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SUB SEMNUL STIMEI, AL DORINȚEI DE CUNOAȘTERE 

Șl INTENSIFICARE A COOPERĂRII A ÎNCEPUT

Consemnind un moment istoric
A

in dezvoltarea relațiilor româno-belgiene, 

un exemplu cu ample semnificații internaționale

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STA T, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

IN BELGIA A LUA T SFlRȘIT

• O călduroasă primire din partea oficialităților și populației 
Marelui Ducat de Luxemburg • Convorbiri rodnice, concrete, 

evidențiind posibilități multiple de adîncire a colaborării
Așteptată cu interes ți satis

facție de opinia publică și oa
menii politici luxemburghezi, 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in această țară se 
Înscrie ca un eveniment de 
seamă în contextul bunelor re
lații statornicite între Româ
nia și Luxemburg, relații care 
cunosc un curs ascendent, me
reu mai rodnic, pe multiple 
planuri. Poporul luxembur
ghez își reafirmă, astăzi, în 
această sărbătorească zi a so
sirii președintelui Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de 
stimă și simpatie față de șeful 
statului român, față de Româ
nia și poporul nostru.

...Trenul oficial sosește în 
eapitala Luxemburgului la ora 
11,00, ora locală. "a este îm
podobită festiv. Sin. '■borate 
drapelele de stat ale ’lor 
două țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întâmpinați de 
Marele Duce Jean al Luxem
burgului și de Marea Ducesă 
Charlotte.

Cei doi șefi de stat se salută 
cu cordialitate, își string căl
duros miinile.

La ceremonia sosirii parti
cipă reprezentanți de seamă ai 
vieții politice, economice, cul- 
tural-științifice : Pierre Gre
goire, președintele Camerei 
Deputaților, Pierre Werner, 
ministru de stat, președintele 
guvernului și ministru de fi
nanțe, Eugene Schaus, vice
președinte al guvernului, mi
nistru de interne, al justiției 
și al forțelor publice, Gaston 
Thorn, ministrul afacerilor 
externe, alte Dersoane oficiale.

Sînt de față Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul țării 
noastre în Luxemburg, mem
bri ai ambasadei.

Marele Duce Jean al Lu
xemburgului și Marea Ducesă 
Charlotte ii invită pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceausescu 
în pavilionul ducal al gării, 
unde le sînt prezentate per
soanele oficiale luxembur
gheze venite în întâmpinare. 
La rîndul său. șeful statului 
român face prezentarea per
soanelor care îl însoțesc : Ilie 
Verdeț, George Macovescu. 
loan Avram.

Urmează ceremonia mili
tară rezervată înalților oas
peți. O gardă militară, cu 
drapel, prezintă onorul. Ma
rele Duce Jean al Luxembur
gului și președintele Nicolae 
Ceausescu trec în revistă gar
da de onoare. Se trag 21 salve 
de tun.

într-o mașină escortată 
de motocicliști, conducătorii 
României și Luxemburgului 
se îndreaptă spre reședința re
zervată înalților oaspeți ro
mâni — Marele Palat Ducal.

Populația orașului salută cu 
simpatie și cordialitate pe solii 
poporului român.

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, Marele Duce și Marea Du
cesă a Luxemburgului in timpul vizitei la primăria orașului

Convorbiri oficiale româno-luxemburgheze
La palatul Ministerului de Stat 

au avut loc, vineri, 27 octombrie, 
convorbiri oficiale româno-luxem
burgheze.

Au participat, din partea româ
nă, Nicolae Ceaușescu. președintele 
Consiliului de Stat. Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, George Macovescu, 
ministru] afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industrie, con
strucțiilor de mașini. Alexandru 
Lăzăreanu. ambasadorul României 
în Luxemburg, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat, precum și Vasile Vo- 
loșeniuc, președintele Băncii de

comerț exterior. Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Nicolae Ionescu, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, Dumitru Mihail, director in 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea luxemburgheză : 
Pierre Werner, președintele guver
nului, Gaston Thorn, ministrul a- 
facerilor externe, Pierre Wirth, se
cretar general al Ministerului A- 
facerilor Externe, Paul Mertz, se
cretar general adjunct în M.A.E., 
Albert Duhr, ministru plenipoten
țiar, director în M.A.E., G. Hel- 
minger. consilier, P. Joseph, secre
tar general în guvern.

Tn cadrul convorbirilor au fast 
abordate probleme ale relațiilor 
bilaterale, apreciindu-se evoluția 
lor pozitivă. Totodată, cele două 
părți și-au exprimat convingerea 
că vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România va deschide noi căi pen
tru dezvoltarea colaborării și 
cooperării în toate domeniile de 
activitate.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

Convorbirile s-au caracterizat 
printr-o deosebită cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

Dineu în onoarea președintelui Consiliului 
tovarășei Elena Ceaușescude Stat și a

Marele Duce Jean de Luxemburg 
ți Marea Ducesă Charlotte au ofe
rit, în saloanele Palatului Ducal, 
un dineu în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat ai Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, ți a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în vi
zita sa în Luxemburg.

Printre participanții din țara

gazdă s-au aflat Pierre Grăgoire, 
președintele Camerei Deputaților, 
Victor Bodson, președinte de onoare 
al Camerei Deputaților, Pierre Wer
ner, președintele guvernului. Eu
gene Schaus. vicepreședinte al gu
vernului. Gaston Thorn, ministrul 
afacerilor externe, miniștri ți alte 
persoane oficiale.

înaintea începerii dineului, cei 
doi șefi de stat. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu și Marea 
Ducesă Charlotte, precum și prin-

țesa Marie Astrid, g-au întreținut 
călduros și s-au fotografiat.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială. Marele Duce Jean și 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale celor două țări.

, ★
După dineu a urmat o recepție, 

la care au luat parte personalități 
de frunte ale vieții politice, econo
mice și culturale.

Toastul Marelui Duce
. Jean de Luxemburg

Domnule președinte.
Este o deosebită plăcere pentru 

Marea Ducesă și pentpj mine 
însumi să vă urăm în mod cordial 
bun venit în țara noastră, dum
neavoastră, domnule președinte, 
doamnei Ceaușescu, precum și 
membrilor guvernului dumnea
voastră care vă însoțesc.

Sîntem fericiți să primim în 
persoana dumneavoastră pe repre
zentantul unei țări care, întocmai

ca și Luxemburgul, a acordat în
totdeauna — și adesea în împre
jurări dificile — o importanță su
premă păstrării independenței, 
suveranității și propriei personali
tăți.

Noi urmărim cu mult interes e- 
forturile depuse de guvernul și 
poporul dumneavoastră pentru a 
face din România un stat al cărui 
potențial economic, și mai ales in-

(Continuare în pag. a II-a)

Toastul președintelui
. -fi •

Nicolae Ceaușescu
Alteță,
Doresc să vă mulțumesc, în nu

mele soției mele și al meu, pentru 
amabila invitație de a vizita țara 
dumneavoastră, pentru calda ospi
talitate cu care ne înconjurați, pen
tru cuvintele frumoase rostite aici 
la adresa patriei mele, a poporului 
român.

Sîntem bucuroși că în cadrul a- 
cestei vizite avem prilejul să cu
noaștem nemijlocit viața, realiză

rile și aspirațiile harnicului ți în
zestratului popor luxemburghez. 
Doresc să vă salut în mod cordial 
și, totodată, să adresez un cald 
salut de prietenie poporului dum
neavoastră, precum și sincere 
urări de progres și prosperitate 
din partea poporului român.

Ați evocat tradițiile relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
popoarele noastre. într-adevăr, ra-

(Continuare in pag. a II-a)

Vizita efectuată în Belgia de pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a încheiat cu 
rezultate deosebit de fructuoase, 
care se înscriu în contextul bune
lor relații dintre cele două țări și 
popoare. Primirea deosebit de cor
dială făcută pretutindeni președin
telui Nicolae Ceaușescu, convorbi
rile purtate, precum și documen
tele semnate confirmă evoluția po
zitivă a legăturilor existente între 
cele două țări, ceea ce corespunde 
intereselor popoarelor român și 
belgian, caiuzei păcii și înțelegerii 
în Europa.

...Vineri dimineața a avut loc I 
ceremonia plecării. De la Palatul 
Regal și pînă la Gara Luxemburg, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
însoțiți de Maiestățile lor regele 
Baudouin ți regina Fabiola Nu
meroși cetățeni, aflaiți în fața clă
dirii, au ținut să-1 revadă pe șeful 
statului român, să-i ureze drum 
bun.

La intrarea pe peronul gării, 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
regele Baudouin, tovarășa Elena 
Ceaușescu, regina Fabiola sînt sa
lutați de G. Eyskens, prim-minis- 
tru, A. Cools, vice prim-ministru, 
P. Harmel, ministrul afacerilor 
externe, E. Anseele, ministrul poș
telor, telegrafului ți telefoanelor, 
Ch. Hanin, ministrul culturii fran
ceze, general-locotenent P. Brecx. 
Apoi, președintele Ceaușescu își ia 
rămas bun de la persoanele oficiale 
belgiene, iar suveranul belgian de 
la persoanele oficiale române car® 
l-au însoțit pe președintele Consi
liului de Stat în vizita s« în Belgia: 
Ilie Verdeț, George Macovescu. 
loan Avram.

Este ora 8 șl 40 de minute. Pre
ședintele Ceaușescu și regele 
Baudouin își string ou căldură mîi- 
nile, înainte de a se despărți.

Președintele Nicolae Ceaușescu luindu-și rămas bun de la regele Baudouin 
al Belgiei

De asemenea, tovarășa den® 
Ceaușescu își ia rămas bun de la 
regina Fabiola în aceeași atmosferă 
de cordialitate. Așa cum s-a anun
țat în ziarele de ieri, suveranii 
belgienii își vor reîntâlni oaspeții cu 
prilejul vizitei pe care o vor face 
în România, la invitația președin

telui Nicolae Ceaușescu șl a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Trenul oficial se desprind® apoi 
de peron, îndreptindu-se spr® 
Luxemburg. împreună cu șeful 
statului nostru călătoresc pînă ta 
frontieră și membrii «uitei d® 
onoare belgiene.

Președintei® Nicola® Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu salutafi cu căldură la Gara Luxemburg din Bruxelles
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VIZITA PREȘEDINTELUI
DINEUL DE LA PALATUL DUCAL

Toastul Marelui Duce 
Jean de Luxemburg

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. D 

dustrial, să răspundă năzuințelor 
sale. Acordurile recent încheiate 
între țările noastre, în domeniile 
transporturilor aeriene și turismu
lui, constituie o dovadă a voinței 
noastre comune de a statornici 
între Marele Ducat și România 
legături reciproc avantajoase de 
cooperare bazată pe încredere mu
tuală. Noi sperăm că aceste con
venții vor favoriza contactele mai 
frecvente și mai lesnicioase între 
popoarele noastre.

