU TREI LUNI ÎN AVANS

Fabrica de mobilă din Iași, 
proiectată inițial pentru o pro
ducție de 10 000 garnituri pe an, 
iși va dubla, in curind, capa
citatea. Tovarășul Constantin 
Ghiba. inginerul-șef al C.E.I.L. 
Iași, care se ocupă de proble
mele de investiții, ne precizează 
că dezvoltarea fabricii de mo
bilă ieșene se face prin extin
deri de hale, reamenajări și 
supraetajări la construcțiile e- 
xistente. prin reamplasarea ma
șinilor și utilajelor, ca și prin 
înnoirea acestora cu altele 
moderne, de înaltă tehnicitate. 
Această investiție se află în a- 
vans cu aproape 3 luni și, ca 
urmare, fluxurile tehnologice 
s-au extins pe suprafață de 
circa 2 200 mp nou construită 
și reamenajată, iar în secțiile 
existente s-au reamplasat peste 
140 tone utilaje și mașini mai 
vechi. De asemenea, s-au mon
tat utilaje noi, printre care pre
se monoetajate și mașini de 
turnat lacuri mate.

în tot timpul amplelor lucrări 
de extindere, producția fabricii 

n-a avut de suferit, lucrîndu-se 
chiar cu 0 productivitate mai 
mare, peste prevederi. Mai 
mult, s-au creat condiții bune 
și pentru introducerea în pro
ducția de serie a unor noi tipuri 
de mobilă finisate în lăcuire 
mată-opacă. operație realiza
tă pentru prima oară la Iași. 
Este vorba de două tipuri de 
biblioteci, denumite „Prisma" 
și „Fembo". Prima este formată 
din 6 corpuri, iar a doua — din 
4 corpuri, puțind mobila orice 
interior prin suprapunere sau 
dispersare. Noile sortimente de 
mobilă sînt realizate din P.A.L., 
acoperite cu furnire din paltin 
și tei. Lăcuirea mată-opacă, 
făcută prin turnare cu o mașină 
specială, conferă mobilei finețe 
și eleganță. Totodată, garnitu
rile respective sint realizate din 
piese prelucrate mecanic, cu 
mare precizie, astfel că monta
rea lor se face de către bene
ficiar. ușor și rapid.

Manole CORCACI
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VIZITA PREȘEDINTELUI
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La primâria orașului Anvers Jnalfii oaspeți sînt întîmpinati cu deosebita cordialitate

Ceremonia semnării Declarației solemne comune 
a Republicii Socialiste România și Regatului Belgiei
Joi, 26 octombrie, la Palatul re

gal din Bruxelles a avut loc cere
monia semnării Declarației solem
ne comune a Republicii Socialiste 
România și Regatului Belgiei.

Declarația a fost semnată, din 
partea română, de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, iar 
din partea belgiană de Gaston 
Eyskens, prim-ministru, și Pierre 
Harmel, ministrul afacerilor ex
terne.

La solemnitate au participat Ilie 
Verdeț, loan Avram și celelalte 
persoane oficiale române care îl 
însoțesc pe președintele Consiliu
lui de Stat în vizita sa în Belgia.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Andră Cools, vice-prim-ministru, 
H- Fayat, secretar de stat la co
merțul exterior, și alte persoane 
oficiale belgiene.

După semnare, primul ministru 
al Belgiei și președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România au rostit alocuțiuni.

în cuvîntul său, primul ministru 
GASTON EYSKENS a spus :

A fost o deosebită plăcere pen
tru noi că am semnat această de
clarație care privește cele două țări 
ale noastre, prin care noi consa- 
crăm cooperarea noastră politică și 
economică. Sînt profund convins de 
faptul că dezvoltarea cooperării în
tre țările noastre în diferite do
menii va reprezenta un exemplu 
care merită să fie urmat în scopul 
promovării cooperării și bunei în
țelegeri, precum și a păcii în lu
mea întreagă.

Am putut constata în cursul con
vorbirilor că, în multe privințe, 
concepțiile noastre în domeniul po
liticii internaționale sînt paralele și 
am avut, de asemenea, satisfacția 
de a vedea că avem un interes co
mun față de conferința pentru 
securitatea europeană, aflată în 
pregătire. Pe lingă aceasta, decla
rația va fi, de asemenea, un nou 
punct de plecare în sfera colabo
rării noastre pe plan industrial, 
tehnologic și economic. Datorită a

cordurilor la care am ajuns, vom 
avea fericirea de a vedea intensi- 
ficindu-se relațiile noastre comer
ciale, economice și, mai ales, de a 
vedea intensificîndu-se contactele 
umane, fapt care este atît de im
portant și prețios în viața popoare
lor.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Semnarea declarației de colabo
rare și de prietenie dintre Româ
nia și Belgia reprezintă un eveni
ment important în relațiile țărilor 
noastre. Se poate spune că ea dă 
expresie unor realități, consem
nează ceea ce s-a înfăptuit în de
cursul anilor pe calea colaborării 
atît pe plan bilateral, în dezvolta
rea relațiilor economice, tehnico- 
științifice, cît și pe plan politic și 
multilateral, în colaborarea pentru 
o lume mai bună, în care fiecare 
dintre națiunile noastre și fiecare 
națiune să poată să-și consacre e- 
forturile dezvoltării economico-so- 
ciale, să poată trăi în condiții de 
deplină libertate și egalitate.

în această declarație țările 
noastre s-au angajat să depună 
eforturi pentru dezvoltarea colabo
rării economice, tehrico-științifice, 
culturale, să favorizeze schimbu
rile de păreri, schimburile turistice 
și Schimburile umane, în general. 
Fără îndoială, aceasta va contribui 
la o mai bună cunoaștere a po
poarelor noastre, la colaborarea 
lor, dar, în același timp, va fi de 
natură să exercite o influență fa
vorabilă pe plan european și inter
național, puțind să ofere un exem
plu de felul cum două state cu 
orinduiri sociale diferite pot să 
conlucreze atît spre binele popoa
relor lor, cît și pentru binele co
laborării cu alte popoare, al păcii 
în lume. Sînt convins că semnarea 
acestei declarații va marca un 
moment important pentru popoa
rele noastre și, prin aceasta, ne 
vom putea aduce contribuția ac
tivă la înfăptuirea securității eu
ropene, la cauza păcii și progre
sului.

BRUXELLES - ANVERS 

Un itinerar străbătut de sentimente 
prietenești, de stimă și dorință 

de colaborare
în cea de-a treia zi a vizitei 

în Belgia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții impor
tantului centru economic Anvers.

Grand-Place din Anvers are un 
aer sărbătoresc. Pe frontispiciile 
clădirilor patinate de vreme — a- 
devărate bijuterii arhitectonice — 
flutură drapelul României. Marea 
piață trăiește, în aceste prime ore 
ale dimineții, o vie animație. Pot 
fi întîlniți numeroși cetățeni ai o- 
rașului, vîrstnici și tineri. Pe toți 
i-a reunit dorința de a saluta cu 
cordialitate și profundă stimă pe 
șeful statului nostru. Ei au venit 
cu flori, cu stegulețe românești.

în numele lor, guvernatorul pro
vinciei Anvers. A. Kinsbergen, și 
primarul orașului. L. Craeybeckx, 
urează președintelui Nicolae 
Ceaușescu un călduros bun ve
nit.

In continuare, are loc ceremo
nia militară. O gardă de ostași
— în ținută de paradă — prezin
tă ''porul, în timp ce răsună 51 
de sdve de tun.

Oficialitățile locale îi invită, a- 
poi, pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, în sediul Primăriei, o 
clădire construită cu mai bine de 
patru secole în urmă. Este un gran
dios edificiu al Renașterii. Fațada
— înaltă de 65 de metri — este îm
podobită cu valoroase statui.

în sala de onoare a Primăriei
— decorată cu fresce ilustrînd mo
mente din istoria Anversului — 
șefului statului român îi sînt pre
zentați membrii Colegiului consi
lierilor comunali.

Adresîndu-se cu prilejul acestei 
solemnități președintelui Consiliu
lui de Stat al României, primarul 
L. CRAEYBECKX a spus : în nu
mele populației orașului nostru, am 
onoarea și bucuria de a vă ura un 
bun sosit. Vă exprimăm prietenia 
noastră, înalta considerație și res
pectul pe care îi nutrim față de 
strălucitul om de stat căruia po
porul român i-a încredințat con
ducerea destinelor sale. Să ne fie 
îngăduit să exprimăm gratitudinea 
și emoția noastră de a putea saluta 
în mod respectuos pe doamna 
Elena Ceaușescu. Prezența dum
neavoastră aicî ne reamintește cît 
de frumoasă este România, cit de 
apropiat și simpatic este poporul 
român.

în cursul ultimilor ani, țările din 
această parte a Europei au ascultat 
cu tot mai mare atenție vocea 
dumneavoastră, domnule președin
te, care pune în evidență principiile 
fundamentale ce trebuie să stea la 
baza direcțiilor de comportare, 
pentru a asigura bunăstarea tutu
ror țărilor, fie ele mari sau mici, 
modeste sau puternice. în iulie, a- 
nul acesta, intr-un discurs viguros 
care a avut un răsunet puternic în 
lumea întreagă, dumneavoastră ați 
reafirmat formele în cadrul cărora 
națiunile sînt chemate să-și stabi
lească relațiile lor reciproce. Este 
important ca țările europene să se 
pună de acord în ce privește egali
tatea în drepturi pentru toate sta
tele, respectul independenței și su
veranității fiecărei națiuni, neames
tecul în treburile interne și avan
tajul reciproc.

Ca o țară mică, noi am învățat 

din experiență și am putut simți 
sensul profund al acestor cuvinte. 
De multe ori, vizitînd țara dumnea
voastră, meditind la istoria ei, am 
fost frapați de similitudinea care 
există între destinul țării dumnea
voastră și al țării noastre. De-a 
lungul multor secole, Belgia, ca și 
România, a suferit, în mod succe
siv, dominația străină. Ca și româ
nii, belgienii au luptat cu mult 
curaj pentru a se elibera de sub 
dominația străină. Astăzi sîntem 
fericiți că România precum și Bel
gia sînt țări libere și independente. 
Ele sînt conștiente că își datorează 
independența curajului lor de neîn- 
frînt, demnității pe care au știut să 
o apere, precum și aspirațiilor lor 
de a fi oameni liberi.

Domnule președinte, știu că a- 
ceeași grijă, aceleași sentimente ale 
demnității umane stau la baza prin
cipiilor expuse de dumneavoastră 
în discursul din iulie, discurs care 
este chemat să devină Istoric.

Domnule președinte, de-a lungul 
anilor, dumneavoastră ați vizitat 
multe țări, străbătind patru conti
nente. Grija dumneavoastră princi
pală constă în a stabili și a menține 
cu țările vecine relații pașnice în 
domeniul politic, relații constructi
ve în domeniul economic și cultural. 
Dumneavoastră ați aplicat o am
plă concepție de colaborare multi
laterală cu toate statele lumii, cu 
toate țările care sînt dispuse să ac
ționeze împreună cu dumneavoas
tră pentru statornicirea unor re
lații rodnice în diferite domenii 
ale activității politice, economice 
și culturale. într-un interviu acor
dat unui grup de ziariști belgieni, 
dumneavoastră ați precizat că în 
viitor se va ajunge la dispariția 
totală a blocurilor militare opuse. 
Cu încrederea dumneavoastră în
tr-un viitor mai bun, considerați 
actuala existență a unor blocuri 
militare opuse ca fiind un anacro
nism ce trebuie să dispară curind.

Domnule președinte, cît de re
confortantă este încrederea dum
neavoastră în viitorul omenirii. 
Tineretul din toate țările vă as
cultă și așteptăm ca exemplul 
dumneavoastră să fie urmat. A- 
ceasta este dorința pe care fiecare 
om de bunăcredință o are în inima 
sa, atunci cînd ia cunoștință de 
ideile generoase care vă animă.

Domnule președinte, doamnă 
Ceaușescu, vom încheia prin a ne 
exprima bucuria pentru progresele 
uimitoare pe care țara dumnea
voastră le-a realizat pe multiple 
planuri — în economie, știință și 
cultură, artele frumoase, literatură, 
obiective care tind spre bunăstarea 
poporului dumneavoastră. Despre 
această bunăstare în continuă 
creștere cifrele vorbesc în mod 
grăitor, dar despre ea vorbește și 
mai mult imaginea înfloritoare a 
țării dumneavoastră. Atunci cînd 
noi am vizitat orașele dumneavoas
tră, mici și mari, satele dumnea
voastră, care, mai ales seara, fre- 
mătau de bucurie și de dragostea 
de a trăi, noi spuneam : lată un 
popor fericit. Și sentimentul cel 
mai puternic este, fără îndoială, 
fericirea de a trăi. Pentru șeful 
statului, pentru dumneavoastră, 
domnule președinte, pentru dum
neavoastră, doamnă Ceaușescu, a 
vedea poporul atît de fericit, atît 
de plin de viață, reprezintă, fără 
îndoială, o sursă mare de opti
mism, de încredere în viitor.

încă o dată, vă rog să primiți, 
domnule președinte, recunoștința 

noastră pentru faptul că ne-ați 
onorat cu vizita dumneavoastră.

La rîndul său, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Domnule primar,

Doamnelor și domnilor,

Aș dori să vă mulțumesc pentru 
primirea pe care ne-ați făcut-o, 
pentru cuvintele calde, însuflețitoa- 
re pe care le-ați rostit la adresa 
poporului român, a activității sale, 
precum și cu privire la relațiile 
amicale tradiționale dintre Româ
nia și Belgia.

Sînt deosebit de fericit că în 
cadrul vizitei pe care o facem în 
Belgia putem să cunoaștem și fru
mosul dumneavoastră oraș, un pu
ternic centru industrial.

Este adevărat că între țările 
noastre există vechi legături, că în 
decursul istoriei, reprezentanții po
poarelor noastre au căutat să iden
tifice căile de colaborare și, luptînd 
pentru independența patriei, s-au 
străduit să coopereze pentru a 
avea garanția că vor obține suc
cese pe această linie. Nu doresc 
însă să mă ocup de istorie, mai 
cu seamă că, astăzi, trăim aseme
nea vremuri, în care trebuie să 
concentrăm eforturile popoarelor 
noastre atît în direcția dezvoltării 
economico-sociale, ridicării bună
stării, științei, culturii, cît și în di
recția înfăptuirii unor relații noi 
între popoare, care să asigure fie
cărei națiuni posibilitatea dezvol
tării corespunzător voinței sale, 
fără nici un amestec din afară.

După cum știți, sîntem martorii 
unor profunde schimbări în viața 
internațională. După ani îndelun
gați de încordare, in care nu o 
dată a existat pericolul extinderii 
diferitelor conflicte militare, s-au 
obținut unele rezultate pozitive pe

(Continuare în pag. a IV-a)

Se semnează Declarația solemnă comună

încheierea convorbirilor oficiale
Joi, 26 octombrie, s-au încheiat 

convorbirile oficiale româno-belgie- 
ne, desfășurate la Palatul regal din 
Bruxelles.

Au participat, din partea română, 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, și Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul României 
la Bruxelles, Gheorghe Oprea, con
silier al președintelui Consiliului 
de Stat, Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii de comerț exterior, 
Constantin Stanciu, adjunct al mi

nistrului comerțului exterior, Ni
colae Ionescu, adjunct al minis
trului industriei chimice. Dumitru 
Mihail, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea belgiană : Gaston Eys
kens, prim-ministru, Andre Cools, 
vice prim-ministru, Pierre Harmel, 
ministrul' afacerilor externe, H. 
Fayat, secretar de stat la comerțul 
exterior, J. Adriaenssen, ambasado
rul Belgiei la București, P. Reu- 
sens, director în M.A.E., J. Graeffe, 
ambasador în M.A.E., J. Herpin, di
rector în M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu 

rostit la dineul oficial
(Urmare din pag. I)

dorința de a dezvolta continuu re
lațiile tradiționale dintre țările 
noastre.

M-a bucurat mult faptul că, în 
toate întreprinderile pe care le-am 
vizitat, în toate orașele unde am 
fost, am întîlnit specialiști, condu
cători ai întreprinderilor sau ai 
orașelor și provinciilor respective, 
care au vizitat România și care 
întrețin relații de colaborare și 
prietenie cu organisme similare 
din România.

Iată de ce am spus că mi-ar fi 
greu să redau impresiile deosebi
te pe care le-am cules în aceste 
zile. Concretizînd însă aș putea 
spune că vizita și convorbirile pe 
care le-am avut au deschis noi po
sibilități pentru dezvoltarea, în 
continuare, a relațiilor multiple 
dintre popoarele noastre.

Astăzi, am semnat împreună cu 
primul ministru al țării dumnea
voastră o declarație în care sînt 
consemnate realizările de pînă a- 
cum în domeniul relațiilor econo
mice și politice, dar și dorința de 
a conlucra mai strîns în viitor pe 
tărîm economic, științific, cultural, 
în lărgirea contactelor dintre ce
tățenii țărilor noastre, cît și în do
meniul vieții internaționale, al în
făptuirii securității europene, al 
realizării în lume a unor relații 
noi, bazate pe egalitate, pe res
pectul independenței și suverani
tății, pe neamestec în țreburile in
terne și avantaj reciproc. Aș pu
tea spune că documentul pe care 
l-am semnat astăzi reprezintă un 
moment important, istoric, în re- 

I lațiile dintre țările noastre, dar 

cred că el depășește, într-un a- 
numit sens, cadrul raporturilor 
dintre popoarele noastre și de
monstrează că în lumea de astăzi 
există posibilitatea reală ca țările 
cu orînduiri sociale diferite să 
conlucreze strîns și să contribuie 
la edificarea unei lumi a păcii și 
colaborării. De aceea, spuneam că 
această declarație va fi, într-un a- 
numit sens, și un exemplu care 
va folosi altor state. Mă refer, în
deosebi, la țările mici și mijlocii, 
care sînt chemate să participe mai 
activ la viața internațională toc
mai pentru a-și înfăptui secu
ritatea, a-și asigura posibilitatea 
să-și dezvolte viața corespunzător 
năzuințelor lor.

Ne întoarcem în patrie, deci, cu 
rezultate bune, cu o perspectivă 
bună privind relațiile dintre țările 
noastre, cu încrederea că ele vor 
evolua în continuare pe calea co
laborării în toate domeniile de ac
tivitate.

Am avut prilejul să adresez Ma
iestății voastre și reginei invitația 
de a vizita România. Sper că veți 
da curs acestei invitații într-un 
viitor nu prea îndepărtat și vă asi
gur că veți putea constata la po
porul român aceleași sentimente de 
prietenie, dorința de colaborare și 
de pace.

în acest spirit s-a desfășurat vi
zita noastră, cu aceste gînduri și cu 
aceste impresii ne întoarcem acasă.

Aș dori să toastez pentru dez
voltarea, în continuare, a colaboră
rii dintre România și Belgia, pentru 
prosperitatea poporului belgian, în 
sănătatea Maiestății voastre, a 
Maiestății sale regina, în sănătatea 
dumneavoastră, a tuturor 1
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de stimă și dorință de colaborare

(Urinare din pag. a III-a)

La combinatul „Petrochim", din Anvers

activitate. Sigur, există deja rezul
tate bune în domeniul economic, 
dar există și perspective mai mari 
în domeniile științific, cultural, în 
schimbul de informații și în con
tactele nemijlocite între reprezen
tanții și oamenii din țările noastre. 
Sper că vom dezvolta în continua
re aceste relații, vom intări colabo
rarea în realizarea securității în 
Europa, bazată pe principiile la 
care m-am referit, în așa fel ca 
toate popoarele — deci și poporul 
român și poporul belgian — să fie 
sigure că se pot concentra asupra 
problemelor dezvoltării lor. în toa
te domeniile, așa cum doresc, fără 
a se amesteca cineva în treburile 
lor.

Mai sînt, într-adevăr, conflicte în 
lume. Noi am saluta cu deosebită 
bucurie încheierea războiului din 
Vietnam și sperăm că se va acțio
na cu fermitate, că se vor înlă
tura toate piedicile care se mai ri
dică pe această cale, pentru a se 
ajunge în cel mai scurt timp la 
restabilirea păcii și asigurarea 
dreptului poporului vietnamez, al 
celorlalte popoare din Indochina, 
de a se dezvolta corespunzător 
voinței lor.

Sîntem preocupați de realizarea 
păcii în Orientul Mijlociu și, în ge
neral, considerăm că trebuie să 
facem totul pentru a se pune ca
păt conflictelor, pentru ca să 
triumfe rațiunea, respectul fiecărui 
popor și, în felul acesta, să pășim 
la realizarea unei lumi mai drep
te, mai bune din toate punctele de 
vedere.

In acest spirit dorim noi colabo
rarea cu dumneavoastră, în acest 
spirit am purtat discuțiile cu gu
vernul dumneavoastră și sper că 
în acest spirit vom încheia cu 
succes vizita pe care o întreprin
dem în Belgia, plinind astfel baza 
dezvoltării colaborării viitoare.

încă o dată vă mulțumesc pen
tru primirea care ni s-a rezervat 
și urez poporului belgian, locuito
rilor din Anvers multă prosperitate 
și pace.

Vă doresc multă fericire și să
nătate ! (Aplauze).

Șeful statului român semnează 
la plecare în Cartea de aur a Pri
măriei.

Țineri belgieni salută cu entuziasm pe înaljii oaspeți români

Traversăm iarăși largile artere 
ale An vers ului. Populația orașului 
folosește acest * nou prilej pentru 
a-și exprima bucuria de a avea ca 
oaspete pe cel mai de seamă sol 
al unui popor prieten. Sînt rostite, 
cu căldură, urările „Trăiască 
Ceaușescu, trăiască România". A- 
sistăm la manifestări sincere, 
spontane, care exprimă stima de 
care se bucură șeful statului ro
mân în această țară.

calea destinderii și colaborării. Aș 
putea spune că sîntem insă abia 
la începutul unui nou drum. Este 
adevărat că in lume au căpătat o 
afirmare tot mai puternică prin
cipiile egalității in drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității, neamestecului în treburile 
interne și colaborării reciproc a- 
vantajoase, dar mai trebuie par
curs încă un drum lung pînă ce 
aceste principii vor deveni o rea
litate cotidiană, ca să spun așa, 
care să călăuzească activitatea fie
cărui guvern, fiecărui stat. Româ
nia s-a pronunțat și se pronunță 
consecvent pentru realizarea co
laborării dintre popoare pe baza 
acestor principii. înțelegem bine 
că în lumea de astăzi există țări 
cu orînduiri sociale diferite, există 
țări mari, mici și mijlocii, că răs
punderea fiecărei țări in realiza
rea unei pălitici de cooperare și 
pace este strîns legată de mărimea 
și de forța sa. pînă la urmă. Dar, 
în același timp, considerăm că nu 
mai este posibil ca problemele care 
privesc viața tuturor popoarelor, 
deci problemele păcii, să fie so
luționate numai de cîteva țări, 
oricît de mari ar fi ele. Pentru â 
asigura o lume mai bună, pacea și 
cooperarea este necesar ca toate 
popoarele să participe activ la gă
sirea soluțiilor celor mai corespun
zătoare, ca orice soluție să țină 
seama de interesele tuturor popoa
relor, fie ele mari, fie ele mici. 
După cum se știe, întotdeauna 
primele victime ale politicii impe
rialiste de agresiune și dictat au 
fost țările mici și mijlocii.

Iată de ce România acordă o 
atît de mare atenție problemei ro
lului țărilor mici și mijlocii în via
ța internațională, necesității ca a- 
ceste țări să aibă un cuvînt mai 
greu în soluționarea diferitelor pro
bleme in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și altor organisme 
internaționale.

Trebuie să spun că evenimente
le din u'r*imii ani demonstrează că 
dacă aceste popoare sînt conștien
te de menirea lor și sînt gata să-și 
asigure independența și suverani
tatea, atunci nici o forță în lume 
nu le poate învinge. Putem spune 
că a trecut perioada cînd popoare
le puteau fi ingenuncheate ușor. 
Nu doresc să dau exemple, dar noi 
considerăm că dacă popoarele vor 
fi hotărîte să asigure o nouă po
litică internațională — și, după pă
rerea mea, se afirmă tot mai pu
ternic această dorință — apoi pu
tem intr-adevăr să fim optimiști ; 
sigur, fără să credem că drumul 
spre această lume nouă va fi ușor, 
vor trebui încă trecute obstacole, 
dar noi trebuie să fim asemenea 
oameni care să unim eforturile po
poarelor pentru a depăși orice ob
stacole. Numai în acest fel po
poarele vor putea să-și asigure o 
viață demnă, liberă, independentă, 
în edea ce îl privește, poporul ro
mân este liotărît să facă totul în 
această direcție.

Aș dori să menționez că, în 
cursul acestei vizite scurte, în întîl- 
nirile pe care le-am avut in aceste 
două zile am constatat cu multă 
plăcere și satisfacție că și poporul 
belgian este animat de dorința de 
a fi stăpin pe destinele sale, de a 
duce o viață independentă, liberă. 
Și, din ceea ce ați spus dumnea
voastră aici, domnule primar, am 
putut să am o imagine și mai clară 
asupra acestei voințe a poporului 
dumneavoastră.

Noi dorim ca între poporul ro
mân și poporul belgian să se dez
volte în continuare relații strînse 
(le colaborare in toate domeniile de

• A.R.I.A. prezintă (la Opera Ro
mână) . spectacolul Visul unei 
nopți de vară*, susținut de „Royal 
Shakespeare Company** — Anglia 
— 20.
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristeseu. Dirijorul corului : Vasile 
Pântca — 20.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20: (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, neajun
suri și deficiențe in domeniul dra
gostei — 20.
• Teatrul de comedie : Fata mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20; (sala Studio) : Vicarul — 20.
• Teatrul Mic : Balul absolvenților
— 19,30.
A /Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : O lună la țară — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15; 17, (sala din str. Acade
miei) : Doi poznași — 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr.

Trăsnitul meu drag — 19,30.

Coloana de mașini străbate ținu
turile situate pe malul drept al 
rîului Escaut, îndreptîndu-se spre 
combinatul „Petrochim* 1 **,  puterni
că unitate industrială, care își a- 
nunță de departe prezența prin 
imensele sale retorte și instalații 
argintii.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt în- 
tîriipinați de administratorul dele
gat al combinatului, Demeure de 
Lespaul, care le adresează căldu
roase cuvinte de bun venit.