Farmecul și frumusețile Româ
niei, mărturiile bogatei sale moște
niri istorice și artistice, vitalita
tea sa culturală și amabilitatea 
poporului său sînt bine cunoscute 
turiștilor noștri. Dar, România, 
care poartă, ca și țara mea, pe
cetea trecutului său roman, este, 
pe lîngă aceasta, un stat în care 
un anumit număr de cetățeni vor
besc o limbă derivată dintr-a 
noastră. Ea s-a transmis cu fideli
tate pînă în ziua de astăzi, de că
tre descendenții unor emigranți 
veniți în secolul al XII-lea din 
regiunile noastre. Prin politica sa 
de autonomie culturală, guvernul 
dumneavoastră permite să se păs
treze această reminiscență a unor 
vechi legături între populațiile 
noastre.

Mi se pare deosebit de oportun 
să ne amintim despre aceasta 
într-un moment in care, după ani 
de confruntare șl tensiune, ne este 
îngăduit să sperăm că destinderea 
și cooperarea dintre țările europe
ne din Estul și Vestul continentu
lui vor deveni o realitate.

Domnule președinte,

Tara dumneavoastră a contri
buit de multă vreme și într-un 
mod remarcabil la această ferici
tă schimbare de climat. Ea a fost 
cea dinții, în aria dumneavoastră 
geografică, care s-a convins ; că 
destinderea și cooperarea trebuie 
să țină seama de o Europă în de
venire. Deosebirile care pot exista 
în ceea ce privește regimurile so
ciale și politice ale statelor nu 
v-au împiedicat să întreprindeți, 
împreună cu alte state, eforturi 
concrete de consultare și colabo-

Dejun oferit de guvernul 
Marelui Ducat Luxemburg

Primirea șefilor
♦

misiunilor diplomatice
Guvernul Marelui Ducat Luxem

burg a oferit un dejun în cinstea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, în saloanele de la 
Vila Vauban.

Au participat Pierre Werner, mi
nistru de stat, președintele guver
nului și ministru de finanțe, Eugene 
Schaus, vicepreședinte al guvernu
lui, ministru'de interne, al justiției 
și al forțelor publice, Jean Pierre 
Buehler, Jean Dupong, Marcel 
Mart, Camille Ney, miniștri.

Cu președintele guvernului
Marelui Ducat

Vineri după-amiază, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, s-a întâlnit cu președin-

Cu conducerea grupului
parlamentar Luxemburg-Romania

Vineri, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, s-a 
întîlnit cu conducerea grupului 
parlamentar Luxemburg-Romania.

A participat Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Au fost prezenți Pierre Gregoire, 
președintele Camerei Deputaților, 
Paul Wilwertz, vicepreședinte al 
Camerei, Aly Duhr și Grill Wa
gener, secretari.

în cadrul intîlnirii, parlamenta
rii luxemburghezi au relevat bu
nele raporturi existente între cele 
două țări și popoare, între parla
mentele din România și Luxem
burg. Ei au subliniat bucuria și sa
tisfacția cu care oamenii politici. 

rare, atît pe plan bilateral, rft și 
tn contexte mai vaste, îndeosebi 
la Națiunile Unite.

Și, foarte recent, ați demonstrat 
din nou voința dumneavoastră de 
a stabili cu Comunitățile europe
ne raporturi fructuoase. Cunoaș
teți sprijinul pe care guvernul 
meu vi l-a acordat și va continua 
să vi-1 acorde în căutarea unei 
reglementări satisfăcătoare.

Momentul se apropie, în sfârșit, 
cînd. împreună cu celelalte țări 
europene și cu acelea din Ameri
ca de Nord, atît de profund inte
resate în echilibrul și securitatea 
regiunilor noastre, guvernele noas
tre vor începe pregătirea multila
terală a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Noi 
cunoaștem — și împărtășim — 
îr.‘regul interes pe care dum
neavoastră îl acordați acestei 
importante reuniuni. Nutrim via 
speranță că ea va putea răspunde 
aspirațiilor legitime ale popoare
lor noastre. Acestea se așteaptă 
nu numai la o intensificare a ra
porturilor în toate domeniile, ci 
și la o apropiere între oameni, 
sub egida libertății.

Aceasta va fi cea mai bună ga
ranție pentru menținerea secu
rității, în condițiile păcii și res
pectării suveranității tuturor ță
rilor.

Curajul și clarviziunea dum
neavoastră permit României să 
privească cu încredere aceste des
fășurări și fac din țara dumnea
voastră un interlocutor deosebit 
de prețios în problemele europene.

De aceea, noi ne bucurăm de 
strînsele contacte stabilite între 
statele noastre și ne exprimăm 
dorința ca ele să se dezvolte tot 
mai mult în viitor, în avantajul 
tuturor.

Domnule președinte.
Vă rog să transmiteți poporului 

român salutul și sentimentele de 
simpatie ale poporului luxem
burghez.

Vă invit să ridicați cu toții, îm
preună cu mine, paharul în cin
stea președintelui Republicii So
cialiste România și a doamnei 
Ceaușescu, precum și pentru feri
cirea și prosperitatea României !

Jacques San ter, secretar de stat, și 
alte persoane oficiale.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România în vizita pe 
care o face în Luxemburg.

în timpul dejunului, desfășurat 
într-o ambianță de cordialitate, 
președintele guvernului luxembur
ghez și președintele Nicolae 
Ceaușescu au toastat pentru prie
tenia dintre cele două țări și po
poare.

tele guvernului luxemburghez, 
Pierre Werner.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

populația țării au primit vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
referindu-se apoi la perspectivele 
de dezvoltare a legăturilor tradi
ționale de prietenie dintre cele 
două țări. Parlamentarii luxembur
ghezi și-au exprimat, totodată, ad
mirația față de realizările Româ
niei socialiste, față de politica sa 
externă consacrată păcii și înțe
legerii internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru cuvintele rostite 
la adresa României, a poporului 
român, relevînd că raporturile ro- 
măno-luxemburgheze cunosc o 
continuă dezvoltare, că ele se vor 
amplifica în toate domeniile, in
clusiv în cel parlamentar.

(Urinare din pag. I)

porturile româno-luxemburgheze 
au o istorie îndelungată — și ne 
bucură să constatăm că ele se 
lărgesc și se intensifică continuu, 
pe baza respectului mutual, a ega
lității în drepturi și avantajului 
reciproc. Vizitele la nivel guverna
mental efectuate în ultimul timp 
au evidențiat noi posibilități, pre
cum și dorința ambelor țări de a 
da un nou avînt schimburilor eco
nomice, cooperării industriale și 
tehnico-științifice.

Convorbirile pe care le-am avut 
în cursul acestei vizite, pe care le 
vom avea în continuare, înțelege
rile la care vom -ajunge vor deschi
de, fără îndoială, căi noi pentru 
adîncirea cooperării multilaterale 
româno-luxemburgheze, în inte
resul propășirii țărilor noastre, al 
cauzei prieteniei și conlucrării paș
nice între națiuni, al destinderii în 
viața internațională.

în lumea de astăzi se conturea
ză evident un curs nou, îndreptat 
spre destindere și colaborare. Po
poarele își afirmă cu tot mai multă 
hotărîre voința de a se dezvolta 
libere, stăpîne pe soarta lor, în
tr-o atmosferă de pace și securi
tate. Avem convingerea că numai 
într-un asemenea climat fiecare 
popor — mare sau mic — își poate 
manifesta nestingherit ființa națio
nală, își poate afirma geniul crea
tor, asigurîndu-și propria propășire 
materială și spirituală și adueîn- 
du-și, totodată, contribuția la cauza 
progresului și civilizației întregii 
omeniri.

în acest sens, este îmbucurător 
să constatăm că, în ultima perioa
dă, viața politică a continentului 
nostru a fost marcată de o serie de 
înțelegeri și tratative care au sti
mulat procesul spre destindere și 
colaborare. Pregătirea multilaterală 
și ținerea conferinței general-euro- 
pene, cu participarea nemijlocită a 
tuturor statelor interesate, vor ac
centua, după convingerea noastră, 
acest curs pozitiv, vor accelera pro
cesul de instaurare în Europa a 
unei atmosfere (ie securitate și 
pace, a unor raporturi de co
laborare între națiuni libere și 
egale în drepturi. România — care 
este angajată într-o uriașă operă de 
construcție social-economică și spi
rituală și care își dedică neobosit 
energia cauzei păcii și prieteniei 
între popoare — este hotărîtă să-și 
aducă contribuția la reușita confe
rinței general-europene, la instau-

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună ou 
tovarășa Elena Ceaușescu, a primit, 
vineri, la reședința sa din Marele 
Palat Ducal, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în capitala 
Luxemburgului, împreună cu so
țiile.

VIZITE ALE TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘESCU

Tovarășa Elena Ceaușescu. îm
preună cu Alteța Sa Regală Marea 
Ducesă Charlotte, au vizitat, vi
neri după-amiază, Muzeul de stat 
din orașul Luxemburg.

în întîmpinare a venit Jacques 
Santer, secretar de stat al aface
rilor culturale.

Directorul muzeului, Gerard 
Thill, a prezentat, cu acest prilej, 
una din cele mai însemnate colec
ții ale acestui tezaur de cultură : 
secția consacrată epocii galo-ro- 
mane și merovingiene. într-un 
mare număr de săli sînt expuse 
obiecte de o deosebităj valoare ar
tistică și științifică, datînd de la 
sfîrșitul secolului I înaintea erei 
noastre și pînă în veacul al VIII-lea 
al erei noastre. Printre piesele de 
artă reunite aici se află vestite 
sculpturi în piatră, figurine de 
bronz și pămînt ars, vase de ce
ramică, monumente funerare.

în aceeași după-amiază. tova
rășa Elena Ceaușescu. însoțită de 
Henriette Werner, soția președin
telui guvernului luxemburghez, a

Semnarea unor acorduri 
intre România 
și luxemburg

Vineri, 27 octombrie, la sediul 
Ministerului de Stat, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Gaston Thorn, ministrul 
de externe al Luxemburgului, au 
semnat un acord în domeniul ae
rian și un acord de cooperare în 
domeniul turistic. 

rarea securității pe continentul 
nostru.

După convingerea României, rea
lizarea securității europene înseam
nă, în primul rînd, statornicirea 
unor relații interstatale noi, bazate 
pe încredere și deplină egalitate îrî 
drepturi între popoare, pe respec
tarea independenței și suveranității 
naționale, pe neamestec în trebu
rile interne ale altor țări, pe avan
taj reciproc. Aceasta va trebui să 
ducă la lichidarea oricăror mani
festări ale politicii de forță, a tu
turor formelor de presiune și ame
nințare cu folosirea forței, astfel 
ca fiecare popor să capete certitu
dinea că se va putea dezvolta la 
adăpost de orice act de agresiune 
sau atentat la suveranitatea națio
nală. în această ordine de idei, con
siderăm, de asemenea, că popoarele, 
guvernele statelor europene trebuie 
să-și intensifice eforturile pentru a 
se ajunge la înțelegeri privind re
ducerea efectivelor armate, pen
tru punerea în practică a unor mă
suri concrete de dezangajare mili
tară, inclusiv pentru lichidarea 
blocurilor militare.

Desigur, în lume există încă 
multe alte probleme care își aș
teaptă rezolvarea — în diferite 
zone ale globului mai au loc con
flicte armate, mai dăinuie focare 
de încordare care pun în primej
die pacea întregii omeniri, conti
nuă cursa înarmărilor, care apasă 
greu pe umerii tuturor popoare
lor. De aceea, un imperativ vital 
al zilelor noastre este ca toate sta
tele — fie ele mari sau mici — 
să-și unească eforturile, să conlu
creze tot mai strîns pentru solu
ționarea chestiunilor litigioase pe 
calea tratativelor, pentru rezol
varea tuturor problemelor care 
confruntă omenirea, în concordan
ță cu aspirațiile de pace și pro
gres ale tuturor popoarelor.

în încheiere, doresc să-mi ex
prim încă o dată convingerea că 
vizita pe care o facem în țara 
dumneavoastră va marca un mo
ment esențial în dezvoltarea con
tinuă a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Marele Ducat al Luxemburgului, 
în conlucrarea țărilor noastre pen
tru asigurarea păcii pe continent 
și în întreaga lume.

Ridic paharul în sănătatea Al
tețelor Sale Regale, Marele Duce 
Jean de Luxemburg și a Mariî 
Ducese ; pentru progresul și pros
peritatea poporului luxemburghez; 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre România și Lu
xemburg !

După solemnitatea prezentării, 
la care au participat persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în vi
zita sa în Luxemburg, șeful statu
lui român s-a întreținut cordial cu 
reprezentanții diplomatici a nu
meroase țări.

vizitat orașul Luxemburg. Situat 
într-un pitoresc cadru natural. Lu
xemburgul îneîntă privirea atît 
prin bogatele vestigii ale trecutu
lui, cît și prin edificiile sale noi, 
moderne, îmbinate într-un chip ar
monios.

La întilnirea cu membrii corpului diplomatic

La sosire, In gara din capitala Luxemburgului

Conferința de presă a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu

Vineri după-amiază, președinte
le Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit cu repre
zentanți ai presei și radiotelevi- 
ziunii din Luxemburg, precum și 
cu corespondenți ai presei străine.

După ce președintele guvernului 
luxemburghez, Pierre Werner, l-a 
prezentat pe șeful ‘statului român, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
răspuns la întrebările ziariștilor.

La întrebarea pusă de reprezen
tantul ziarului „Luxemburger 
Wort“, referitoare la rezultatele vi
zitei în Belgia și Luxemburg, la 
întărirea relațiilor politice și eco
nomice dintre România și cele 
două țări, președintele Nicolae 
Ceaușescu a răspuns :

Vizita pe care o efectuez în Bel
gia și Luxemburg constituie ex
presia relațiilor bune de colaborare 
dintre țările noastre.

în cursul vizitei în Belgia, am 
fost întîmpinați deosebit de a- 
mical, începînd cu primirea de că
tre Maiestatea sa Regele belgie
nilor și Regina, cu primul minis
tru și membri ai guvernului, pre
cum și la întîlnirile pe care le-am 
avut cu conducătorii diferitelor în
treprinderi industriale, cu popu
lația din capitala Belgiei și din 
orașele pe care le-am vizitat. 
Deci, avem cele mai bune im
presii despre primirea și convor
birile pe care le-am avut. Rezul
tatele sînt înscrise în Declațația 
solemnă comună pe care am sem
nat-o, de care cred că aveți cu
noștință, precum și în comunicatul 
comun.

în ce privește Luxemburgul, 
sîntem în prima zi a vizitei. Am 
fost primiți deosebit de amical de 
Alteța Sa Marele Duce de Luxem
burg și de Marea Ducesă ; de ase- 

%a, de primul ministru și de 
membri ai guvernului. Am avut 
convorbiri deosebit de cprdiale a- 
supra problemelor de interes co
mun, asupra problemelor interna
ționale. Avem impresii plăcute 
despre primirea și întîlnirile cu 
populația din Luxemburg. Pot spu
ne, deci, că vizita a început în con
diții deosebit de bune și în Luxem
burg, și se va încheia cu rezultate 
care vor deschide noi căi pentru 
dezvoltarea relațiilor politice, eco
nomice, pentru colaborarea țărilor 
noastre în toate domeniile de acti
vitate.

în legătură cu o întrebare a ace
luiași ziarist privind schimburile 

turistice dintre România și alte 
țări, președintele a spus ;

Noi sîntem partizanii dezvoltării 
schimburilor turistice. Aș dori să 
vină din Luxemburg turiști cît mai 
mulți în România. Vă asigur că 
vor fi primiți foarte bine și ne vom 
strădui să le creăm condiții bune.

De asemenea, încurajăm și de
plasarea turiștilor români în străi
nătate, inclusiv în Luxemburg, și 
sperăm că schimbul acesta se va 
intensifica în viitor.

Expresie a interesului viu mani
festat de reprezentanții presei față 
de conferința privind securitatea 
europeană, una din întrebări s-a 
referit Ia poziția României față 
de această conferință.

După cum știți — a spus con
ducătorul statului nostru — Româ
nia s-a pronunțat încă de mulți 
ani pentru această conferință și a 
militat activ pentru ca ea să aibă 
loc. Sîntem deosebit de satisfăcuți 
că țările europene au ajuns la un 
acord cu privire la începerea pre
gătirilor și ținerea conferinței, cu 
participarea care se cunoaște, In
clusiv a Statelor Unite și Canadei.

Noi așteptăm ca această confe
rință să marcheze sfîrșitul unei a- 
numite perioade, și anume a pe
rioadei anacronice care, în prac
ticăm se poate spune că aproape a 
dispărut, și să însemne începutul 
unei etape noi în .relațiile dintre 
țările europene. Am dori ca această 
conferință să adopte anumite ho- 
tăriri sau să ajungă la o anumită 
înțelegere cu privire la principiile 
relațiilor viitoare dintre țările 
continentului, principii pe care noi 
le concepem bazate pe egalitatea 
deplină între toate statele, pe res
pectul independentei și suverani
tății naționale, neamestecul în tre
burile interne și avantajul reci
proc, pe dreptul fiecărui popor de 
a-și dezvolta economia, știința, 
cultura, deci de a-și hotărî dezvol
tarea sa așa cum o dorește, fără 
nici un amestec din afară.

De asemenea, dorim ca la această 
conferință să se adopte o hotărîre 
solemnă că țările europene nu vor 
folosi forța sau nu vor amenința 
cu forța un alt stat, ci vor ac- ' 
ționa pentru soluționarea proble
melor dintre ele pe calea tratati
velor, în mod pașnic.

Am dori ca conferința europea
nă să discute perspectivele unei 
cooperări economice, științifice, 
tehnice, ale schimburilor culturale 
și turistice și de altă natură, prin 
eliminarea unor îngrădiri care mal 
există astăzi, ceea ce va putea să

contribuie din plin la o «trînsă 
colaborare între toate națiunile 
continentului nostru.

Și, în fine, am dori ca la această 
conferință să se ajungă la înțele
gerea necesității oonstituirii unui 
organism permanent, care să asigu
re legături continue între state și 
pregătirea diferitelor reuniuni sau 
dezbaterea altar probleme care vor 
trebui soluționate în viitor.

Râspunzînd la o întrebare cu 
privire la relațiile României- cu 
țările Pieței comune, președintele 
Ceaușescu a spus :

România întreține relații eco
nomice largi cu toate țările Pie
ței comune și, se înțelege, este 
interesată ca, în final, să dez
volte și să multiplice aceste re
lații de cooperare. De altfel, asa 
cum am menționat în cursul vizi
tei în Belgia și Luxemburg, am 
discutat și despre această extin
dere a colaborării în diferite do
menii de activitate. Avînd în ve
dere că Piața comună este o reali
tate, ne gîndim, desigur, ca unele 
probleme, cum ar fi, de exemplu, 
cea a preferințelor vamale genera
lizate. să fie discutate cu organis- 

( mele care pot să ia o hotărîre în 
' această privință. în acest spirit, se 

înțelege că, dezvoltînd relațiile cu 
toate țările din aceste organisme 
ale Pieței comune, vom căuta ea. 
în problemele care trebuie soluțio
nate cu ele, să discutăm aceste 
probleme, pentru a le găsî solu
țiile corespunzătoare.

Reprezentantul publicației săptă- 
mînale „La Revue" a întrebat "■« 
va fi atitudinea României față a» 
o uniune politică europeană.

Răspunsul a fost : Aștept să 
hotărască cei interesați în această 
privință.

La o întrebare referitoare la li
nele modificări în componenta gu
vernului, tovarășul Ceaușescu «. 
răspuns : Este vorba de aplicarea 
unor hotărîri ale Conferinței Na
ționale a partidului, de simplifi
care a relațiilor în conducerea ac
tivității statului și de creștere a 
rolului conducător al partidului, 
care se înțelege și prin partici
parea nemijlocită a cadrelor de 
bază din conducerea de partid în 
sectoarele hotărîtoare.

Reprezentantul ziarului „Le Re
publicam Lorrain" a adresat o în
trebare privind problemele con
strucției de locuințe proprietate 
personală și asigurarea acestui 
drept. Tovarășul Ceaușescu a 
spus :

în Constituția României se pre
vede dreptul de proprietate asupra 
locuințelor proprii și a altor bunuri 
personale. Deci, este vorba de 
realizarea prevederilor Constituției. 
Interzicem și vom interzice și în 
viitor construcția de locuințe pen
tru a fi exploatate, considerând că 
acestea trebuie să fie numai pentru 
folosința proprie. în acest sens, 
orice cetățean, inclusiv un cetățean 
străin care vrea să se stabilească 
în România, își poate construi un 
apartament pe care să-l folosească 
și îl poate lăsa moștenire.

Reprezentantul postului de radio 
U.K.W. Luxemburg a întrebat care 
sînt opiniile președintelui în legă
tură cu necesitatea și perspectivele 
cooperării între țările balcanice.

Noi considerăm că țările din 
Balcani sînt interesate să realizeze 
o colaborare economică, tehnico- 
științifică între ele și, totodată, să 
ajungă la o înțelegere comună de 
a transforma Balcanii într-o zonă 
fără armament nuclear, fără baze 
militare străine, fără trupe străine, 
deci într-o zonă a năcii și colabo
rării, a precizat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Considerăm că aceasta 
se înscrie în preocupările pentru 
securitatea europeană, pentru pace 
și cooperare în întreaga lume.

în încheierea conferinței de pre
să, Pierre Werner, președintele 
guvernului, a mulțumit călduros 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru întâlnirea sa eu ziariștii, 
pentru răspunsurile date la tntre- 
bările acestora.
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NICOLAE CEAUȘESCU IN LUXEMBURG
Ceremonia de la Monumentul Național 

al Solidarității Luxemburgheze
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicoiae Ceaușescu, însoțit de 
președintele guvernului Luxem
burgului, Pierre Werner, a parti
cipat, vineri dimineața, la ce
remonia de la Monumentul Națio
nal al Solid . îtății Luxembur
gheze.