Referindu-se la activitatea com
binatului. gazdele arată că acest o- 
biectiv economic a intrat în func
țiune în anul 1965. De atunci, el 
s-a dezvoltat continuu, avînd astăzi 
una din cele mai mari instalații de 
etilena din lume, cu o producție de 
500 000 tone pe an. Se subliniază 
că extinderea combinatului — care 
a contribuit la crearea unor noi ra
muri industriale în provincia An
vers — a fost favorizată atît de 
prezența în această zonă a unei in
dustrii petroliere foarte moderne, 
cît și de existența unor cadre cu 
înaltă calificare. în discuțiile cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
specialiștii belgieni menționează cu 
satisfacție colaborarea rodnică a 
combinatului belgian cu întreprin
deri similare din România, relevîn- 
du-se valoarea industriei petroliere 
românești, tradițiile ei îndelungate. 
Am fost impresionați, arată De
meure de Lespaul, de modul în 
care colegii români au reușit să-și 
perfecționeze tehnicile, să pună la 
punct procedee originale.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu vizitea
ză, în continuare, cîteva instalații 
ale combinatului, precum și fabrica 
de cauciuc sintetic, interesîndu-se 
îndeaproape de procesele tehnolo

gice folosite, de eficiența lor eco
nomică.

Oaspeții români își iau un cordial 
rămas bun de la membrii condu
cerii combinatului, de la specialiști 
și muncitori.

Cortegiul oficial se îndreaptă apoi 
spre ecluza Baudouin. Aici, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, precum și 
persoanele oficiale care îi însoțesc, 
se îmbarcă pe vasul „Flandria**,  
escortat de vedete ale forțelor na
vale belgiene. în timpul acestei 
croaziere, se trece pe lingă portul 
Anvers, al treilea mare port al lu
mii. El se întinde pe o suprafață de 
10 600 hectare, iar capacitatea sa 
de depozitare este de peste zece 
milioane metri cubi. Portul este în
zestrat cu mijloace modeme, intra
rea și ieșirea vaselor din radele 
sade făcîndu-se prin telecomandă, 
iar descărcarea și încărcarea măr
furilor printr-un sistem complet 
mecanizat. Șase sute de nave pot 
ancora intr-o singură zi în portul 
Anvers. Acest port are pentru noi 
o semnificație în plus. De aici a 
plecat, în secolul trecut, către An
tarctica. nava polară Belgica, la 
bardul căreia se afla și savantul 
român Emil Racoviță, fondatorul 
biospeologiei. Tot în acest port, an
corează astăzi nenumărate vase ro
mânești. Cheiul la care ele acos
tează a fost botezat de docherii 
belgieni cu numele țării noastre. 
Este și aceasta încă o dovadă a 
bunelor relații româno-belgiene, o 
nouă confirmare a rodniciei lor. 
Primarul orașului Anvers a oferit, 
pe vas, un dejun în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

în aceeași zi, șeful statului român 
a vizitat Societatea Anonimă „Beli 
Telephone", unde a fost salutat cu 
caldă ospitalitate de F. Pepermans, 
președintele Consiliului de admi
nistrație al societății.

împărtășind unele aspecte din 
activitatea acestei mari întreprin
deri, gazdele menționează că aici 
se produc aparate și utilaje de o 
mare diversitate și de o ridicată 
valoare tehnică : centrale telefo
nice urbane și rurale Rotary și 
Penta Conta, centrale telefonice 
interurbane automate, sisteme de 
comunicații automate, sisteme de 
transmisiuni și aparatură radio fo
losite în telefonie, sisteme de pre
lucrare a informațiilor.

Președintele Consiliului de ad
ministrație relevă. între altele, că 
produsele societății sînt exportate 
în 85 de țări, România ocupând un 
loc de frunte printre ele, atât prin 
importanta, cît și prin vechimea 
raporturilor de colaborare cu în
treprinderea belgiană. Aceste legă
turi datează din 1930. Ele au cu
noscut însă o mare dezvoltare în 
ultimii ani, cînd au fost semnate 
o serie de contracte ce stau astăzi 
la baza unei conlucrări eficiente. 
Societatea „Beli Telephone" im
portă din România piese care sînt 
asimilate în producția curentă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
vizitează mai multe secții, precum 
și grupuri sociale ale societății, in
teresîndu-se de procedeele noi fo
losite, de modul de organizare a 
producției, subliniind necesitatea 
unei cooperări mai strînse între a- 
ceastă mare unitate industrială 
belgiană și întreprinderi similare 
din țara noastră.

Șefului statului român i se oferă 
în dar o copie a primului aparat 
de telefon, realizat de „Beli Te
lephone" în anul 1872.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum 
și persoanele oficiale care îi înso
țesc s-au înapoiat, în cursul după- 
amiezii, la Bruxelles.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Ion MĂRGINEANU 
Nicolae VAMVU

Foto : Mihai Andreescu
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„Decada cărții sovietice tt

La librăria „Dacia" din Ca
pitală a avut loc, joi la amia
ză, festivitatea de deschidere a 
„Decadei cărții sovietice", or
ganizate de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste și Cen
trala cărții.

Au rostit alocuțiuni cu acest 
prilej Mircea Miciu, director 
adjunct Ia Direcția literară edi
torială din Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, și V. S. 
Tikunov. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București, care au relevat 
importanța acestui eveniment 
în ansamblul relațiilor cultura
le româno-sovietice.

La festivitate au participat 
Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
loan Jinga, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Alecu Costică, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
personalități ale vieții cultu
rale. științifice, un numeros pu
blic.

„Decada cărții sovietice", eveni
ment cultural devenit tradițio
nal, se înscrie în cadrul nu
meroaselor manifestări cultura
le și artistice prilejuite de ani
versarea a 55 de ani de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și a 50 de ani de 
la întemeierea primului stat socia
list din lume. Expoziția inaugura
tă sub emblema „Anului interna
țional al cărții" — „Cartea pentru 
toți" — sintetizează cuprinzătorul 
proces de tipărire a cărții, acțiu
nile menite să dezvolte gustul 
pentru lectură, să faciliteze acce
sul tuturor oamenilor la cultură, 
subliniindu-se însemnătatea excep
țională a cuvântului tipărit pentru 
dezvoltarea multilaterală a tuturor 
popoarelor, pentru întărirea legă
turilor reciproce de colaborare și 
mai bună cunoaștere. Prilej pentru 
publicul din Capitală de a se re
întâlni cu vasta activitate edito
rială sovietică, cu numeroase șt 
prestigioase opere ale științei, ar
tei și literaturii popoarelor sovie
tice. numeroasele exponate arată 
încă o dată prețuirea de care se 
bucură nobila artă a scrisului, 
subliniază rolul său major în for
marea omului societății noi.

în cele peste 200 de edituri sînt 
tipărite cărți în 89 de limbi ale 
popoarelor sovietice și în alte 56 
de limbi străine. In fiecare minut 
tipografiile tipăresc 3 000 de cârti, 
zilnic circa 4 milioane. Cifre grăi
toare pentru cea mai intensă acti
vitate editorială din lume, pentru 
caracterul său multinațional pus în 
slujba maselor largi de oameni ai

Programul 1

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleenciclopedia.
Muzică ușoară cu Cătălina 
Marinescu, Norocel Dimitriu 
și Luigi Ionescu.
Curs de limba germană. Lec
ția a 25-a.
Comentariu la 40 de steme — 
județul Buzău.
Efigii lirice.
Satul contemporan.
Pagini de umor.

12,10 Teleglob.
12,30
12,45
13,00

16,30

17,30

18,00
18,15
L8.25

18,50

emisiunii de 
limba

19,20
19.30

20.10
20,25

21,40

Muzică populară.
Telejurnal.
închiderea emisiunii de di
mineață.
— 17,00 — Teleșcoală: Matema
tică. inducția completă. Ana
liza combinatorie, Binomul lui 
Newton.
Istoria României. Zorile isto
riei pe pămîntul patriei noas
tre (epoca pietrei cioplite, 
epoca pietrei șlefuite, epoca 
bronzului).
Deschiderea 
după-amiază. Curs de 
engleză. Lecția a 25-a. 
Cunoașteți legile ?
Tragerea Loto.
Școala campionilor — emisiu
ne de inițiere sportivă pentru 
copii : mini-rugbi.
Teleconferință de presă. Doi 
ani de la introducerea acor
dului global în C.A.P. 
1001 de seri.
Telejurnal. a în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
Reflector.
Film artistic : „Atentatul". 
Regia : Jerzi Passendorfer. în 
distribuție : B. Kurowska, Z. 
Cynkutis, T. Lomnicki.
Ochiul în obiectivul științei. 
Conferință de presă cu 
cipanții la Conferința 
nală de oftalmologie.
24 de ore.

partl- 
națio-

22,25

Programul t

copii20,00

io,25

20,50
20,55
21,15
21,30

22,15

circ.

Film serial pentru 
Delfinul Flipper._
Aspecte de 
ternațional 
1972.
Publicitate.
Program de _ 
Revista economică T.V.
Capodopere ale muzicii uni
versale : Beethoven — Simfo
nia a VII-a. Interpretează 
Capela de Stat din Berlin. Di
rijor Kurt Mazur.
Stadion. Emisiune de repor
taje din lumea sportului. 

la Festivalul În
de balet Varna

teatre

»

I
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muncii. Cartea pentru toți este un 
deziderat împlinit, patrimoniu al 
tuturor oamenilor, parte inaliena
bilă a vieții lor spirituale.

Standurile expoziției inaugurate 
ieri, ingenios și cu gust aranjate, 
subliniind eleganța policromă a 
realizării grafice, sint dominate 
de literatura social-politică și so- 
cial-economică. Tematica aces
tora abordează cele mai impor
tante probleme aie teoriei mar- 
xist-Ieniniste, documente ale 
P.C.U.S., lucrări dedicate proble
melor mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Un loc 
de frunte revine operelor lui 
V. I. Lenin și ale întemeietorilor 
filozofiei marxiste. Marx și En
gels. ca ți lucrărilor teoretice de
dicate operei și activității acestora.

Prin bogăția și diversitatea lor, 
standurile expoziției reflectă cele 
mai actuale preocupări ale edito
rilor sovietici. Cartea științifică 
și tehnică ilustrată cu lucrări din 
cele mai diverse domenii reține 
atenția prin colecțiile sau seriile 
editoriale destinate specialiștilor sau 
în mod deosebit popularizării cu
noștințelor științifice și tehnice. 
Literatura beletristică își află, ca 
întotdeauna, un loc distinct în ex
poziție, mărturie a unei presti
gioase tradiții artistice. Se poate 
urmări, de asemenea, larga acțiune

Ieri, la librăria „Dacia" din Capitală
(Foto : M. Cioc)

„Visul unei nopți 
de vară“

în interpretarea lui 
„Royal Shakespeare Company"

Ne vizitează țara, pentru a doua 
oară, un colectiv al lui „Royal 
Shakespeare Company" — întemeia
tă cu un secol în urmă. „Royal 
Shakespeare Company” susține 
deopotrivă afișul teatrului din ora
șul natal al marelui dramaturg, 
Stratford-on-Avon, cit și presti
gioasele spectacole ale teatrului 
londonez „Aldwich", Rațiunea de a 
fi și totodată titlul de onoare al 
teatrului il constituie reprezenta
rea predilectă a lui Shakespeare ; 
cinci sau șase titluri din opera aces
tuia — dintre care nu lipsesc nici
odată punerile îh scenă de dată re
centă — constituie centrul de greu
tate al fiecărei stagiuni.

După „Regele Lear", prezentat în 
urmă cu opt ani, am putut urmări 
acum „Visul unei nopți de vară", în 
interpretarea unei tinere echipe de 
actori și în regia lui Peter Brook, 
scenografia fiind semnată de Sally 
Jacobs, iar muzica de Richard 
Peaslee.

Unul dintre centrele de interes ale 
acestei montări l-a constituit punc
tul de vedere pe care il degajă asu
pra celebrei piese. Cum poate fi în
țeleasă această comedie azi ? Cum 
este ea citită de Peter Brook, cunos
cut exeget scenic al lui Shakespeare, 
semnatarul direcției de scenă a a- 
celui neuitat „Regele Lear" ? Brook 
descifrează „Visul unei nopți de 
vara" ca pe o inițiere și celebrație 
— deopotrivă a iubirii și a teatru
lui, a plăcerii de a juca, din per
spectiva omului modern. Ironia și 
inteligenta sînt două ferestre clari
ficatoare ale acestei perspective. în
tâmplările. dramele imaginare dau 
cheia dramelor adevărate, desfășu
rate la lumina zilei. (Acesta e și 
sensul distribuirii actorilor in Cite 
două roluri).