Situat ' centrul orașului.. pe 
platou’ jt. Esprit, monumentul a 
fost idicat pentru a omagia me- 
m -la cetățenilor luxemburghezi 
-âzuți în al doilea război mondial 
în lupta dusă contra ocupanților 
naziști, pentru salvarea integrității 
și libertății țării. Monumentul, re- 
dînd într-o plastică deosebit de 
evocatoare, jertfele eroice ale pa- 
trioților luxemburghezi, eroismul

In timpul ceremoniei de ia ‘ Monumentul National al Solidarității Luxemburgheze

Vizita la
•

Vineri după-amiază. tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și Marele Duce 
Jean al Luxemburgului și Marea 
Ducesă Charlotte au fost oaspeții 
Primăriei orașului Luxemburg.

In Jurul pieței din fața clădirii, 
așteptînd sosirea înalților oaspeți, 
s-au masat numeroși locuitori ai 
capitalei luxemburgheze. In bătaia 
vîntului fluturau drapelele Româ
niei și Luxemburgului, instalate pe 
frontispiciul clădirii primăriei.

In întîmpinarea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu și a conducătorilor 
țării gazdă au venit primarul ora
șului Luxemburg, doamna Colette 
Fleșch, și membri ai consiliului co
munal. Doi copii oferă oaspeților 
buchete de flori.

Orchestra municipalității into
nează Imnurile de stat ale Româ
niei și Luxemburgului. .

înaltele personalități intră apoi 
în marea sală de recepție a primă
riei, în care se află membri ai Ca- - 
merei Deputaților, membri ai gu
vernului luxemburghez, președinte
le și vicepreședintele Consiliului de 
Stat luxemburghez, alte persoane 
oficiale.

Participă persoanele oficiale ro
mâne care îl însoțesc pe șeful sta
tului nostru, precum și ambasado
rul României în Luxemburg.

Un discurs de bun venit pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a- 
dresează doamna COLETTE 
FLESCH.

Domnule președinte.
Este prima dată in Istoria sa 

etnd orașul Luxemburg are prilejul 
de a primi un șef de stat român. 
Cu atit mai mult apreciez onoarea 
ce îmi revine de a vă adresa. în 
numele municipalității Luxembur
gului. dumneavoastră, domnule 
președinte, și doamnei Ceaușescu. 
cele mal cordiale urări de 
bun venit, rugîndu-vă să trans
miteți compatrioților dumneavoas
tră urările de fericire și de prospe
ritate ale concetățenilor mei.

Bucuriei și onoarei de a primi 
printre noi pe primul cetățean al 
Republicii Socialiste România i se 
adaugă bucuria și mîndria de a a- 
duce un omagiu unuia dintre crea
torii României noi, onoarea de a-1 
primi pe pionierul și promotorul 
unei revoluții care a știut să fo
losească tot ce a lăsat moștenire 
un trecut zbuciumat, pentru a con
strui, respectind marile tradiții și 
imprimind geniul său propriu, 
România^de azi ; de a saluta, în 
fine, pe omul de stat ale cărui ca
lități dominante — înțelepciunea, 
simțul măsurii, cunoașterea reali
tăților — nu exclud, citași de pu
țin, dinamismul și entuziasmul pe 
care a știut să le transmită po
porului său. Dumneavoastră ați în
țeles, domnule președinte, că feri
cirea, fie ea individuală sau co- 

mișcăril de rezistență, a fost inau
gurat la 10 octombrie 1971, de că
tre Altețele Lor Regale, Marele 
Duce și Marea Ducesă.

In fața monumentului, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, însoțit 
de președintele guvernului lu
xemburghez, trece în revistă gar
da militară de onoare. Apoi pre
ședintele Consiliului de Stat al 
țării noastre depune o coroa
nă de flori pe postamentul „Flă
cării amintirii". După păstrarea 
unui moment de reculegere în 
fața monumentului, muzica mili
tară intonează un imn închinat ce
lor Căzuți în luptă.

Președintele Nicoiae Ceaușescu, 
însoțit de celelalte oficialități, pă
trunde în interiorul monumentu-

primăria
Icctivă. nu este un lucru care se 
importă sau se exportă și că fie
care popor are datoria și. mai a- 
les, dreptul la fericire și de a con
strui societatea care să corespun
dă evoluției sale istorice, nevoilor 
imperative ale prezentului și spe
ranțelor viitorului. încercările sufe
rite in comun. încercările trecute 
in mod solidar, crizele grave, depă
șite împreună dau naștere la de
mocrații avansate, care fac societă
țile mai umane și mai drepte.
. Acest lucru l-ați simțit cu atît 
mai mult, domnule președinte, cu 
cit viața dumneavoastră este, în- 
trucîtva. o imagine a patriei dum
neavoastră : o lungă suită de lupte 
șî de suferințe, dar, totodată, de 
speranțe, de reușite și victorii. Nu 
sînt în măsură să reamintesc aici 
istoria veche și recentă a Româ
niei și a poporului ei, să evoc dru
mul dificil și, deseori, dureros, lup
tele necruțătoare care, de la antica 
Dacie, după două milenii, au dus 
la unitatea politică și la indonen- 
dența națională a României de as
tăzi. Insă țin să subliniez că tre
cutul dumneavoastră și al nostru 
are comun și analog faptul că. în 
cursul secolelor, atît dumneavoas
tră, cit și nouă, nimic uman nu 
ne-a rămas străîn, nimic din ceea 
ce a fost inuman nu ne-a cruțat. 
Intr-un trecut îndepărtat sau mai 
apropiat, unii, ca și ceilalți, 
am fost invadați, fărîmițați, ocu- 

lui, unde semnează tn „Cartea de 
aur".

La ieșire, șeful statului nostru 
reaprinde „Flacăra amintirii". Mu
zica militară execută imnurile na
ționale ale celor două state, 
după care președintelui Nicoiae 
Ceaușescu îi sînt^prezentați repre
zentanții asociațiuor patriotice.

La ceremonie au participat Eu
gene Schaus, vicepreședinte al gu
vernului, Gaston Thom, ministrul 
afacerilor externe, G. de Muryer, 
Mareșalul Curții, It. col. Pierre 
Dauffenbach, comandantul forțe
lor armate, șl Joseph Petit, preșe
dintele Asociației pentru construc
ția Monumentului Național al So
lidarității.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale române.

orașului
ț

păți, oprimați de puteri străine șl 
nu am putut supraviețui decît prin 
lupte totdeauna inegale și, dese
ori, disperate, insă am supravie
țuit' cu încrederea nezdruncinată 
pe care am avut-o și o avem totdea
una în libertatea omului și în 
destinul său. Această concepție și 
această filozofie ne vin, în parte, 
dintr-o moștenire care ne este, de 
asemenea, comună, o moștenire 
din care a rămas cea mai fru
moasă și cea mai vie, cea mai 
latină din limbile romanice.

Ca toți aceia dintre noi care au 
avut deja ocazia de a vizita prie
tenoasa dumneavoastră țară, com
patriot» mei care, în fiecare an 
tot mai numeroși, pleacă să desco
pere farmecul și frumusețile 
României ar putea întîlni. într-o 
zi, undeva, în Transilvania, ro
mâni care vorbesc luxemburghez», 
descendenți îndepărtați ai emi- 
granților, aducind cea mai bună și 
cea mai emoționantă mărturisire 
a respectului și a toleranței pe care 
România o practică față de minori
tățile etnice, față de limba lor, de 
tradițiile și obiceiurile lor.

Domnule președinte, cu acea în
țelepciune care aduce toate lucru
rile și toate evenimentele la justa 
lor valoare și la proporțiile lor u- 
mane, cu acea înțelepciune care 
este proprie vechilor civilizații și 
poartă marca distinctivă a celor 
care au suferit mult, țara dum
neavoastră a știut să înțeleagă în

vățămintele pe care 1 . le-a lăsat 
marele său trecut Din multiplele 
influențe politice, culturale și spi
rituale pe care le-a cunoscut în 
mod succesiv, ea a realizat sinteza 
care este astăzi România modernă, 
sinteză în care Orientul și Occi
dentul se recunosc și se regăsesc.

Domnule președinte, îmi mai ră- 
mîne să vă urez, dumneavoastră, 
precum și doamnei Ceaușescu o 
plăcută și prietenească ședere prin
tre noi, în compania suveranilor 
noștri, pe care am onoarea să-f 
salut. Peste cîteva momente voi 
avea plăcerea să vă înminez un dar 
din partea orașului Luxemburg. 
Sper că el vă va reaminti de un 
popor care are un ideal comun cu 
al poporului român.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. care . 
spus :

Aș dori să încep prin a vă a- 
dresa dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor orașului Luxemburg, po
porului țării dumneavoastră, un 
salut cordial din partea mea, a so
ției mele și, totodată, un salut prie
tenesc din partea întregului popor 
român.

Este o deosebită plăcere pentru 
mine de a fi primul șef de stat 
român care vizitează frumoasa 
dumneavoastră țară, deși între ță
rile noastre există relații vechi, 
statornicite cu sute de ani în urmă. 
Luptătorii luxemburghezi au venit 
pe atunci în țările românești, in 
Principatele Române, pentru a 
participa la lupta împotriva asu
pritorilor. Este adevărat că unii 
dintre cetățenii dumneavoastră 
s-au așezat încă de atunci în ace
le părți și, fără nici o îndoială, că 
urmașii lor se pot întîlni și astăzi. 
Sînt cetățeni care fac totul pentru 
a contribui, în strinsă unitate cu 
întregul nostru popor, la ridicarea 
unei societăți care să asigure omu
lui condiții de viață demne.

Intre România și Luxemburg 
există astăzi relații de prietenie și 
colaborare în multe domenii de ac
tivitate. Desigur, istoria poate oferi 
multe învățăminte. Și România, ca 
și Luxemburgul, a cunoscut asupri
rea străină, dominația străină, a 
trebuit să lupte vreme îndelungată 
pentru a-și cuceri independența, 
pentru a-și crea condițiile necesare 
dezvoltării corespunzătoare voinței 
poporului său, dar astăzi este mai 
important să tragem învățăminte 
din istorie și să vedem ce trebuie 
să facem pentru a asigura popoare
lor noastre o dezvoltare indepen
dentă, liberă, condiții de a trăi o 
viață demnă, în conformitate cu 
cuceririle științei, tehnicii și cul
turii moderne. în acest sens, po
porul român depu e eforturi mari 
pentru a lichida starea de înapo
iere din trecut, pentru a beneficia 
din plin de cuceririle civilizației 
moderne.

Noi ne preocupăm să construim 
orînduirea socialistă multilateral 
dezvoltată. Am pășit și am obținut 
succese importante pe acest drum. 
Știm că mai avem multe de făcut 
pentru a asigura poporului o viață 
din ce în ce mai bună, dar avem 
asemenea rezultate care ne în
dreptățesc să credem că vom reali
za cu succes tot ceea ce ne-am 
propus.

Trebuie să menționez că ceea ce 
am realizat se datorește, in primul 
rînd, eforturilor depuse de poporul 
nostru, faptului că el urmează în 
mod unanim politica internă și ex
ternă a guvernului, convins că a- 
ceasta corespunde pe deplin nă
zuințelor sale. Dar, în aceiași timp, 
nu aș putea să tiu menționez că 
aceste realizări se datoresc dezvol
tării colaborării largi cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

Trăim în asemenea împrejurări, 
cînd fiecare popor care dorește 
să obțină o dezvoltare pe calea 
civilizației trebuie să colaboreze 
larg cu celelalte popoare, să parti
cipe la schimburile de valori ma
teriale și spirituale internaționale, 
iar poporul român este angajat în 
această direcție cu toate forțele 
sale.

în acest spirit se înscriu și rela
țiile de colaborare dintre România 
și Luxemburg.

V-ați referit Ia o serie de pro
bleme și, mai ales, la problema po
liticii române. Eu mulțumesc mult 
pentru cuvintele pe care le-ați 
rostit aici. Referirile la adresa mea 
le consider ca fiind adresate po
porului român, pentru că numai

In timpul convorbirilor oficiale

datorită faptuluf eă atît eu, cit șl 
partidul meu, am înțeles să expri
măm năzuințele întregului popor, 
am reușit să realizăm această po
litică. De altfel, pornim întotdea
una de Ia faptul că numai în mă
sura în care conducătorii politici 
se identifică cu năzuințele tuturor 
oamenilor din țara respectivă și țin 
seama de năzuințele acestora, pot 
să ducă o politică de na
tură să contribuie atit Ia bunăsta
rea și fericirea poporului, cit și la 
cauza prieteniei și colaborării cu 
alte popoare. De aceea, România 
este atașată colaborării internațio
nale.

Sintem preocupați de Înfăptui
rea securității europene. Știm că 
în lume sînt încă multe probleme 
de soluționat. Mai sînt conflicte, 
mai sînt încălcări ale suveranită
ții și independenței statelor, mal 
ard flăcările războiului și, de a- 
ceca. considerăm că trebuie unite 
eforturile tuturor popoarelor, tutu
ror guvernelor, tuturor șefilor de

Comunicat
La invitația regelui Baudouin șl 

a reginei Fabiola, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicoiae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au făcut o vizită de stat 
în Regatul Belgiei, între 24 și 26 
octombrie 1972.

In timpul vizitei, înalții oaspeți 
au fost găzduiți la Palatul Regal.

Președintele Nicoiae Ceaușescu si 
personalitățile care l-au însoțit au 
vizitat centre industriale și așeză
minte culturale din Bruxelles. An
vers, Charleroi și provincia Luxem
burg, rezervîndu-li-se pretutindeni 
o primire călduroasă, expresie a 
relațiilor de prietenie și a senti
mentelor de stimă reciprocă exis
tente între poporul român și po
porul belgian.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicoiae Ceaușescu, a avut convor
biri cu primul ministru. Gaston 
Eyskens, la care au participat:

Din partea română — Uie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Alexandru 
Lăzăreanu. ambasador extraordinar 
și plenipotențiar în Belgia.

Din partea belgiană — Andrâ 
Cools vice prim-ministru. Pierre 
Harmel, ministrul afacerilor exter
ne, Henry Fayat, secretar de stat 
pentru comerțul exterior, Jan A- 
driaenssen, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Belgiei în 
România.

Cele două părți au analizat evo
luția relațiilor româno-belgiene și 
au constatat cu satisfacție progre
sele înregistrate în numeroase do
menii.

în dorința de a răspunde aspira
țiilor de pace, apropiere și înțelege
re ale popoarelor român și belgian 
și de a dezvolta, în continuare, ra
porturile dintre cele două state, 
președintele Nicoiae Ceaușescu și 
primul ministru Gaston Eyskens au 
semnat o Declarație solemnă comu
nă a Republicii Socialiste România 
și Regatului Belgiei.

Cele două părți au constatat că 
schimburile economice româno-bel
giene, care se desfășoară pe baza 
acordului comercial pe termen 
lung pentru perioada 1970— 
1974 și a acordului de coope
rare economică, industrială și 
tehnică, cunosc o evoluție fa
vorabilă. Ele consideră că exis
tă multiple posibilități de a dezJ 
volta cooperarea economică reciproc 
avantajoasă și echilibrată si de a 
intensifica schimburile comerciale. 
Ele au convenit să extindă și să 
diversifice cooperarea lor în dome
niul industrial, în special în ce pri
vește construcțiile de mașini, elec
tronica, industria chimică și sâ pro
moveze crearea de societăți mixte 
de producție și comercializare.

Cu ocazia vizitei a fost semnat 
procesul verbal al» celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiei mixte de coope
rare, care s-a desfășurat în luna 
octombrie la București. Acesta evi
dențiază hotărîrea reciprocă de a 
intensifica cooperarea economică, 
industrială și tehnică între Româ
nia și Uniunea economică belgo- 

stat, ale tuturor oamenilor care, 
realmente, sint gata să facă totul 
pentru a contribui la făurirea unei 
lumi mai bune. Știm că nu este un 
lucru ușor, dar considerăm că este 
singurul drum care poate asigura 
fiecărui popor dreptul la indepen
dență, la libertate, la o viață îm
belșugată și fericită, care poate să 
asigure fiecărui popor pacea, 
dreptul de a-și hotărî destinele așa 
cum dorește el. fără nici un ames
tec din afară. în acest spirit acțio
nează România pe plan internațio
nal.

Sperăm că vizita tn frumoasa 
dumneavoastră țară va fi o contri
buție la dezvoltarea, în continuare, 
a colaborării multilaterale si, tot
odată, va aduce o contribuție și la 
cauza colaborării între popoare, a 
păcii în lume. Mulțumindu-vă Încă 
o dată pentru primirea ce ni s-a 
rezervat, doresc să vă urez dum
neavoastră, întregului popor lu
xemburghez. fericire și prosperi
tate. (Aplauze).

comun româno-helgian
luxemburgheză. Părțile au subliniat 
importanța rolului acestei comisii 
mixte pe planul cooperării econo
mice. finind seama de hptărîrea lor 
de a lărgi cooperarea bilaterală în 
sectoarele de interes comun.

In cursul vizitei au fost, de ase
menea, semnate protocolul Româ
nia — Benelux cu privire la schim
burile comerciale pe anul 1973 și 
protocolul privind înființarea de 
centre de documentare tehnică și 
economică pe lingă Camera de Co
merț a Republicii Socialiste Româ
nia și Oficiul belgian de comerț 
exterior.

Cele două părți au apreciat că 
schimburile științifice și culțura- 
le care se desfășoară pe baza a- 
cordului cultural dintre ele au 
înregistrat, de asemenea, o dezvol
tare continuă.

Convinse de rolul crescînd al 
științei și culturii ca factor de 
apropiere, părțile au convenit să 
intensifice cooperarea dintre ele 
și să perfecționeze relațiile lor în 
domeniile educației, învătămîntu- 
lui, științei și culturii. Ele si-au 
exprimat voința de a dezvolta re
lațiile lor în domeniile turismului 
și sportului, între instituțiile so
ciale, culturale, universitare si 
organizațiile de tineret.

în același timp, cele două părți 
și-au manifestat interesul de a 
dezvolta cooperarea pe planul 
cercetării și aplicării energiei nu
cleare în scopuri pașnice ; în acest 
scop, ele au confirmat intenția de 
a încheia, în curînd, un acord gu
vernamental de cooperare. Acest 
acord va prevedea schimburi de 
aparatură, materiale și informa
ții, precum și primirea reciprocă 
de cercetători, specialiști și teh
nicieni. Ele au exprimat, de ase
menea,, voința de a extinde aceas
tă cooperare și la alte domenii.

în vederea completării cadru
lui juridic al relațiilor dintre ele. 
părțile au convenit să înceapă în 
curînd negotieri pentru a regle
menta, prin convenții, asistenta 
reciprocă juridică în materie ci
vilă. comercială și penală. De 
altfel, intr-un viitor apropiat se 
va proceda la schimbul instru
mentelor de ratificare a conven
ției consulare-

Maiestății Sale BAUDOUIN I
Regele Belgienilor

BRUXELLES
Părăsind teritoriul Belgiei, doresc să vă mulțumesc încă o dată în 

modul cel mai călduros pentru ospitalitatea și cordialitatea de care ne-am 
bucurat în tot timpul vizitei noastre în frumoasa dumneavoastră țară.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, schimbul de păreri și con
tactele fructuoase pe care le-am avut cu acest prilej vor contribui la 
întărirea și mai puternică a legăturilor de prietenie dintre popoarele 
noastre, la dezvoltarea colaborării pe multiple planuri dintre România 
și Belgia, în interesul ambelor țări, al cauzei păcii și înțelegerii în 
Europa și în întreaga lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră șl întregului 
popor belgian cordiale urări de sănătate și fericire, de progres și pros
peritate. , /

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în continuare, președintele Con
siliului de Stat al României, 
Nicoiae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, Marele Duce și Marea 
Ducesă a Luxemburgului semnea
ză în „Cartea de aur" a orașului.

Sînt prezentați înalților oaspeți 
români membrii consiliului comu
nal.

Vizita de la Primăria orașului 
Luxemburg la sfîrșit. ■ Mulțimea 
face o caldă manifestare de prețui
re și stimă înaltului sol al 
României socialiste, tovarășului 
Ceaușescu, înaltelor personalități 
luxemburgheze.

Reportajul vizitei o foșt 
realizat de :
Ion MARGINE ANU 
Aurel DUMITRESCU 
Nicoiae VAMVU

Foto : Mihal Andreesoa

Cele două părți au procedat la 
un schimb aprofundat de vederi 
în legătură cu principalele pro
bleme internaționale actuale. Ele 
au constatat cu satisfacție larga 
comunitate a punctelor lor de ve
dere asupra ansamblului proble
melor europene evocate.

Hotărîte să contribuie la îmbu
nătățirea situației în Europa, 
prin întărirea securității bazate 
pe respectarea principiilor funda
mentale ale dreptului internațio
nal, ele au procedat la semnarea 
unei Declarații solemne comune.

Părțile și-au exprimat speranța 
că lucrările pregătitoare multilate
rale care vor începe în curînd la 
Helsinki vor avea rezultate pozi
tive, asigurind, astfel, condițiile 
convocării apropiate a conferinței 
cu privire la securitatea și coope
rarea în Europa.

Cele două părți au exprimat spe
ranța că negocierile care se desfă
șoară în prezent vor duce foarte 
curînd la încetarea războiului din 
Vietnam.

Ele au examinat, de asemenea, 
problemele privind Orientul Apro
piat și au subliniat că o pace trai
nică în această regiune poate fi 
realizată pe baza respectării tutu
ror elementelor rezoluției 242 a 
Consiliului de Securitate al Națiu
nilor Unite din 22 noiembrie 1967.