„Visul"... este, în înțelegerea lui 
Brook, spațiul imaginar al expri
mării ființei, al cunoașterii și au- 
tocunoașterii, al emancipării de sub 
dictatul părintesc. Pe de altă par
te. nu o dată, spre surpriza noas
tră, Brook interpretează textul ma
relui Will din perspectiva analizei 
freudiene a lui Jan Kott — în de
trimentul poeziei și bogăției de 
semnificații tipic shakespeariene a 
piesei. întâlnim astfel scene frizînd 
trivialul, licentiozitatea și chiar ob
scenitatea, care au împovărat spec
tacolul, dindu-i o tentă de natura
lism excesiv. Toate acestea au ne
dumerit pe mulți dintre spectatori, 
impietând asupra impresiei genera
le. Scene ca cele amintite in
sistă în a demonstra — forțînd sem
nificațiile textului, prea ostentativ 
și fără măsură adesea — că în lo

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
Sub auspiciile Consiliului National 

al Inginerilor și Tehnicienilor, Mi
nisterului Construcțiilor Industriale și 
Institutului politehnic „Traian Vuia", 
joi au început la Timișoara lucră
rile celei de-a 5-a conferințe de be
toane. manifestare științifică la care 
participă oameni de știintă. cercetă
tori și alti specialiști din București, 
Cluj, Timișoara si din alte centre 
din tară. Iau parte, de asemenea. 
Specialiști din Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Danemarca. Polonia. 
R. D. Germană, Suedia. Ungaria, 

de editare a literaturii universale, 
ca și atenția majoră acordată li
teraturii romane de editori sovie
tici. Operele poeților și prozatorilor 
români au fost tipărite în Uniunea 
Sovietică într-un tiraj de circa 19 
milioane exemplare. Reintilnim 
astfel operele unor mari scriitori 
români sau ale unora din scriito
rii contemporani, opere care au 
cunoscut largă circulație și prețui
re deosebită în lumea cititorilor 
sovietici. în cadrul aceleiași expo
ziții sînt prezentate roadele întin
sei acțiuni de tipărire în România 
a cărților sovietice, expresie a co
laborării fructuoase tradiționale în 
acest domeniu.

O expoziție similară a fost des
chisă ieri și la Pitești, la librăria 
,,Mihai Eminescu".

Realizînd o edificatoare trecere 
în revistă a complexei acțiuni edi
toriale, a preocupărilor de adinci- 
re și diversificare a tipăririi căr
ții, „Decada cărții sovietice", eveni
ment cultural remarcabil. întîmpi- 
nat cu viu interes, se adaugă nu
meroaselor acțiuni reciproce des
tinate unei mai bune cunoașteri, 
dezvoltării — și pe această cale — 
a prieteniei și colaborării rodnice, 
în interesul cauzei socialismului și 
păcii, între poporul român și po
poarele sovietice.

Emil VASILESCU

cul sentimentelor se află străfun
durile tenebroase ale inconștientu
lui, instincte joase și tulburi ; că 
„visul" e un adevărat coșmar, că 
efectele lui nu sint dintre cele mai 
eliberatoare, fericite.

Excepționalele resurse ale echipei 
„Visului unei nopți de vară" fac ca 
impresiile cele mai puternice să fie 
nu atît unele de ordin regizoral, cît 
acelea determinate de marea tine
rețe și dăruire a actorilor. Să ob
servăm însă că această tinerețe nu 
e un apanaj al virstel interpreți- 
lor, ci o expresie a meșteșugului 
lor de tip special, a cunoscutei me
tode de lucru a lui Peter Brook.

Interpreții „Visului unei nopți 
de vară", dintre care am m - 
ționa în primul rînd pe Alan , o- 
ward. (Theseu și Oberon), Rot?_rt 
Lloyd (Philostrates și Puck), Barry 
Stanton (Bottom), Jennie Stoller 
(Helena), Gemma Jones (Hippolyta 
și Titania), Philip Locke (Quince și 
Egeu), sint profesioniști de înaltă 
clasă. Ei lasă impresia unor mari 
resurse, a unhi deosebite sigu
ranțe in privința mijloacelor către 
.cate au fost îndrumați și, în ace
lași timp, a unei substanțiale parti
cipări creatoare în conturarea rolu
rilor.

Spectacolul interpretat de acto
rii englezi s-a impus atenției pu
blicului român, prin ineditul, bo
găția și fantezia mijloacelor de 
mare simplitate folosite cu spirit, 
în slujba originalității viziunii re
gizorale, prin ritmul său jucăuș, 
prin umorul sau prin alunecarea 
sa, parcă miraculoasă, din vis în 
coșmar, din feerie (realizată cu' 
ajutorul unor elemente ale tehni
cii de circ) în comedie galantă și 
apoi farsă mult prea groasă ; prin 
trecerile sale de tulburătoare gra
ție de la stilul nobil la cel natu
ral, popular ; de la monologul pa
tetic la songul autoironie sau pa
rodic. de la jocul distanțat, de re
prezentare, la cel trăit.

Tehnică și spontaneitate ; o foarte 
bună pregătire fizică, o știință sigură 
a rostirii versurilor și un rar simt 
al limbii, al valorilor ei expresive ; 
o variere necontenită a tonurilor și 
registrelor comice ; capacitatea de 
a individualiza personajele, dar și 
cea de a contribui lă un joc omo
gen, la un anume stil al spectaco
lului — sînt, toate acestea, doar 
cîteva dintre calitățile solilor artei 
scenice engleze, ale spectacolului 
prezentat.

Natalia STANCU

Actuala conferință are ca temă prin
cipală „Siguranța și calitatea con
strucțiilor de beton armat".

★

în stațiunea Mamaia s-au deschis 
joi lucrările unei consfătuiri de lu
cru cu tema „Accelerarea acțiunii 
de introducere a sistemelor de con
ducere cu mijloace de automatizare 
in întreprinderi", organizată de Con
siliul Național pentru Știintă și Teh
nologie și Institutul central pentru 
sistemul de calcul cu mijloace de 
automatizare.
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Sosirea in Capitală a președintelui 
Oficiului Național al Planificării 

al R. P. Ungare
Joi a sosit la București tovarășul 

Pardi Imre, președintele Oficiului 
Național al Planificării al Republi
cii Populare Ungare, care va purta 
convorbiri in legătură cu dezvolta
rea in continuare a colaborării eco
nomice româno-ungare.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovară
șul Manea Mănescu, vicepreședinte

Un moment important al colaborării 
economice româno - ungare

Inaugurarea liniei electrice de 
400 kV TimișoaraAradSzeged

Convorbire cu ing. Octavian GROZA
ministrul energiei electrice

Astăzi are Ioc inaugurarea liniei electrice de 400 kV Timișoara— 
Arad—Szeged, prin care se creează o legătură directă, de mare im
portanță, intre sistemele energetice ale României și Ungariei. Reali
zarea acestei linii se inscrie in cadrul relațiilor de colaborare fruc
tuoasă și bună vecinătate intre popoarele român și ungar. In legă
tură cu acest important eveniment, ministrul energiei electrice, ne-a
spus la începutul convorbirii

— La interconexiunile sistemului 
energetic al țării noastre cu cele ale 
țărilor vecine, realizate pină acum 
(Luduș—Mukacevo, Craiova—Boici- 
novți, Timișoara—Kikinda, Porțile 
de Fier—Djerdap), se adaugă astăzi 
linia electrică Timișoara—Arad— 
Szeged, prin care capacitatea de 
schimb de energie electrică între 
România și Ungaria crește cu 300 
MW. Darea în exploatare a puter
nicei magistrale electrice consem
nează, astfel, un nou moment im
portant in multiplicarea legăturilor 
prietenești, de veche și bogată tra
diție, dintre popoarele țărilor noas
tre. în anii socialismului, aceste re
lații au dobîndit noi valențe, ridi- 
cîndu-se pe o treaptă superioară, 
pe terenul fertil al colaborării fră
țești dintre țările noastre, dintre 
partidele noastre, relații puternic 
stimulate de întilnirile și convor
birile dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări, în 
frunte cu tovărășii Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădăr. Aceste 
relații s-au materializat. într-o coo
perare mereu mai amplă pe diverse 
planuri, între care și in domeniul 
energiei electrice.

— Vă rugăm să vă referiți 
la căile concrete de cooperare 
în domeniul energetic.

— Colaborarea româno-ungară în 
acest domeniu se desfășoară pe 
baza convenției și protocoalelor în
cheiate intre Ministerul Energiei 
Electrice din țara noastră și Minis
terul Industriei Grele 'din Ungaria, 
în asemenea direcții : schimburi de 
informații și documentații tehnico- 
științifice, de experiență, cercetarea 
în comun a unor teme, realizarea 
prin cooperare a unor obiective e- 
nergetice. Referindu-mă la colabo
rarea româno-ungară pentru reali
zarea liniei de 400 kV Timișoara— 
Arad—Szeged, țin să remarc că a- 
ceasta a fost deosebit de bună și 
fructuoasă. De pildă. întregul ciclu 
de realizare a liniei (studiu, proiec
tare. execuție, dare în exploatare) 
a durat numai doi ani, ceea ce re
prezintă foarte puțin. Este un ciclu 
de punere în funcțiune comparabil 
cu cele mai scurte realizate în țara 
noastră. Construirea în comun a a- 
cestui obiectiv energetic se înscrie 
și in recomandările Programului 
complex adoptat de țările partici

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL : în preajma partidei România — Albania 
din preliminariile Campionatului mondial

Jocul de antrenament al lotului 
reprezentativ al României

Ieri, la Snagov, lotul reprezentativ 
s-a antrenat în compania echipei 
Unirea Tricolor din divizia C. La 
jocul de antrenament, prof. Angelo 
Niculescu a folosit următoarea for
mație : Adamache — Sătmăreanu, 
Dobrău, Antonescu, Deleanu, Anca, 
Nunweiller — Dembrovski, Iordă- 
nescu, Dumitrache, Lucescu. După 
cuin se vede, o singură modificare 
față de formația cu care s-a început 
jocul de antrenament precedent : 
Dumitrache în locul lui Năstase.

Sosirea echipei reprezentative a Albaniei
Ieri după-amiază a sosit in Capitală 

echipa de fotbal a Albaniei, care va 
întilni. duminică. reprezentativa 
României in preliminariile Campio
natului mondial. Au făcut deplasarea 
16 jucători.

Fotbaliștii albanezi se vor antrena

handbal STEAUA - UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 11-11
Un concurs de împrejurări — vic

toriile pe teren propriu ale echipei 
Minaur din Baia Mare in dauna 
formațiilor bucureștene Steaua și Di
namo — a făcut ca, în etapa a 
Vil-a a campionatului masculin. 
Universitatea București, lidera clasa
mentului, singura neînvinsă, să sus
țină derbiul etapei, poate chiar al 
competiției, cu campioana tării. 
Steaua, aflată pe poziția a doua. 
De unde la început se părea că 
Steaua iși va impune superioritatea 
(la un moment dat a condus cu 3—1, 
apoi cu 4—2). studenții forțează — 
cu calm și... gospodărește — egalind 
și luînd chiar conducerea. La pau
ză însă tabela de marcaj consemna 
un scor egal (5—5). ceea ce de fapt 
reflecta fidel raportul de forțe 
existent pe teren in această parte a 
meciului.

Echipa studențească joacă mai de
cis în cea de-a doua repriză. Lui 
Voinea i se alătură acum, ca reali
zator, Cosma. ,.U" conduce cu 10—8 
încă din min. 40 ! în ultimele zece 
minute. Steaua reduce scorul, prin 
Gruia („păzitorul" Anton se afla pe 
tușă, eliminat !). Trecerea timpului 
favorizează pe elevii lui Trofin, 

al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, de membri ai conducerii 
C.S.P., de funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

pante la C.A.E.R., cu privire la gă
sirea de noi căi și mijloace de adin- 
cire și perfecționare a colaborării 
și cooperării economice și tehnico- 
științifice, prin lărgirea legăturilor 
directe între ministere, departa
mente și alte organe de stat.

— Care sînt principiile ce 
caracterizează construirea și 
exploatarea acestui obiectiv 
energetic ?

— Studiile de fundamentare a o- 
portunității construirii arterei au fost 
întocmite, în colaborare, de institu
tele de specialitate din ambele țări 
(I.S.P.E.—București și EROTERV— 
Budapesta). Pe baza acestor studii 
au fost stabilite principiile de coo
perare pentru proiectarea, construi
rea și exploatarea liniei. Magistrala 
electrică are în total 96 km, dintre 
care 49 km pe teritoriul românesc, 
în principiu, fiecare țară este pro
prietara părții respective din linie 
de pe teritoriul său ; ca urmare, 
fiecare partener s-a preocupat de 
proiectarea și execuția porțiunii 
respective a arterei. Zona Timișoa
ra—Arad este alimentată cu energie 
electrică prin trei linii de 220 kV 
din puternicele centrale Porțile de 
Fier și Mintia. în viitorul apropiat, 
Aradul va fi alimentat printr-o li
nie de 400 kV de la centrala termo
electrică Mintia. Prin această linie 
de transport a energiei electrice se 
creează un grad sporit de siguranță 
în funcționarea interconectată a 
sistemelor energetice ale României 
și Ungariei. în același timp, aceasta 
va contribui atit la îmbunătățirea 
alimentării cu energie electrică a 
zonelor Arad—Szeged, cit și la creș
terea posibilităților unor tranzite de 
energie electrică.

Poporul nostru, ferm hotărît să 
facă totul pentru intensificarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu toate țările socia
liste, folosește prilejul inaugurării 
acestei noi magistrale electrice pen
tru a transmite poporului ungar un 
mesaj fierbinte, un salut tovărășesc 
și urări de noi și noi succese în 
opera de construcție socialistă, de 
înflorire a patriei, sub steagul marii 
noastre cauze comune — progresul, 
pacea, comunismul.

Convorbire consemnata de 
inq. Ion LAZAR

în repriza secundă au mai intrat 
în formație Năstase, Hajnal, N. Io- 
nescu și Velea care i-au înlocuit, în 
ordine, pe IordănescU, Dembrovski, 
Sătmăreanu și Deleanu. în această 
a doua parte a jocului de antrena
ment, atacul s-a servit de formula : 
Lucescu, Dumitrache, Năstase, 
Hajnal.