Părțile au reafirmat importanța 
deosebită pe care o acordă realiză
rii unor măsuri concertate și efec
tive în domeniul dezarmării gene
rale și regionale.

Părțile au exprimat voința lor 
comună de a intensifica coopera
rea statornicită între reprezentan
ții lor la Națiunile Unite, în mod 
deosebit în vederea creșterii efica
cității O.N.U. și a instituțiilor sale 
specializate, în înfăptuirea scopuri
lor Cartei.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru convorbirile rodnice pe care 
le-au avut și apreciază că vizita în 
Belgia a președintelui Nicoiae 
Ceaușescu constituie o contribuție 
importantă la întărirea legăturilor 
existente între cele două țări, ceea 
ce corespunde interesului popoare
lor român și belgian și cauzei păcii 
și înțelegerii în Europa
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Nici un ceas de preget în bătălia
insămințărilor si aducerea in hambare

a tuturor roadelor toamne
Timpul se menține in continuare frumos. Miine e duminică.
Cooperatori și mecanizatori, muncitori, funcponari, militari, elevi și studenți care sprijiniți bătălia recoltei: 

mobilizați-vă toate forțele, folosiți din plin toate mijloacele mecanice, transformați această duminică intr-o zi de 
muncă spornică in toate comunele și in toate județele țării!

Această unire de forțe reprezintă o vibrantă îndatorire patriotică, de o deosebită insemnătate pentru buna 
aprovizionare a întregii populații, pentru dezvoltarea economiei naționale. Acum, fiecare zi, fiecare oră are un preț 
înzecit pentru stringerea grabnică a tuturor produselor agricole, pentru încheierea insămințărilor. Dimineața zilei 
de luni să ne găsească cu mari sporuri — în suprafețe insămînțate, in produse agricole depozitate in magazii!

INTRE 30 OCTOMBRIE-3 NOIEMBRIE,

LA BUCUREȘTI

Seminarul internațional pe tema
APLICAREA EFICIENTA

Or

A ȘTIINȚEI Șl TEHNICII
9

Seminarului internațional cu tema „Aplica
rea eficientă a științei și tehnicii tn indus
trie", organizat de către Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, sub auspiciile 
Comisiei Economice pentru Europa a Or
ganizației Națiunilor Unite.

GALAȚI

UNII RECOLTEAZĂ

Șl SEAMĂNĂ Șl NOAPTEA; 

ALȚII, NICI ZIUA ?
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

AU ÎNCHEIAT 
ÎNSĂMINȚĂRILE 

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

în ziarul nostru de ieri anunțam că În
treprinderile agricole de stat din județul 
Galați au terminat semănatul griului. Iată

că, numai după o zi, această lucrare a fost încheiată și in cooperati
vele agricole pe Întreaga suprafață planificată de 54 000 hectare. Un 
succes al bunei organizări a muncii, al folosirii, din plin, ziua și noap
tea, a fiecărei ore bune de lucru. Lucrătorii ogoarelor din județul Ga
lați și-au propus să insămințeze peste plan o suprafață de circa 8 000 
hectare cu grîu.

In telegrama trimisă cu acest prilej Comitetului Central a! Partidu
lui Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Biroul Comi
tetului județean de partid Galați se subliniază că această realizare se 
datorește muncii avintate și pline de răspundere a mecanizatorilor din 
întreprinderile agricole de stat și stațiunile de mecanizarea agricultu
rii, a țăranilor cooperatori și specialiștilor, precum și măsurilor con
crete adoptate de comitetul județean de partid, de organele și organi
zațiile de paitid pentru folosirea la întreaga capacitate a tractoarelor 
și mașinilor agricole, ziua și noaptea, in condițiile climatice atît de vi
trege din această toamnă.

Mesajul adresat de dumneavoastră cu prilejul „Zilei recoltei”, prin 
care ați chemat întreaga țară, întregul popor Ia realizarea mărețelor 
sarcini ce stau în fața agriculturii noastre socialiste, se spune în tele
gramă, a constituit pentru toți comuniștii, pentru toți lucrătorii ogoa
relor din județul nostru, o patriotică chemare pentru dăruirea între
gii energii, folosirea fiecărui minut bun de lucru, creînd un climat 
de înaltă răspundere, de mobilizare generală a tuturor forțelor pentru 
reușita acestei campanii agricole.

In zilele care urmează continuă insămînțarea cu grîu a încă 6 000— 
7 000 hectare, în vederea sporirii contribuției județului în anul 1973, 
la asigurarea fondului centralizat al statului. Paralel, comuniștii din 
satele județului Galați, toți lucrătorii din agricultură, ajutați de mun
citori din industrie, de pe șantierele de construcții, de elevi, studenți și 
ostași, acționează Intens pentru stringerea grabnică a recoltei de po
rumb și transportarea din cimp Ia bazele de recepție, a cantităților 
contractate. Totodată, se muncește din plin la eliberarea terenurilor 
de coceni, executarea arăturilor și a fertilizărilor de toamnă.

Folosind din plin fiecare oră bună de 
lucru, ziua și noaptea, întreaga capa
citate a tractoarelor și mașinilor agricole,

cooperativele agricole din Județul Tulcea au reușit să încheie ieri se
mănatul griului, al orzului și ai culturilor furajere pe întreaga supra
față planificată.

In următoarele două zile — ținînd cont de munca intensă ce se des
fășoară — se prevede încheierea țnsămînțării griului și in întreprinde
rile agricole de stat.

în telegrama trimisă Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Tulcea al 
P.C.R. arată că, răspunzind cu entuziasm și hotărire chemării din 
mesajul adresat de secretarul general al partidului oamenilor muncii 
din agricultură cu prilejul „Zilei recoltei”, țărănimea cooperatistă, 
mecanizatorii, specialiștii din agricultura județului Tulcea. tn frunte 
cu comuniștii, îndrumați permanent de organele și organizațiile de 
partid, animați de înaltă răspundere patriotică, și-au Înzecit efortu
rile pentru folosirea din plin a fiecărei ore bune de lucru si a în
tregii capacități a tractoarelor și mașinilor agricole la însămințările 
de toamnă.

Urmînd Îndemnul adresat de dumneavoastră, de a sprijin! jude
țele țării care au avut de suferit mai mult de pe urma inundațiilor, 
se spune în telegramă. în prezent lucrătorii ogoarelor Insămîntează 
în plus însemnate suprafețe cu grlu. De asemenea, continuă cu toate 
forțele stringerea recoltei de porumb, legume și a celorlalte culturi, 
precum și transportul șl depozitarea corespunzătoare a produselor. 
Porumbul a fost recoltat de pe mai bine de 80 la sută din suprafața 
ocupată cu această cultură, urmind ca lucrarea să fie terminată în 
următoarele zile.

Cu satisfacția datoriei împlinite, convinși că In acest fel fsl aduc 
contribuția la continua înflorire a patriei, toti cei ce lucrează In 
agricultura județului nostru vă asigură, tovarășe secretar general, că 
își vor Îndeplini cu cinste și în viitor înaltele răspunderi ce le revin.

TULCEA

Cooperativele agricole din Poiana 
Mare și Măcieșulde Sus. județul 
DOLJ, au fost primele care au ter
minat de semănat griul pe supra
fețele planificate. Ținînd seama că 
unele cooperative, din cauze obiec
tive, determinate de condițiile at
mosferice nefavorabile din această 
toamnă, nu vor avea posibilitatea 
să-și realizeze planul în condiții op
time, unitățile care termină pri
mele Însămințările și-au suplimentat 
planul și continuă să insămințeze 
suprafețe mai mari cu griu. Astfel, 
cele două cooperative agricole din 
Poiana Mare au însămînțat, pînă 
acum, peste plan, 110 hectare cu 
griu.

Demn de reținut este faptul că 
In ultimele trei zile în unitățile 
cooperatiste din județul Dolj viteza 
zilnică de lucru a crescut la 5 500 
hectare. Dar ea nu-i totuși pe mă
sura zestrei tehnice de care dispun 
unitățile cooperatiste. Nu toate 
tractoarele și semănătorile lucrează 
cu maximum de randament. La 
cooperativa agricolă din Perișor am 
întîlnit pe șeful secției de mecani
zare, Aurel Ghejan, care a ieșit la 
lucru în ziua de 25 octombrie cu 
o semănătoare abia pe la ora 
11. A justificat această întîrzie- 
re pe motiv că a avut de lucru la 
o combină „Gloria". în alte unități, 
din cauză că nu s-a respectat indi
cația privind eliberarea in prima 
urgență a terenului destinat semă
natului. nu s-a lucrat atunci cind

ar fi fost posibil la pregătirea tere
nului și, deci, s-au pierdut zile bune 
de lucru. Așa se explică faptul că 
in aceleași zone sau chiar în aceeași 
comună, cu condiții identice, unele 
cooperative au terminat sau sînt pe 
terminate cu semănatul și recoltatul 
culturilor de toamnă, iar altele mai 
au încă mult de lucru.

Timpul frumos din ultimele zile 
a dat un impuls puternic muncii 
de pe ogoarele județului HUNE
DOARA. Apropiindu-se în ritm ra
pid de încheierea recoltatului, țăra
nii cooperatori, împreună cu meca
nizatorii își concentrează acum efor
turile asupra acelor terenuri mai 
nisipoase, unde insămînțarea griului 
se poate efectua în condiții cores
punzătoare — cum ar fi la coope
rativele din zonele Orăștie, Ilia, 
Hațeg, Dobra. In multe cooperative 
— din Geoagiu, Romos, Lăpușnic și 
altele — se lucrează fără întreru
pere, în schimburi prelungite, la 
lumina farurilor.

Și în județul CLUJ se depun e- 
forturi susținute pentru încheierea 
grabnică a insămințărilor. în 
multe cooperative agricole și ferme 
de stat se ară și se seamănă, fără 
întrerupere, ziua și noaptea. In 
cooperativele agricole din Recea 
Cristur s-au semănat peste 300 
hectare, la Oșorhel aproape întrea
ga suprafață, la Cășeiu 160 hec
tare etc. Important este că ingi
nerii cooperativelor respective' ve

to cooperativa agricolă din Vîlcele, județul Buzău, se lucrează cu toate 
semănătorile

ghează In mod deosebit Ia calita
tea lucrărilor. Ritmul semănatului 
pe județ este Insă nesatisfăcător. 
Pînă în seara zilei de 26 octom
brie se însămințase doar 21204 
hectare din cele 49 400. Desigur, 
mai sînt încă terenuri unde nu se 
poate insămînța din cauza umidi
tății excesive. Dar sînt și multe 
altele — după cum afirma ingine
rul Avram Rusu, directorul trus
tului S.M.A. — unde se poate se
măna, dar tractoarele sînt ocupate 
cu transporturile de produse agri
cole. Ar fi bine ca la transport să 
fie mobilizate, in aceste zile, mal 
multe atelaje și camioane, iar 
tractoarele să fie lăsate să are și 
să semene. Este necesar ca în a- 
ceste zile frumoase toate forțele 
să fie concentrate la arat și semă
nat.