Dobrin, Vlad și Stan au avut zi de 
odihnă după meciul cu Real Madrid.

astăzi dimineață și sîmbătă după- 
amiază.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intimpinați de repre
zentanți ai C.N.E.F.S. și ai Federației 
române de fotbal.

(Agerpres)

chiar dacă avansul lor este minim, 
în final. Voinea ridică scorul la 
11—9. dar imediat Birtalan reduce 
handicapul, pentru ca. in ultimele 
secunde, să egaleze din lovitură de 
la 7 m.

Fiecare echipă a avut ieri cite doi 
realizatori de marcă : Steaua — pe 
Drăgăniță și Birtalan (Gruia fiind 
foarte sever marcat de Anton și 
practic scos din joc), iar Universita
tea — pe Voinea și Cosma.

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale a Iranului
Cu ocazia aniversării zilei de naș

tere a Maiestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr — 
Ziua națională a Iranului, ambasa
dorul acestei țări la București, Sadegh 
Sadrieh, a oferit joi o recepție.

Au luat parte Emil Bodnaraș. vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Virgil Trofin. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, membri ai

DECORAREA PROF. DR.
CU ORDINUL „MERITUL

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc. joi 
dimineața, solemnitatea înmînării Or
dinului ..Meritul științific", clasa I, 
profesorului doctor Constantin C. 
Iliescu, pentru activitate îndelungată 
și merite deosebite în domeniul știin
țelor medicale, cu prilejul împlinirii 
virstei de 80 de ani.

înalta distincție a fost înmuiată de 
tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au fost de față to
varășii Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Theodor Bur- 
ghele, ministrul sănătății, acad. Ște-

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P. C. R. în R. P. Chineză

Joi dimineața a plecat la Pekin, o 
delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C. Chinez, va face 
o vizită pentru schimb de experiență 
in Republica Populară Chineză.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Primirea la M. A. N. a delegației 
de parlamentari și oameni politici din Uruguay

Ilie Murgulescu. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, a primit 
joi pe membrii delegației de parla
mentari și oameni politici uru- 
guayeni, Wilson Elso Goni, președin
tele Comisiei permanente de agricul
tură și zootehnie (Partidul Național); 
Ruben Jorge Otati, președintele Co
misiei de instrucțiune publică (Parti
dul Colorado) ; Uruguay Tourne, 
vicepreședintele Comisiei permanente 
pentru probleme internaționale (Par
tidul Național) ; Sebastian Elizeire, 
membru al Comisiei de agricultură 
și zootehnie (Partidul Democrat- 
Creștin) ; Jaime Lopez Barrera, 
membru al Comisiei de instrucțiune 
publică (Partidul Colorado), care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
fac o vizită in țara noastră. In oursul 
întrevederii, oaspeții uruguayeni s-aiu

Constructorii de nave 
constănțeni se afirmă

LISTA DE CÎȘTIGURI 1N EXCURSII
LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM 

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL III/1972

— Anul 1970 a reprezentat pen
tru colectivul Șantierului naval 
din Constanța un an de „coti
tură" — ne spune tovarășul ingi
ner Dumitru Fuiorea, directorul 
întreprinderii. A fost anul cînd 
colectivul nostru, pășind în al 
nouălea deceniu de existență, 
și-a materializat o veche dorin
ță. Am construit prima navă 
maritimă de 1 920 tone, preludiul 
unor realizări de mai mare am
ploare. Șantierului nostru îi re
vin, în actualul cincinal, sarcini 
sporite. Prin eforturile conjugate 
ale Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, ale Cen
tralei industriale de construcții 
navale și ale șantierului nostru, 
vom trece la fabricarea unor 
nave de 55—60 000 tone. apoi 
nave de 150 000 tone, și chiar mai 
mari.

Colectivul constructorilor na
vali din Constanta a pășit — 
se poate spune — cu dreptul, 
în realizarea aspirației lui. în 
doi ani au fost construite aici 7 
nave maritime pentru ex
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• A fost odată un polițist : 
PATRIA — 9; 11,30: 14; 16,30; 19;
21.15, SALA PALATULUI - 17,15 
(seria de bilete — 4275), 20.15 (seria 
de bilete — 4276), FESTIVAL — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21, LUCEA
FĂRUL — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• 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-Hill : 
LUMINA - 9; 11,1.5; 13,30; 16.
• Colega mea. vrăjitoarea : LU
MINA — 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — IU.
• Noi trei și clinele : DOINA — 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21, LUCEAFĂ
RUL — 10; 12,30; 15; 17,30; 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.
• Anonimul venețian : SCALA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• în trecere prin Moscova : CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30:
20,45.
• Drum în penumbră : CENTRAL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
• Sfînta Tereza și diavolii ; RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Marea hoinăreală : GRIVIȚA — 

guvernului, reprezentanți ai oondu- 
cerii Ministerului Afacerilor Externe, 
ai unor instituții centrale, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul Ira

nului la București a vorbit joi la 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

(Agerpres)

CONSTANTIN C. ILIESCU
ȘTIINȚIFIC" CLASA I
« «

fan Milcu. vicepreședinte al Acade
miei de științe medicale.

înmînînd înalta distincție, tovară
șul Emil Bodnaraș a felicitat căl
duros pe valorosul om de știință, 
urîndu-i multă sănătate în continua
rea prestigioasei sale activități.

Exprimîndu-și recunoștința pentru 
prețuirea și atenția de care se bucură 
in țara noastră toți oamenii de știin
ță, prof. dr. Constantin C. Iliescu a 
asigurat conducerea partidului și sta
tului că va depune toate eforturile 
pentru continuarea cu succes a acti
vității sale științifice în domeniul 
cardiologiei.

(Agerpres)

delegația a fost condusă de tovarășul 
Teodor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Petre Constantin, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

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

(Agerpres)

interesat de modul de organizare și 
funcționare al Marii Adunări Națio
nale și organismelor acesteia.

La întrevedere au participat : Tra
ian Ionașcu și Constantin Dincules- 
cu. președinți de comisii ale Marii 
Adunări Naționale, Ilie Rădulescu, 
vicepreședinte al comisiei de politică 
externă a M.A.N.. deputați.

A fost de față Victor Pomes, am
basadorul Republicii Orientale a 
Uruguayului.

în cinstea parlamentarilor și oame
nilor politici uruguayeni, vicepre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
oferit un dejun.

, *

ASTĂZI ȘI MIINE 
DUBLĂ ÎNTILNIRE LA HOCHEI

INTRE ECHIPELE ROMÂNIEI
ȘI R. P. CHINEZE

Astăzi, pe patinoarul „23 August" 
din Capitală are loc intilnirea in
ternațională amicală de hochei pe 
gheață dintre echipele României și 
R. P. Chineze. Jocul începe la ora 
18.30.

A două întilnire se va desfășura 
sîmbătă.

(Agerpres)

SOFIA 26 — Corespondentul Ager
pres, C. Amariței, transmite : Presa 
bulgară din 26 octombrie a publicat 
comunicatul Ministerului Informa
țiilor și Comunicațiilor privind rea
lizarea Planului unic de dezvoltare 
economică și socială a Bulgariei pe 
primele nouă luni ale anului. Comu
nicatul relevă că, in acest interval, 
producția industrială a continuat să 
crească în ritm .susținut. Unitățile 
industriale de stat și cooperatiste au 
livrat o producție cu 8,5 la sută mai 

deplinirea formalităților necesare e- 
fectuării excursiei.

în cazul neprezentării în termen sau 
al neefectuării excursiei, atit pentru 
excursiile organizate, cit și pentru cele 
individuală ciștigurile se plătesc în 
numerar.

In cursul după-amiezii, oaspeții au 
vizitat Muzeul de istorie al Republi
cii Socialiste România.

(Agerpres)

port. Acestea trecînd rigo
rile cele mai exigente ale re
gistrului naval, partenerii externi 
au lansat noi comenzi. Nava 
produsă la Șantierul naval din 
Constanța are caracteristici deo
sebite. în afara vitezei superioa
re de deplasare, este echipată 
pentru a naviga și în apele 
arctice. Operațiunile de încărcare 
și descărcare pot fi efectuate cu 
mijloacele bordului. Producția de 
nave din această serie continuă 
cu alte 4 nave cu care va fi do
tată și flota noastră maritimă 
comercială. Din 1970 și pînă 
acum, durata de construcție a 
unei nave s-a redus cu circa 5 
luni. Dacă 7 nave au fost 
construite în doi ani și ju
mătate, celelalte 8. din aceeași 
serie, se vor construi în mai 
puțin de un an și jumătate. A- 
cest angajament al constructori
lor navali constănțeni reprezintă 
o verificare temeinică a capa
cității lor.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

'1
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, GLORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18.30: 20,45.
• Llubov Iarovaia : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
e Un candidat la președinție : 
BUCEGI — 15,30; 18; 20,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Aventuri la Marea Neagră : 
UNIREA — 15,30; 19.
• Tintin și Templul Soarelui : 
TIMPURI NOI — 9 — 20,15 în con
tinuare.
A 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; 11,15: 13,30: 15,45; 18;
20,30.
• Fata care vinde flori : FLA- 
CARA — 9,30; 12; 15,15: 17.45; 20,15, 
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 SĂRII — 
15,30; 17,45; 20.
e O floare și doi grădinari : FE
RENTARI — 15.30; 19.
• Tora ! Tora î 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 j PACEA 
15,45: 18; 20.15.
• Binecuvântați animalele și 
copiii : CRTNGAȘl — 15,30: 18; 20,15.
• Bambi : VIITORUL — 16; 18; 
20, ARTA — 15,30.
• Love Story : ARTA — 18; 20.15. 
a Creierul : POPULAR — 15,30: 
18; 20,15.

i
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Cronica zilei
Joi dimineață, în cadrul unor so

lemnități, noii ambasadori ai Re- 
blicii Istlamice Pakistan — S. A. D. 
Bukhari ; Italiei — Antonino Res- 
tivo, și Austriei — Werner Sauter, 
au depus ooroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnități au fost prezenți re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului popular al mu- 
nioipiului București, generali și ofi
țeri superiori.

★

La Universitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj a avut loc joi o manifes
tare consacrată împlinirii a 27 de 
ani de la crearea Organizației Na
țiunilor Unite. Despre rolul O.N.U. 
și al organismelor sale, despre dru
mul parcurs de această importantă 
organizație internațională a vorbit 
dr. Ion Voicu, director adjunct în 
Ministerul Afacerilor Externe. Refe- 
rindu-se la contribuția României la 
activitatea O.N.U., vorbitorul a sub
liniat însemnătatea recentei inițiati
ve a guvernului țării noastre pri
vind includerea pe ordinea de zi a 
celei de-a 27-a sesiuni a Adunării 
Generale a punctului referitor la 
creșterea rolului Organizației Națiu
nilor Unite în menținerea și întări
rea păcii și securității internațio
nale, în dezvoltarea colaborării în
tre toate națiunile. în promovarea 
normelor dreptului internațional în 
relațiile dintre state. La manifesta
re au luat parte cadre didactice uni
versitare. cercetători, studenți ai Fa
cultății de drept.

(Agerpres)
★

Ieri, în Sala oglinzilor de la Cazi
noul din Sinaia, s-a deschis o inte
resantă expoziție de artizanat si re
clamă turistică a municipalității din 
Aosta (Italia), oraș cu profil clima
teric. înfrățit cu Sinaia. Sint expu
se articole din răchită, lemn cioplit, 
ceramică, țesături — creații ale 
artizanilor italieni ; de asemenea, 
sînt prezentate pliante, hărți, afișe 
turistice, care pun în valoare peisa
jele montane ale orașului si împre
jurimilor lui.

Aprovizionarea 
cu legume 
și cartofi

Pină la data de 25 octombrie, între
prinderile județene pentru produce
rea și valorificarea legumelor și fruc
telor au preluat de la unitățile agri
cole cooperatiste aproape 500 000 tone 
de cartofi, ceea ce reprezintă mai 
bine de 50 la sută din cantitățile con
tractate. Marile județe cultivatoare — 
Suceava. Iași, Botoșani și Harghita — 
au livrat între 55—65 la sută din can
titățile contractate.

Specialiștii Centralei pentru pro
ducerea. valorificarea și industriali
zarea legumelor și fructelor apre
ciază că producția de cartofi din acest 
an satisface necesarul de consum atît 
al populației, cit și pe cel al indus
triei. De asemenea, la dispoziția 
populației vor fi puse cantități mai 
mari de ceapă, varză, rădăcinoase, 
fasole uscată decît în iarna trecută, 
în sezonul rece vor putea fi desfă
cute peste 4 000 vagoane de fructe.

(Agerpres)

Nr. libretului 
ieșit cîștlgător

Valoarea ciștigurilor 
(în lei)

parțială totală

435-1-228 10 000
401-532-1 10 000
465-1-383 10 000
460-201-163 10 000
461-208-389 10 000
454-1-166 10 000 60 000
408-209-7 9 500
410-119-28 9 500
464-253-2 9 500
462-1-634 9 500
438-103-616 9 500 47 500
459-205-436 6 500
419-1-88 6 500
452-1-549 6 500
447-1-180 6 500
436-1-431 6 500 32 500
431-106-667 6 000
466-201-49 6 000
421-264-5 6 000
428-1-64 6 000
434-103-1030 6 000 30 000

402-1-103 6 000
432-1-332 6 000
421-1-66 6 000
415-1-903 6 000
417-1-194 6 000
411-255-9 6 000
406-201-32 6 000
404-810-4 6 000
428-372-22 6 000
423-1-124 6 000
461-205-367 6 000
466-1-307 6 000
434-103-393 6 000
459-1-183 6 900
459-1-2797 6 000
460-1-1135 6 000
431-106-727 6 000
403-254-2 6 000
409-211-41 6 000
410-120-104 6 000
424-601-1 6 000
419-1-22 6 000
441-212-94 6 000
436-1-537 6 000
437-1-33 6 000
404-1-13Î 6 000
431-106-968 6 000
461-201-168 6 000
462-201-334 6 000
464-203-158 6 000
459-1-2298 6 000
460-1-264 6 000
460-202-378 6 000
462-1-285 6 000 204 000

TOTAL 55 CÎȘTIGURI, ÎN VALOARE DE LEI : 374 000

Nr. 
crt.

Specificarea 
ciștigurilor în excursii

I — Excursii organizate
1 — Excursie la Paris
2 »> ♦»
3 »s »»
4 99 »♦

5 »♦ »♦
6
7 — Excursie in Italia
8 »» w
9 »» »>

10 ♦» »»
11 ,, •»

12 — Excursie la Atena
13
14 »» »»

15 »» »»
16
17 — Excursie in U.R.S.S.
18 »» »♦
19
20 • » »♦

21

II — Excursii individuale
22 — Excursie individuală
23 »» >»

24 99 ¥♦

25 »» »•
26 »» «•
27
28 »» »»
29 >♦

30 »> »»
31 »» ♦»
32 ♦ » »»

33 »» rt
34 >» .»

35 ’»♦ w

36 »♦ SJ

37 »♦ »,
38 »» »»

39 ♦♦ »♦

40 »» 99

41 99

42 ♦ » »»
43
44 Ș» S»

45 »» ♦»

46 5» ♦»

47 »» »*

48 »» ♦»

49 *’ **
50 M s»

51 *9 •<

52 H rt

53 99 M

54 99 ♦»

99 99
55 ♦» •»

Ciștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursiilor 
individuale cîștigate doresc excursii 
organizate, au obligația să se prezinte 
in cel mult 30 zile de la data tragerii 
la sorți la filialele C.E.C. pentru în

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești i

Congresul al XXIII-lea al Partidului 
de stingă - comuniștii din Suedia

STOCKHOLM 26 (Agerpres). — La 
Stockholm s-a deschis Congresul al 
XXIII-lea al Partidului de stînga- 
comuniștii. Pe. ordinea de zi a con
gresului se află raportul cu privire la 
activitatea partidului, discuții privind 
noul program de principiu, programul 
de acțiune, modificări la Statut, pro
blema presei comuniste și alte pro
bleme. De asemenea, congresul ur
mează să aleagă noile organe de con
ducere.

în cuvintul de deschidere, președin
tele partidului, Carl Henrik Hermans-

Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 26 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. anunță că, la Praga, s-au 
deschis, joi. lucrările plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar al

Plenara C.C. al P.C. Italian
ROMA 26 (Agerpres). — La Roma 

s-au încheiat lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian consacrată dezbaterii 
perspectivelor luptei politice a parti-

Plenara Comitetului Executiv
Central al P.C. din India

DELHI 26 (Agerpres). — La Delhi 
s-a deschis plenara Comitetului 
Executiv Central al Partidului Co
munist din India, care discută sarci
nile partidului în lupta pentru îm
bunătățirea condițiilor de viată ale 
maselor populare, precum și pro
bleme ale activizării muncii parti- 

R P. BULGARIA

ÎNDEPLINIREA planutui de stat pe primele noua luni

son. a relevat că Partidul de stinga- 
comuniștii din Suedia militează pen
tru îmbunătățirea condițiilor de mun
că și a asigurărilor sociale, pentru 
lărgirea drepturilor Salariaților.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru or
ganizarea unui referendum în proble
ma relațiilor dintre Suedia și Piața 
comună.

Raportul de activitate a fost pre
zentat de Thore Forsber, secretar al 
partidului. Lucrările congresului con
tinuă.

C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a pre
zentat râportul Prezidiului C.C. al 
P.C.C. „Cu privire la principafele 
sarcini ale muncii ideologice după 
Congresul al XlV-lea al partidului".

dului, precum și unor probleme or
ganizatorice. în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvintul Giorgio Na
politano, membru al Direcțiunii și al 
Biroului Politic ale P.C.I.

dului in rindurile tineretului și stu
denților.

Participanții la plenară vor discu
ta, de asemenea, probleme legate de 
căile de normalizare a relațiilor 
indo-pakistaneze și alte probleme 
internaționale.

mare decît cea realizată în aceeași 
perioadă a anului trecut, volumul ei 
depășind întreaga producție realiza
tă în ansamblul anilor 1956. 1957 și 
1958. înregistrînd un spor de 9,5 la 
sută, productivitatea muncii a asigu
rat 71 la sută din creșterea totală a 
producției.

Cu toate greutățile provocate de 
condițiile atmosferice nefavorabile 
din unele perioade, lucrătorii din a- 
grioultură au obținut o bună recol
tă de cereale.

LISTA DE CÎȘTIGURI
Ia depunerile pe libretele de economi) 

pentru construirea de locuințe
TRAGEREA LA SORȚI 

PE TRIMESTRUL III/1972
1 N

um
ăr

ul
 

cu
re

nt Numărul 
libretului 
cîștîgător

Valoarea cîștigului

parțială totală'

1 859-1-2838 40 000 40 000
2 831-106-932 20 000 20 000
3 808-1-395 15 000
4 860-1-1645 15 000
5 859-1-4416 15 000
6 862-210-178 15 000
7 859-1-4569 15 000
8 859-1-3623 15 000
9 835-1-265 15 000

10 836-1-803 15 000
11 817-1-609 15 000
12 859-1-4596 15 000
13 860-1-1334 15 000
14 808-1-412 15 000
15 859-1-4133 15 000
16 838-103-890 15 000
17 836-1-886 15 000
18 864-208-165 15 000
19 845-2-173 15 000 255 000

Ciștiguri în valoare totală
de lei 315 000

Plata ciștigurilor se face de către 
filialele C.E.C.

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă. Cerul a prezentat înnorări, 
mai accentuate în prima parte a zi
lei în Muntenia. Dobrogea, Moldova 
și estul Transilvaniei, apoi a deve
nit variabil. în celelalte regiuni, ce
rul a fost mai mult senin. Vintul a 
suflat slab pină la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila intre 
5 grade la întorsura Buzăului și 16 
grade în mai multe localități din 
Crișana și Banat. în zona de munte 
s-a semnalat ceață. In București : In 
prima parte a zilei, cerul a fost mai 
mult acoperit, iar după-amiază s-a 
înseninat. Vintul a suflat in general 
slab. Temperatura maximă a fost de 
15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 octombrie. în țară : Vre
mea va fi în general frumoasă. Ce
rul va fi variabil. Către sfirșitul in
tervalului, în nordul și vestul țării, 
sint posibile ploi slabe izolate. Vint 
slab pină la potrivit. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă între 2 și 12 
grade, iar maxima intre 10 și 20 de 
grade, local mai ridicată. Pe alocuri 
dimineața se va produce ceață. In 
București : Vreme în general fru
moasă. Cerul va fi variabil. Vint 
slab pină la potrivit. Temperatura in 
creștere la început, apoi staționară.



viața internațională
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DECLARAȚIA GUVERNULUI R. D. VIETNAM
9

In problema vietnameză
HANOI 26 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că guvernul Re

publicii Democrate Vietnam a dat publicității o declarație privind sta
diul actual al negocierilor în

In prima parte, declarația face o 
trecere in revistă a luptei poporului 
vietnamez pentru independență și 
salvare națională și evocă diferitele 
inițiative de pace ale Republicii De
mocrate Vietnam și ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Declarația rele
vă in continuare că guvernul R.D.V., 
cu acordul total al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. a avut întâlniri 
particulare cu guvernul 
vederea reglementării 
problemei vietnameze.
putui lunii octombrie, partea R.D.V. 
a înaintat un „proiect de a- 
cord privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii in Vietnam". După 
o serie de negocieri și după schim
burile de mesaje dintre primul mi
nistru al R.D. Vietnam și președinte
le Statelor Unite, la 22 octombrie 
1972 s-a ajuns la un text complet al 
acordului.

„Principalele probleme deja conve
nite în acord — subliniază declarația 
— pot fi rezumate după cum ur
mează :

1. — Statele Unite respectă inde
pendența, suveranitatea, unitatea și 
integritatea teritorială a Vietnamu
lui, recunoscute in acordurile de la 
Geneva din 1954 ;

2. — 24 de ore după semnarea acor
dului, încetarea focului va fi realizată 
pe întreg teritoriul Vietnamului de 
sud. Statele Unite vor înceta toate 
activitățile lor militare și vor pune 
capăt bombardamentelor și minării 
Vietnamului de nord. S.U.A. vor re
trage în întregime din Vietnamul de 
sud. intr-o perioadă de 60 zile, tru
pele și personalul militar al Statelor 
Unite și al țărilor străine aliate Sta
telor Unite și Republicii Vietnam. 
Cele două părți sud-vietnameze nu 
vor accepta introducerea in Vietna
mul de sud a trupelor, a consilierilor 
militari, a personalului militar, a ar
melor, munițiilor și materialelor de 
război. Cele două părți sud-vietname
ze vor fi autorizate să facă înlocuiri 
periodice de armament, de muniții, 
material de război uzate sau deterio
rate. după încetarea focului, piesă cu 
piesă, pe baza caracteristicilor și pro
prietăților analoge. Statele Unite nu 
vor continua nici angajamentul mi
litar. nici intervenția lor în afacerile 
interne ale Vietnamului de sud.

3. — Eliberarea tuturor persoanelor 
capturate și deținute aparțini,nd păr
ților se va opera paralel cu retrage
rea trupelor americane.

4. — Principiile pentru înfăptuirea 
dreptului la autodeterminare al popu
lației sud-vietnameze sint următoa
rele : populația sud-vietnameză va 
hotări ea insăși viitorul politic al 
Vietnamului de sud prin alegeri ge
nerale cu adevărat libere și demo-

, cratice, sub supraveghere interna
țională ; S.U.A. nu sint angajate față 
de nici o tendință politică sau per
sonalitate din Vietnamul de sud și 
nu urmăresc să impună un regim 
pro-american la Saigon ; reconcilie
rea și Înțelegerea națională vor fi 
înfăptuite, libertățile democratice ale 
poporului vor fi garantate, va fi în
ființată o structură administrativă 
denumită Consiliul național de re
conciliere și ințelegere națională din 
trei componente egale pentru a pro
mova aplicarea, de către Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud și guvernul 
Republicii Vietnam, a acordurilor 
semnate și pentru organizarea alege
rilor generale ; cele două părți sud-

S.U.A. în 
pașnice a

La ince-

problema vietnameză.
vietnameze vor începe consultări cu 
privire la formarea consiliilor la 
nivelurile inferioare ; problema for
țelor armate vietnameze din Vietna
mul de sud va fi reglementată . de 
cele două părți sud-vietnameze in
tr-un spirit de reconciliere și înțe
legere națională, de egalitate și de 
respect reciproc, fără 
străin, în conformitate cu 
după război ; printre 
care vor fi discutate de 
părți sud-vietnameze va 
ceea a măsurilor urmînd 
pentru a reduce efectivele militare 
ale forțelor armate ale celor două 
părți și pentru a demobiliza trupele 
care vor constitui obiectul acestor mă
suri; cele două părți sud-vietnameze 
vor semna un acord cu privire la 
problemele interne ale Vietnamului 
de sud de indată ce va fi posibil și 
vor face tot ce Ie stă în putință pen
tru a ajunge la acest lucru într-un 
termen de trei luni după intrarea 
în vigoare a încetării focului.

5. — Reunificarea Vietnamului se 
va face în etape, prin mijloace paș
nice.

6. — Vor fi înființate o comisie 
militară mixtă cvadripartită, o co
misie militară mixtă a celor două 
părți sud-vietnameze.

Va fi înființată o comisie inter
națională de control și supraveghere.

O conferință internațională cu pri
vire la Vietnam va fi convocată în 
termen de 30 de zile de la data sem
nării acordului.

7. — Guvernul R.D. Vietnam, Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, gu
vernul Statelor Unite ale Ameri- 
cii și guvernul Republicii Vietnam 
vor respecta în mod strict drep
turile naționale fundamentale ale 
popoarelor Cambodgiei și Laosu
lui, care au fost recunoscute prin 
acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Indochina și acordurile 
de la Geneva din 1962 cu privire la 
Laos, anume : independența, suvera
nitatea. unitatea și integritatea teri
torială a acestor țări. Ele vor respecta 
neutralitatea Cambodgiei și a Laosu
lui. Guvernul R.D. Vietnam, Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, guvernul 
Statelor Unite ale Americii și guver
nul Republicii Vietnam se angajează 
să se abțină de a folosi teritoriul 
Cambodgiei și teritoriul Laosului 
pentru a aduce atingere suveranității 
și securității altor țări.

Țările străine vor pune capăt ori
căror activități militare in Laos și in 
Cambodgia, vor retrage complet din 
aceste două țări și se vor abține să 
reintroducă trupe, consilieri militari și. 
personal militar, arme, muniții și 
material de război.