Deși este foarte Intîrziat, lnsă- 
mințatul culturilor de toamnă în 
județul VÎLCEA înregistrează în 
continuare un ritm foarte lent. De 
marți pînă vineri, de pildă, su
prafața însămînțată reprezintă 
abia 1 la sută, ceea ce înseamnă 
mai puțin de 220 ha. Sînt și la ora 
actuală cooperative agricole de 
producție, ca cele din Băbeni, Alu- 
nu, Berbești, Fumureni, Genu- 
neni, unde, practic, nu s-a semă
nat nici un bob de grîu. Motiva
rea : solul este încă îmbibat de 
apă și tractoarele nu pot intra. 
Adevărul este altul : Indiferent de 
condițiile de teren, urgentarea în- 
sămințărilor depinde de organiza
rea muncii. Să exemplificăm: coo
perativele agricole Pesceana. Ol
teanca sau Amărăști au majoritatea 
suprafețelor planificate a fi se
mănate cu griu în pantă. Ia poale
le dealurilor. La fel sint și tere
nurile cooperativelor agricole din 
Fumureni ori Genuneni. Diferă to
tuși ceva : modul de organizare a 
lucrărilor. Dacă în primele uni
tăți amintite s-au luat măsuri din 
vreme pentru drenarea și. apoi, 
pentru trecerea la semănat, în 
celelalte se mai stă și astăzi în 
speranța că terenurile vor prinde 
o crustă groasă de o să „zburde” 
tractoarele ca pe asfalt. Or, fie
care dintre ele au cite 100 de hec
tare pregătite, cu atelaje, au for
ță de muncă. Lipsește însă spiri
tul de inițiativă. Acolo unde grija 
oamenilor pentru soarta recoltei 
din anul viitor se manifestă cu 
toată vigoarea și rezultatele sînt 
evidente. Sigur, nu mai este vre
me pentru — să zicem — schim
buri de experiență, dar, oricum, o 
aruncătură de ochi peste gardul 
vecinului nu strică.
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dezvoltarea 
și au fost 

in această 
cele mai 

cadre teh-

Transferul efectiv a! 
rezultatelor științei șl 
tehnicii în industrie 
constituie una dintre 
preocupările majore 
ale statelor angajate 
în dezvoltarea în 
ritm susținut a eco
nomiei lor naționale, 
activitate care are 
implicații de o deose
bită importanță pe 
plan Intern și extern. 
Căile și mijloacele 
prin care se poate a- 
sigura sporirea con
tribuției cercetării ști
ințifice la promovarea 
rapidă a progresului 
tehnic în toate ramu
rile industriale vor 
constitui subiectul u- 
nor referate și dezba
teri ale unul număr 
de peste 100 de parti
cipant! străini și ro
mâni și care, se poate 
aprecia, vor fi Intere
sante.

în ultimul deceniu 
au fost alocate imen
se fonduri materiale 
pentru 
cercetării 
antrenate 
activitate 
valoroase
nice și economice. Re
zultatele obținute în 
dezvoltarea științei și 
tehnicii, care au dat 
un impuls nemaiîntil- 
nit dezvoltării econo
mice a unor numeroase 
țări, sînt binecunos
cute. Cu toate aces
tea, perfecționarea ac
tivității de cercetare 
și mai buna conlucra
re a acesteia cu in
dustria, în așa fel in
cit știința să se ma
nifeste ca o reală for
ță de producție, con
stituie o . preocupare 
de stringentă actuali
tate pentru țările dez
voltate sau în curs de 
dezvoltare, fie ele 
țări socialiste sau țări 
capitaliste.

tn acest context, 
Inițiativa Comisiei E- 
conomice pentru Eu
ropa a Organizației 
Națiunilor Unite, de a 
organiza un seminar 
internațional pe a- 
ceste probleme, a fost 
salutată de un număr 
de peste 25 de țări 
care iși vor 
delegații 
seminarului, 
primăm 
pentru faptul că 
România a fost aleasă 
drept gazdă a unei 
manifestări de aseme
nea importantă, ale
gere care reprezintă, 
totodată, o recunoaș
tere a progreselor fă
cute de țara noastră 
tn domeniul științei 
și tehnologiei.

Creșterea substan
țială a contribuției 
cercetării științifice la 
soluționarea proble
melor complexe pe

trimite 
la lucrările 

Ne ex- 
satisfacția 

faptul

so-
care Ie ridică, tn 
poporului nostru, 
ficarea societății 
cialiste multilateral 
dezvoltate constituie 
principala sarcină tra
sată de Congresul al 
X-lea și recenta Con
ferință Națională a 
P.C.R. lucrătorilor din 
domeniul cercetării 
științifice. Ne sînt vii 
în minte indicațiile 
date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 
legătură cu valorifi
carea eficientă a re
zultatelor cercetării : 
„Este necesar ca cer
cetarea științifică să 
sprijine in mai mare 
măsură eforturile de 
reducere a consumu
rilor materiale, elabo
rarea de noi tehnolo
gii de fabricație, in
troducerea in circui
tul economic a Înlo
cuitorilor materialelor 
scumpe și deficitare. 
Ministerele și cen
tralele să ia măsuri 
pentru scurtarea ter
menelor de finalizare 
a cercetărilor și apli
carea rapidă in pro
ducție a rezultatelor 
acestora, să asigure o 
conlucrare mai bună 
intre cercetare și în
treprinderile producă
toare". Pentru trans
punerea în viață a a- 
cestor importante sar
cini, cercetarea știin
țifică din țara noas
tră dispune de o bună 
bază materială — de 
laborator și experi
mentală — precum și 
de un valoros corp de 
cercetători și oameni 
de concepție.

In actualul cincinal, 
statul nostru face e- 
forturi mari pentru a 
dezvolta acest poten
țial de cercetare, în 
care scop se alocă 
fonduri de peste 18 
miliarde lei și se asi
gură creșterea de pes
te 1,7 ori a numărului 
cadrelor de cercetare 
cu studii superioare. 
Aceasta are o mare 
Însemnătate. Fiindcă, 
deși s-au obținut re
zultate pozitive, carg 
au contribuit la valo
rificarea mai eficien
tă a materiilor prime, 
perfecționarea tehno
logiilor de fabricație 
și asimilarea de noi 
produse, elimlnîndu-se 
importul unor licen
țe și documentații, 
precum și al unor ma
terii prime. totuși, 
realizările de pînă a- 
cum nu se ridică la 
nivelul cerințelor și 
al eforturilor statului 
pentru asigurarea con
dițiilor materiale ne
cesare cercetării ști
ințifice. Factorii de 
răspundere din unită
țile de cercetare, aca
demiile de știință,

pentru Știință și Teh
nologie sint mobilizați 
în vederea perfecțio
nării organizării acti
vității de cercetare și 
a modalităților care 
condiționează transfe
rul optim al rezulta
telor cercetării in pro
ducție.

Seminarul care 'ur
mează să 
șoare la 
sub egida 
conomice 
ropa a 
Națiunilor Unite, va 
contribui, fără Îndo
ială, la realizarea u- 
nui dialog viu și in
teresant intre specia
liști, dar, in același 
timp, va constitui șl 
un cadru deosebit de 
prielnic pentru stabi
lirea unor coordonate 
și jaloane In scopul 
amplificării cooperă
rii pe linie științifică, 
tehnică și economică, 
marcind un nou aport 
la dezvoltarea schim
bului mondial de va
lori.

în cadrul seminaru
lui vor fi dezbătute 
importante probleme, 
cum sint : politicile 
naționale privind in
troducerea progresu
lui tehnic In indus
trie ; modul de in
tegrare a sarcinilor 
cercetării științifice în 
planificarea economiei 
naționale ; organiza
rea și finanțarea cer
cetării — dezvoltării 
la nivel național, pe 
ramuri și unități pro
ductive ; criteriile de 
evaluare a eficienței 
economice a progra
melor de cercetare- 
dezvoltare ; aspecte 
organizatorice legate 
de orientarea capaci
tății de cercetare spre 
problemele majore ale 
economiei, precum și 
de transferul optim al 
acesteia in producție ; 
sistemul informațio
nal privind promova
rea progresului teh
nic în industrie.

Prin organizarea a- 
cestui seminar. Co
misia Economică pen
tru Europa a O.N.U. 
își îndeplinește una 
dintre principalele 
sale chemări privind 
găsirea unui limbaj 
comun In vederea 
promovării unor rela
ții reciproc avantajoa
se, de natură tehnîcă 
și economică. între 
toate țările. Totodată, 
seminarul se înscrie 
și ca o contribuție pe 
linia asigurării unui 
climat de destindere, 
sprijinind în acest fel 
pregătirile intense 
care se fac pentru a- 
propiata conferință 
privind securitatea eu
ropeană.
Ing.
Panait TEOREANU 
consilier
la Consiliul Național 
pentru Știință 
și Tehnologia

se desfă- 
București, 

Comisiei E- 
pentru Eu- 
Organizațiel
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în județele mari cultivatoare de 
cartofi — Brașov, Harghita, Co- 
vasna, Mureș, Sibiu și altele — în 
prezent toate forțele sint concen
trate la recoltatul, transportul și 
depozitarea acestei prețioase cul
turi. In județul COVASNA nu se 
putea intra în cîmp cu nici un 
mijloc de transport. în aceste con
diții, cooperatorii din multe uni
tăți au folosit gălețile și coșurile 
pentru a aduce cartofii pînă la 
marginea drumurilor, de unde 
apoi i-au încărcat jn camioane și 
remorci. Procedînd în acest mod, 
cooperatorii din Hăghig, de pildă, 
au scos, în ultimele două zile, pes
te 10 vagoane de cartofi.

Bine procedează conducerile 
multor unități care nu așteaptă să 
se zvînte terenul, continuind re
coltatul indiferent de starea timpu
lui. Ieri, la cooperativa Brăduț la 
recoltat au lucrat sute de coope
ratori care au primit un snrijin 
prețios de la minerii din bazinul 
Baraolt. La fel s-a lucrat și în 
cooperativele Bixad. Lunga. Cer
na t etc.

O imagine a munci, pline de 
dăruire și dirzenie este oferită de 
cooperatorii din Chichiș. care au 
recoltat 95 ha cartofi din 110 ha 
cultivate, in condiții care au soli
citat acte de eroism cotidian, fapte 
remarcabile. Aici, o parte din tere
nurile inundate de apele Piriulut 
Negru au fost trecute eu barca 
pentru a salva citeva hectare cu 
cartofi, amenințați de șuvoaie. 
Acolo unde nu puteau ajunge 
mijloacele mecanice sau de trans
port, cartofii s-au scos cu fur
ca și au fost apoi cărat! cu sacii 
șl coșurile. Pe altă tarla, la „Fră- 

k__________________ _ ___________

Cartofii nu suportă frigul; recoltați-i, 
sortați-i cu grijă, adăpostiți-i I

fila" cite o căruță cu roți de cau
ciuc abia putea fi trasă de cite 
trei tractoare cuplate. După ce au 
recoltat cartofii din cîmp. coopera
toarele din brigada de la satul 
Băcel Mihaela Ticușan. Viorica 
Buleaca. Condrea Maria. Lepăduș 
Ana. Stoica Doina și multe altele 
au venit cu barca, cu căruțele sau 
pe jos. pînă la sediul cooperativei, 
pentru sortarea cartofilor. Preșe
dintele cooperativei. Plugar Toma. 
ne spunea că atunci cînd în pivni
țele amenajate a pătruns apa frea
tică. cartofii au fost scoși si duși 
imediat în șoproane si in silozuri 
amenajate întreaga producție a 
fost transportată din cimp.