Problemele interne ale Cambod
giei și ale Laosulu1 vor fi regle
mentate de poporul fiecăreia din a- 
ceste țări, fără amestec străin.

Problemele existând între cele trei 
țări din Indochina vor fi reglemen
tate de părțile inidochineze. pe baza 
respectului reciproc al independen
tei, suveranității și integrității teri
toriale si a neamestecului reciproc 
în treburile interne.

8. — încetarea războiului, restabi
lirea păcii în Vietnam vor crea con
diții pentru stabilirea de relații noi, 
bazate pe egalitate și reciproc a- 
vantajoase între R. D. Vietnam șl 
Statele Unite. Statele Unite vor con
tribui la efortul de a vindeca ră
nile de război șl la opera de re-

amestec 
situația de 
problemele 
cele două 
figura a- 

a fi luate

construcție de după război în Re
publica Democrată Vietnam și in în
treaga Indochina.

9. — Prezentul acord va intra în 
vigoare la data semnării lui. Toate 
părțile interesate 
mod strict.

Cele două părți 
asemenea, asupra 
daristice pentru 
lui".

Declarația arată, în continuare, că 
după mai multe modificări, cerute 
de partea americană, ale termene
lor convenite, la data de 22 octom
brie s-a căzut de acord asupra ur
mătoarelor date calendaristice : „la 
23 octombrie 1972. Statele Unite vor 
inceta bombardamentele și minările 
în Vietnamul de nord ; la 24 octom
brie 1972, cele două părți vor pa
rafa textul acordului la Hanoi ; la 
31 octombrie • 1972, miniștrii afaceri
lor externe ai celor două țări vor 
semna oficial acordul la Paris".

Declarația arată însă că. pe ziua 
de 23 octombrie 1972, partea ame
ricană, invocind din nou dificultă
țile întilnite la Saigon, a cerut con
tinuarea negocierilor în vederea so
luționării unor noi probleme și nu a 
spus nici un cuvint in legătură cu 
realizarea angajamentelor sale potri
vit datelor calendaristice convenite. 
Acest comportament al părții ameri
cane a creat o situație foarte gravă 
care amenință să repună în discuție 
semnarea „acordului privind înceta
rea războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam".

Guvernul R. D. Vietnam — arată 
declarația — consideră că este de da
toria sa să aducă la cunoștința com- 
patrioților și a combatanților din în
treaga țară, a popoarelor lumii și a 
poporului american starea actuală a 
intilnirilor particulare dintre R. D. 
Vietnam și Statele Unite, pentru ca 
ei să-și dea seama de adevăr. A- 
ceastă informare este avantajoasă 
pentru pace și nu afectează in nici 
un fel tratativele, deoarece cele două 
părți au convenit deja asupra tex
tului acordului și a datei semnării 
lui. Făcind cunoscută această situa
ție, guvernul R. D. Vietnam respectă 
in mod strict angajamentele înche
iate între R. D. Vietnam și Statele 
Unite, în baza cărora textul conve
nit al acordului nu trebuie să fie 
modificat, iar data prevăzută pentru 
semnarea acordului este 31 octom
brie 1972.

în încheierea declarației, se sub
liniază că guvernul Republicii Demo
crate Vietnam face apel la guver
nele și popoarele țărilor socialiste 
frățești, ale țărilor iubitoare de 
pace și dreptate, la organizațiile in
ternaționale, la poporul american și 
la popoarele lumii, care au sprijinit 
totdeauna din tot sufletul poporul 
vietnamez in lupta sa patriotică îm
potriva agresiunii americane, pen
tru ca ele să lupte hotărit cerind 
guvernului Statelor Unite să înde
plinească imediat ceea ce s-a con
venit intre Statele Unite și Repu
blica Democrată Vietnam, astfel in
cit să se poată pune capăt rapid 
războiului și să se restabilească pacea 
în Vietnam.

li vor aplica în

au convenit, de 
termenelor calen- 
semnarea acordu-

★
PARIS 26 (Agerpres). — Joi a avut 

loc, la Paris, cea de-a 164-a reuniune 
a convorbirilor cvadripartite asupra 
Vietnamului. Cu acest prilej, repre
zentanții R. D. Vietnam și G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud au re
levat cursul negocierilor desfășurate 
în ultimele săptămîni, subliniind im
portanta declarației date publicității, 
la 26 octombrie, de guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam.

INTERESELE MAJORE ALE POPOARELOR CER

Să se acționeze cu înaltă responsabilitate pentru

păcii in Vietnam!

LUCRĂRILE COMITETULUI POLITIC SPECIAL VIZITA DELEGAȚIEI M.A.N. IN U. R. S. S.
AL ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

Condamnare hotărîtă
a politicii de apartheid

• CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI

NAȚIUNILE UNITE 26. — Tri
misul special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Tn Comitetul Po
litic Special al Adunării Generale a 
O.N.U. continuă examinarea proble
melor privind politica de apartheid 
a guvernului Republicii Sud-Afri- 
cane.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor din comitet, reprezentantul 
României, ambasadorul Corneliu 
Bogdan, a subliniat că, alături de 
condamnarea rinduielilor cploniale,

sesiunii UNCTAD
REAFIRMAREA DREPTULUI 
SUVERAN AL TUTUROR 
STATELOR DE A DISPUNE 
LIBER DE RESURSELE LOR 
NATURALE

GENEVA 26 (Agerpres). — La Ge
neva a luat sfirșit cea de-a 
sesiune a Consiliului Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț si 
Dezvoltare (UNCTAD), începută la 
3 octombrie.

în cursul sesiunii, consiliul a 
examinat o serie de probleme de- 
curgind din hotăririle luate la a 
treia sesiune a UNCTAD, desfășu
rată în acest an la Santiago de 
Chile. în concluziile adoptate, se de
clară, între altele, că unul din sco
purile fundamentale ale negocierilor 
comerciale multilaterale ce vor în
cepe anul viitor, îl constituie „ex
pansiunea și diversificarea exportu
rilor țărilor în curs de dezvoltare".

Cu o mare majoritate de voturi, 
consiliul a adoptat o rezoluție, ela
borată de grupul statelor latino- 
americane. în care se condamnă ac
țiunile monopolurilor din S.U.A. îm
potriva Republicii Chile și încercă
rile lor de a bloca exporturile de 
cupru chilian. Documentul reafirmă 
„dreptul suveran al tuturor statelor 
de a dispune liber de resursele lor 
naturale, în interesul dezvoltării na
ționale". Rezoluția declară că. în 
caz de litigiu ca urmare a naționa
lizărilor. „diferendul este de resor
tul exclusiv al tribunalelor tării 
respective". ’

12-a

problemele luptei împotriva discri
minării rasiale și apartheidului ră- 
mîn printre preocupările majore ale 
O.N.U. Consolidarea procesului de 
destindere in lume — a continuat el 
— este intim legată de reașezarea 
raporturilor dintre toate națiunile, a 
întregii vieți internaționale, pe baze 
mai echitabile, democratice, din care 
să fie eliminate 
forța, opresiunea 
lă sau rasială.

Vorbitorul a
României de condamnare hotărîtă a 
politicii de apartheid, una dintre 
manifestările cele mai virulente ale 
politicii de opresiune colonială, in
compatibilă cu principiile și țelurile 
Cartei, sursă permanentă de 
dare pe continentul african 
întreaga lume.

Reprezentantul României a 
niat că, în prezent, este necesar să 
se treacă de la condamnări verbale 
la acțiuni practice, la aplicarea de 
către toate statele membre a rezo
luțiilor și hotăririlor adoptate în 
cadrul O.N.U.

Delegatul român s-a 
pentru sporirea sprijinului 
de O.N.U. pe plan moral și 
victimelor apartheidului și 
mobilizarea opiniei publice 
ționale în sprijinul luptătorilor pen
tru libertate

pentru, totdeauna 
națională, colonia

reafirmat poziția

incor-
și in

subli-

pronunțat 
acordat 

material 
pentru 

interna-

și demnitate din R.S.A.
★

Generală a
dezbaterile,

. O.N.U. 
desfășu- 
plenare,

Adunarea 
și-a încheiat 
rate în cadrul ședințelor 
consacrate problemei aplicării de
pline a declarației pentru acorda
rea independenței țărilor și popoare
lor coloniale.

MITING AL PRIETENIEI
SOVIETO-ROMÂNE LA MOSCOVA

a- 
la

MOSCOVA 26. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță. transmite : Dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voitec. pre
ședintele M.A.N., a avut. joi. o intil- 
nire la Kremlin cu A. P. Șitikov, pre
ședintele Sovietului Uniunii. I. S. 
Nasriddinova. președintele Sovie
tului Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., președinți și 
membri ai comisiilor celor două ca
mere, deputați. A luat parte, de 
semenea, ambasadorul României 
Moscova, Gheorghe Badrus.

Delegația română a făcut, în a- 
ceeași zi, o vizită la tipografia „Pro
letarul. roșu", membru 
Asociației de prietenie 
mâne.

Cu prilejul vizitei de
Uniunea Sovietică a delegației Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Ștefan Voitec. la Moscova a avut 
loc, joi după-amiază, un miting al 
prieteniei sovieto-române, organizat 

Ide Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. și Uniunea Asociațiilor So
vietice de Prietenie și Relații Cultu
rale cu Străinătatea. în prezidiu au 
luat loc președintele M.A.N. precum 
și tovarășii M. Holov, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem al
U. R.S.S., A. P. Șitikov, președintele 
Sovietului Uniunii, și 1. S. Nasriddi
nova. președintele Sovietului Națio
nalităților. V. I. Konotop. membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem, pre
ședintele Conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-română.
V. P. Isaev, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Sovietului 
orășenesc Moscova, deputați în So
vietul Suprem, funcționari superiori 
ai M.A.E.. reprezentanți ai unor or
ganizații obștești din capitala sovie
tică.

Mitingul a fost deschis de V. P. 
Isaev, care, in numele populației ca
pitalei sovietice, i-a salutat călduros 
pe parlamentarii români.

colectiv al 
sovieto-ro-

prietenie în

A luat apoi. cuvintul V. I. Kono
top. care, evocind lărgirea și inten
sificarea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Uniu
nea Sovietică și tara noastră. a 
subliniat însemnătatea intilnirii și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, și L. I. 
Brejnev. secretar .general al C.C. al 
P.C.U.S. EI a urat poporului român 
noi succese in îndeplinirea sarcini
lor trasate de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale Partidului 
Comunist Român.

Eroul Muncii Socialiste V. M. Ias- 
novski. strungar la una din uzinele 
moscovite, a rugat delegația parla
mentarilor români să transmită cla
sei muncitoare din tara noastră urări 
de noi succese in construirea vieții 
noi, sub conducerea Partidului Co
munist Român.

A luat cuvîntul tovarășul Ștefan 
Voitec care a arătat că vizita dele
gației M.A.N. se înscrie in procesul 
de continuă lărgire și întărire a re
lațiilor de prietenie frățească și co
laborare multilaterală intre Româ
nia și U.R.S.S.. intre P.C.R. și 
P.C.U.S., între parlamentele celor 
două țări. Tovarășul Ștefan Voitec 
a evocat inalta apreciere dată de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
intilnirii și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și Leonid Ilici Brejnev. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist, al Uniunii So
vietice. Vorbitorul a urat oamenilor 
muncii sovietici succese noi. și mai 
mari. în îndeplinirea sarcinilor trasa
te de Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S.

în seara zilei de 26 octombrie, am
basadorul României în Uniunea So
vietică. Gheorghe Badrus. a oferit o 
recepție in cinstea delegației Marii 
Adunări Naționale.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

mixte româno-ungare
de colaborare

culturală
trans- 
desfă- 
lucră- 
mixte 
oultu-

agențiile de presă transmit:
Un protocol de colabora

re în domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor între Re
publica Socialistă România 
și R. D. Germană 3 fost în- 
c’neiăt'la Berlin. El a fost semnat de 
Gheorghe Airinei. adjunct al minis
trului transporturilor și telecomunica
țiilor. -și de Martin Franke, locțiitor 
al ministrului poștelor și telecomuni
cațiilor al R.D. Germane.

0 nouă întîlnire a amba
sadorilor U.R.S.S., S.U.M., 
Franței și Marii Britanii a 
avut loc la 26 octombrie in Berlinul 
occidental, anunță agenția T.A.S.S. Ei 
au continuat schimbul de păreri in 
probleme de interes reciproc. întilni- 
rea s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de lucru. S-a convenit ca o nouă in- 
tilnire a celor patru ambasadori să 
aibă loc la 27 octombrie.

Convorbirile M. Kohl - E. 
Btthr. Z1^e'e de 24—26 octombrie 
a;c„ la Bonn s-a desfășurat o nouă 
rundă de convorbiri între Michael 
Kohl, secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al R. D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
Federală a R. F. a Germaniei. Au 
fost continuate discuțiile în problema 
tratatului privind bazele relațiilor 
dintre R. D. Germană și R. F. a Ger
maniei. Convorbirile urmează a fi 
reluate la 2 noiembrie, la Berlin.

Congresul Uniunii scrii
torilor bulgari ‘"cheikt lu
crările — transmite agenția B.Ț.A. 
Au participat numeroși delegați, pre- 
cum și invitați de peste hotare, prin
tre care și o delegație din țara noas
tră, condusă de Laurențiu Fulgăj 
prim-vicepreședinte al Uniunii Scrii
torilor din România. Congresul a ales 
noua conducere a Uniunii scriitorilor. 
In funcția de președinte al uniunii a 
fost reales acad. Pantelei Zarev.

Opinia publică din țara noastră 
ia cunoștință cu viu interes și a- 
dincă satisfacție de conținutul De
clarației guvernului R. D. Vietnam 
care anunță că, în urma tratative
lor desfășurate cu reprezentanții 
guvernului S.U.A., s-a ajuns la o 
ințelegere asupra unui acord menit 
să ducă la încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

După cum rezultă din textul pe 
care-1 publicăm mai sus, acest acord 
conține măsuri concrete, de natură 
să asigure încetarea tuturor acti
vităților militare, retragerea totală 
a trupelor americane din Vietnam, 
crearea tuturor condițiilor pentru ca 
poporul vietnamez să-și poată exer
cita pe deplin dreptul său suveran 
la autodeterminare, să-și poată ho
tărî singur destinele, fără nici un 
fel de amestec din afară, deschizin- 
du-se calea instaurării păcii in a- 
ceastă parte a lumii.

Acordul intervenit apare astfel ca 
un important document internațio
nal care preconizează o modalitate 
concretă și realistă de reglementare 
politică a problemei vietnameze, 
una din cele mai acute probleme 
ale vieții internaționale. înțelegerea 
intervenită între cele două părți se 
înscrie, astfel. în cadrul tendințelor 
actuale ale vieții internaționale, de 
rezolvare a problemelor litigioase 
nu prin forță, ci prin mijloace po
litice, pe calea tratativelor, cu 
luarea in considerare a Intereselor 
părților, potrivit cerințelor cauzei 
păcii, independenței și suveranității 
popoarelor, ale destinderii și înțele
gerii internaționale.

Așa cum este bine cunoscut, 
România socialistă, manifestîndu-și 
cu consecvență solidaritatea și spri
jinul internaționalist față de lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, s-a 
pronunțat în permanență, în con
formitate cu cerințele păcii și secu
rității internaționale, pentru înceta
rea războiului din Vietnam și re
zolvarea pe cale politică a pro
blemei vietnameze. Dînd expresie a- 
cestei poziții ferme, principiale, a 
partidului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu arăta : „Spri
jinim activ lupta eroică a popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer pentru 
libertate și apărarea ființei lor na
ționale, ne pronunțam cu hotărirc 
pentru încetarea imediată a războiu
lui dus de Statele Unite ale Ame
ricii in Vietnam. Calea pentru stin
gerea conflictului este calea tratati
velor, găsirea unei soluții politice 
care să ducă la retragerea totală a 
trupelor americane, astfel ca po
poarele din Indochina să-și poată 
rezolva problemele fără nici un a- 
mestec din afară".

Se poate aprecia că in urma în
țelegerii s-a cristalizat o perspec
tivă dară privind încetarea osti
lităților și a vărsării de singe, in
staurarea liniștii și păcii in a- 
ceastă regiune atit de greu încer
cată. Dar, după cum se arată in 
Declarația guvernului R. D. Viet
nam, în procesul îndeplinirii an
gajamentelor privind semnarea a- 
cordului au apărut o serie de ob
stacole, datorită faptului că partea 
americană, invocind dificultăți în
tilnite la Saigon, a cerut continuarea

negocierilor în vederea soluționării 
unor noi probleme.

Opinia publică din țara noastră 
privește cu îngrijorare faptul că 
semnarea acordului ar putea fi re
pusă in discuție ca urmare a aces
tei poziții adoptate de S.U.A. Po
porul român apreciază că momentul 
de față cere să se manifeste o Înal
tă responsabilitate, să se dea do
vadă de realism și spirit construc
tiv, astfel incit să fie eliminate ul
timele obstacole din calea semnării 
acordului la care s-a ajuns.

Poporul român, u-nindu-și glasul 
cu cel al tuturor popoarelor, își ex
primă speranța că se va acționa 
ferm în direcția respectării angaja
mentelor ■ asumate cu privire la a- 
cest acord, astfel incit să se pună 
capăt cit mai grabnic războiului, să 
se restabilească pacea în Vietnam. 
Nutrim convingerea că' vor prevala 
rațiunea politică, înțelegerea ne
cesității unei poziții' consecvent 
constructive, interesele' păcii și co
laborării între popoare.

Semnarea acestui acord. trans
punerea in viață a prevederilor sale 
au o importanță covîrșitoare, atit 
pentru popoarele vietnamez și ame
rican. cit și pentru pacea, înțelege
rea și oolaborarea internațională. 
Tocmai de aceea. încheierea neîntir- 
ziață a acordului va fi salutată de 
forțele progresiste de pretutindeni, 
de toate popoarele, ca o victorie is
torică pe calea stingerii conflictelor 
militare, a focarelor de neliniște și 
încordare, a consolidării păcii in 
lumea întreagă.

BUDAPESTA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Pintea, 
mite : în capitala ungară s-au 
șurat, intre 23 și 26 octombrie, 
rile primei sesiuni a Comisiei 
româno-ungare de colaborare
rală. Documentul semnat la încheie
rea lucrărilor sesiunii de către preșe
dinții celor două părți ale comisiei — 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste din România, și dr. Simo 
Jeno, adjunct al ministrului culturii 
din Ungaria — prevede dezvoltarea 
în oontinuare a colaborării 
a schimbului de carte și 
organizarea zilelor culturii 
în Ungaria și a zilelor 
ungare în România, a 
nee în Ungaria ale Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii Române 
și Teatrului Național „Ion Luca Ca- 
ragiale", organizarea zilelor filmului 
românesc, a unor expoziții de carte 
și fotografii artistice, expoziții de 
pictură ale unor tineri artiști plas
tici și altele. Paralel, vor avea loc 
în România turnee ale Orchestrei 
simfonice de stat din Budapesta și ale 
Teatrului National din Budapesta, 
zilele filmului ■ ungar, expoziții de 
artă plastică și fotografii artistice 
etc.

editoriale, 
publicații, 
românești 

culturii 
unor tur-

VIENTIANE 26 (Agerpres). — Cea 
de-a doua reuniune a delegațiilor 
Frontului Patriotic Laotian și a gu
vernului de la Vientiane a avut loc, 
la 24 octombrie, la Vientiane. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej, Phoun Sipa- 
seuth, conducătorul delegației F.P.L., 
a criticat punctele de vedere greși
te ale delegației guvernului de la 
Vientiane, lipsa de bunăvoință și de 
realism, precum și atitudinea necon
structivă și discriminatorie adoptată 
de reprezentanții guvernului. Phoun 
Sipaseuth a subliniat că este necesar 
să se înțeleagă faptul că delegația 
F.P.L. reprezintă Frontul Patriotic 
Laoțian și forțele neutralist© patrio
tice care controlează patru cincimi 
din teritoriul național și se bucură 
de aj-utorul întregului popor, de apro
barea și sprijinul întregii lumi. Con
ducătorul delegației F.P.L. a afirmat 
că pentru rezolvarea problemei lao- 
țiene este necesar, în primul rînd, 
să se pună capăt intervenției și agre
siunii Statelor Unite împotriva Ico
sului. Administrația de la Vientiane, 
a subliniat el, trebuie să renunțe la 
politica sa de aservire fată de Sta
tele Unite și să accepte crearea u-

nei noi coaliții 
cum a propus, 
oară, delegația 
Laoțian.

guvernamentale, așa 
la reuniunea an teri - 
Frontului Patriotic

★
VIENTIANE 26 (Agerpres). — Pre

zidiul permanent al C.C. al F.P.L. și 
Comitetul de alianță al forțelor neu
tralist© patriotice, care s-au întrunit 
pentru a face un schimb de opinii cu 
privire la convorbirile de pace de la 
Vientiane, au hotărît numirea lui 
Phoumi Vongvicit, secretar general 
al C.C. al F.P.L., drept consilier spe
cial al delegației Frontului Patriotic 
Laoțian la convorbirile de la Vien
tiane. Phoumi Vongvicit a părăsit la 
25 octombrie Sam Neua, îndreptin- 
du-se spre Vientiane, anunță agen
ția Khaosan Pathet Lao.

★
NEW YORK 26 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Laosului, Suvanna 
Fuma, a sosit la New York, unde a 
avut o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim. Su
vanna Fuma urmează să se intîl- 
nească, la Washington, cu secretarul 
de stat al S.U.A., William Rogers.

Problema cipriotă nu poate 
fi reglementată in mod satisfăcător 
fără o strinsă cooperare între părți
le interesate, a declarat președinte
le Ciprului, arhiepiscopul Makarios, 
intr-un interviu acordat cotidianului 
atenian „Ta Simerina". Reafirmind 
că ..problema cipriotă nu va putea 
fi soluționată decît prin convorbiri 
intercomunitare". președintele Ma
karios s-a pronunțat pentru conti
nuarea acestor convorbiri.

Cel de-al doilea Seminar 
al femeilor din America La
tină iși continuă lucrările la San
tiago de Chile. Participantele au fost 
salutate de Eugenia Andrei, secretară 
a Consiliului Național al Femeilor din 
România. Au fost exprimate, cu acest 
prilej, sentimentele de adincă priete
nie, stimă și solidaritate ale femeilor 
din România, convingerea lor că lupta 
popoarelor latino-americane pentru 
independență națională, pace, progres 
economic și social-cultural va fi în
cununată de succes.

PREZENTE

al Republicii Vietnamului de Sud ROMANEȘTI

Un protocol sovieto-ita- 
lian cu privire 1» consultările bila
terale și un acord între guvernele U- 
niunii Sovietice și Italiei asupra tran
sporturilor comerciale maritime au 
fost semnate la Moscova, transmi
te agenția T.A.S.S. Documentele au 
fost semnate de președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Ko- 
sighin. și de premierul italian Giulio 
Andreotti.

26 (Agerpres). — Agenția 
Eliberarea anunță că. 

avut loc o consfătuire co-

HANOI 
de presă 
recent, a 
mună a Consiliului consultativ si a 
Consiliului guvernamental ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. La 
consfătuire au participat președin
ții și vicepreședinții Consiliului con
sultativ și ai Consiliului guverna
mental, membri ai Consiliului con
sultativ. miniștri, miniștri adjuncti 
și membri ai C.C. al F.N.E. din 
Vietnamul de Sud. După cuvintarea 
de deschidere rostită de președin
tele Prezidiului C.C. al F.N.E. din 
Republica Vietnamului de Sud, Ngu
yen Huu Tho, consfătuirea a ascul
tat raportul prezentat de Hoang 
Bich Son. ministru adjunct al afa
cerilor externe, cu privire la marile 
victorii obținute pe pian diplomatic. 
Participanta la consfătuire și-au ex
primat satisfacția in legătură cu 
simpatia și sprijinul crescind al gu
vernelor și popoarelor din întreaga 
lume pentru rezistenta antiame-

ricană a populației sud-vietnameze, 
îndeosebi pentru puternicul sprijin 
al multor guverne, organizații poli
tice și al opiniei publice mondiale 
pentru Declarația din 11 septembrie 
a Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Consfătuirea a salutat, de ase
menea. stabilirea relațiilor diploma
tice între Republica Vietnamului de 
Sud și Chile și Uganda, precum și 
recunoașterea Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al 
mului de Sud de 
publicii Guineea

Luînd cuvintul 
sfătuirii, președintele Nguyen Huu 
Tho a relevat succesele obținute de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu pe 
plan diplomatic, a exprimat recu
noștința Guvernului Revoluționar 
Provizoriu guvernelor și organizații
lor internaționale pentru simpatia și

a

Republicii Vietna- 
către guvernul Re- 
ecuatorială.
in încheierea con-

i

sprijinul acordate cauzei juste 
populației sud-vietnameze.

La universitatea din capitala 
Nigeriei, Lagos, s-a deschis, la 
23 octombrie, o expoziție de 
Cărți, discuri, ilustrate și efecte 
poștale românești, care vor fi 
donate bibliotecii universității 
de către țara noastră. La inau
gurare au fost prezenți rectorul 
universității, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, in Ni
geria, membri ai corpului diplo
matic, studenți. Profesorul A. 
Ajayi, rectorul universității, și 
Gheorghe Iason, 
României, au rostit 
vintări.

ambasadorul 
scurte cu-

în perioada 14—22 
cvartetul „Muzica“ al 
cii din București a efectuat un 
turneu în Marea Britanie. sus- 
ținind concerte in localitățile 
Aberdeen, Dundee, Ipswich și 
altele.

Concertele artiștilor români 
s-au bucurat de succes.

octombrie 
Filarmoni-

La Damasc au incePut °°n- 
vorbiri politice între Otto Winzer, 
ministrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, și Abdel Halim Khaddam. 
vicepremier și ministru.al afacerilor 
externe al R. A. Siriene, anunță a- 
gențiile A.D.N. și M.E.N. Au fost 
abordate probleme internaționale, in
clusiv evoluția situației in Orientul 
Apropiat, precum și stadiul relațiilor 
bilaterale.

Congresul al IX-Iea al 
P.C. din Ecuador va avea 
loc între 25-28 ianuarie 
1973. Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Ecuador a hotărit 
ca lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al acestui partid să se desfășoa
re în perioada 25—28 ianuarie 1973. 
Initial, lucrările congresului fuseseră 
anunțate pentru luna noiembrie 
1972.
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