Munca neîntreruptă a permis In
tensificarea recoltării cartofilor și 
in întreprinderile agricole de stat. 
După cum ne relata ing. Anton 
Huniade. directorul Trustului ju
dețean I.A.S.. această lucrare s-a 
efectuat In proporție de 72 la sută. 
La recoltat se folosesc toate mij
loacele : mașinile M.S.C.. ca și 
furcile, acolo unde nu pot Intra 
mijloacele mecanice. De asemenea.

au fost depistate noi spații de 
depozitare a cartofilor. La stringe
rea și sortarea cartofilor participă 
toți salariații I.A.S. și ai trustului.

Una din preocupările actuale 
este transportul operativ al pro
ducției. Din cele 18 000 tone cartofi 
atlați pe cîmp. în ultimele 3 zile, 
cooperativele agricole au transpor
tat In silozuri 12 000 tone. Pentru 
a se putea intra in teren s-a re
curs Ia cele mai ingenioase soluții. 
Un exemplu. La cooperativele a- 
gricole Tîrgu Secuiesc. Turia. Pă- 
păuti și altele s-au amenaiat plat
forme atașate la tractoare pe care 
s-au așezat sacii pentru a ti scoși 
pînă la marginea drumului.

Există și cazuri cînd timpul nu 
este prețuit. Consiliul de conduce
re al cooperativei din Ghidfalău se 
ocupă de transportul lemnelor din 

s pădure. In loc să nună grabnic la 
adăpost recolta de cartofi. La 
cooperativa agricolă Ozun. secreta
rul comitetului de partid a consi- 

. derat că trebuie neapărat să tină 
o ședință, ceea ce a racut ca oa
menii să plece de ta lucru.

Comitetul județean de partid Co-

vasna a • analizat situația recoltării, 
transportului și depozitării carto
filor, stabilind măsuri pentru în
cheierea acestei lucrări cit mai re
pede. în acest scop au fost redis
tribuite o serie de forțe și mijloa
ce de transport, s-au dat indicații 
pentru urgentarea preluării. O a- 
tenție specială se acordă asigură
rii cartofilor de sămînță. sortării 
și păstrării acestora In cele mai 
bune condiții. Pe măsură ce o 
serie de ferme agricole de stat și 
cooperative agricole termină recol
tatul. mijloacele mecanice și de 
transport se vor deplasa în coope
rativele cu suprafețe mai mari ne
recoltate. Sînt măsuri bune, a că
ror aplicare va determina încheie
rea recoltării. înlăturarea pierderi
lor.

Cîmpuri îmnînzite de oameni, 
convoaie de autocamioane, tractoa
re și atelaje transportînd recolta 
din cîmp. animație în bazele de re
cepție. In ultimele două zile. în 
unitățile agricole din județul SI
BIU, bătălia recoltării cartofilor a 
fost reluată cu forțe înzecită- Tn 
num-i două zile (25 si 26 octom

brie) tn cooperativele agricole s-au 
recoltat 214 ha de cartofi, această 
lucrare încheindu-se in 24 de uni
tăți, printre care : Agnita. Axente 
Sever. Alțîna, Dîrlos. Biertan. Ste
jeriș și altele. Pînă joi. recoltarea 
cartofilor în cooperativele agricole 
s-a efectuat în proporție de 85 la 
sută. Au mai rămas 770 ha. ele 
însemni nd. pentru unitățile agrico
le. linia I a bătăliei recoltării din 
următoarele zile. De așa-zisa 
„mobilizare" nu mai e nevoie, 
fiindcă cooperatorii, mecanizatorii, 
ca și toate celelalte forțe care li se 
alătură zilnic, sînt mobilizați de 
înalta lor conștiință patriotică. Te
renurile cu cartofi sint ciștigate 
metru cu metru, hectar Cu hectar, 
îneît recoltarea se va Încheia în 
cel mult 5—6 zile. Joi. 26 octom
brie. la cooperativa agrtcolă Avrig. 
peste 200 de cooperatori, munci
tori ai fabricii ,.Sticla"-Avrig șt 
elevi ai școlii generale din comună, 
organizați pe echipe, fiecare dintre 
acestea avînd în primire cite 3—4 
rînduri de cartofi au reușit ca. 
pînă seara, să recolteze 7 ha.

Cit privește transportul din cimp 
al tuberculilor, coloane de tractoa
re cu remorci și atelaje au lucrat 
pînă în noapte. S-a încheiat pre
darea celor 880 tone prevăzute la 
fondul de stat, fant care a condus 
pe loc Ia hotărîrea de a se livra 
suplimentar 30 tone cartofi. La fel 
se lucra și pe terenurile, cooperati
velor agricole Cristian. Selimbăr. 
Porumbacu de Jos. Sltmnic. Sura 
Mică și altele. Se poate spune că. 
peste tot în județul Sibiu, bătălia 
recoltării in cel mai scurt timp a 
ultimelor suprafețe cu cartofi con
tinuă cu succes.

*

*
*
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**
**
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cinema
RITA — »; 11,15; 13,30; 15.45; 15; 
50.30.
• Fata eare vinde flori : FLACA-
RA — 9.30: 12; 15,15; 17.45; 20.15,
VITAN — 10,30; 13; 16,15:
• Procesul unei stele :
15,30: 18; 20,15.
• Logodnica frumosului 
MOȘILOR — 15.30; 17.45:

21. 
LIRA

• A fost odată un polițist I PA
TRIA — 9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21.
• Eliberarea Iul L. B. Jones : 
FEROVIAR — 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 : LU
MINA - 9; 11,15; 13,30; 16.
• Colega mea, vrăjitoarea : LUMI
NA - 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Noi trei și clinele i DOINA — 
11.30; 13.30; 15,30; 17,45; 20.
a Fuga e sănătoasă : -------
— 9,15; U.30: 13.45; 16;
BUCUREȘTI — 8.45: 11 
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.
• Egor Butlrlov ! CAPITOL — 
9.30; 11.45: 14: 16.15; 18,30: 20,45.
• Drum tn penumbră : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15: 20,30. 
TOMIS - 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18; 
20.15.
• Sflnta Tereza și diavolii ; RA
HOVA — 15,30; 18; 20.15.
• Marea hoinăreală : GRIVIȚA
— 9: 11,15: 13.30; 15.43: 18; 20.30,
MELODIA - 9: 11,15; 13,30: 16;
18.30; 20,45, GLORIA — 8.45: 11;
13.30; 16; 18,30: 20.45.
• Llubov larovaia :
15.30: 18: 20.15
• Un candidat la 
BUCEGI — 15.30; 18;
REASCA - 15.30: 18: 20,30.
• Aventuri la Marea Neagră t 
UNIREA - 15.30: 19.
• Tintln șl Templul Soarelui i 
TIMPURI NOI - 9 - 30.15 In con
tinuare.
• Un hectar de cer — 10: 12: 14; 
16. Fratele doctorului Homer — 
18.15 : 20.30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Mania grandorii : DACIA — 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30. MTO-

FAVORIT 
18,15; 20,30, 
: 13.30; 16:

8.45:

BUZEȘTI

președinție :
20.30. FLO-

dragon i
20.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : 
Cristescu. ' " 
Pântea —
• Opera
19.30.
• Teatrul de operetă : Vtnt de li
bertate - 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
gfale” (sala Comedia) : Oameni șl 
șoareci — 20. (sala Studio) : Iadul 
și pasărea — 20.
• Teatrul de comedie : Muttet 
Courage — 20
• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sală din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Iubire 
pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
premieră — 19.30.
• Teatrul „C.I. Nottara” (sala 
Magheru) : Omul care... — 19.30, 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Gluleștl : Vasa Jelez- 
nova — premieră — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 17. (sala din str. Academiei) : 
Doi poznași — 17.
• Studioul T.A.T.C. „I.L. Caragla- 
Ie“ : Autorul moare azi 20.
• Teatrul satiric muzical „C Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) ■ Trăsnltul meu drag — 19.30.
• Teatrul de revistă 
..Ion Vasllescu” : Cine 
lume — ia 30. (ia sala 
Fetele Dldinel — 19.30.
• Circul ..B'icureș'i" : La start— 
vedetele circului — 16: 19.30.

___ Mircea 
Dirijorul corului : Vast Ie 
20.
Română : Don Carlos —

șl cnmecUe 
are dor pe 
Palatului) :

J)
î
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In sprijinul celor
CE STUDIAZĂ IN

Mat mulți propagandiști fi cursanți din cercurile Invățămlntului d« 
partid de la Combinatul siderurgic Galați fi uzina „23 August" din 
Capitali ne-au întrebat ce se înțelege, in mod practic, prin însușirea 
științei conducerii societății de către organizațiile de partid.

ale dezvoltării economico- 
metoda materialist-dialec- 

analizare a fenomenelor 
capacitatea de a înțelege

în enunțarea răspunsului trebuie 
să pornim de la faptul că, pe de 
o parte, făurirea noii orînduiri so
ciale nu este o creație spontană, 
ci opera conștientă a maselor de 
milioane călăuzite de un partid 
Înarmat cu concepția științifică a 
marxism-leninismului iar, pe de 
altă parte, de la complexitatea 
fără precedent a problemelor cu 
care sîntem confruntați datorită 
schimbărilor radicale determinate 
de revoluția tehnico-științifică 
contemporană, ca și datorită noilor 
fenomene sociale proprii actualu
lui stadiu de dezvoltare a țării.

Zi de zi, partidul în întregul său, 
și fiecare dintre organizațiile sale, 
la rîndul lor, sînt chemate să dea 
răspuns unor probleme multiple și 
complexe pentru a căror soluționa
re nu există și nu pot exista rețete, 
cațioane sau tipare prestabilite. Ce
rința de a soluționa creator noile 
probleme ridicate de viața socială, 
judecind în toate împrejurările „cu 
capul propriu", poate fi realizată 
doar dacă partidul reușește să pună 
efectiv în valoare premisele create 
de victoria socialismului pentru 
folosirea conștientă a legilor dez
voltării sociale in vederea progre
sului continuu al societății. Valo
rificarea acestui izvor de superio
ritate al noii orînduiri nu se reali
zează în virtutea mersului de la 
sine, ea poate fi asigurată numai 
atunci cind forța politică conducă
toare — partidul — își însușește 
cunoașterea profundă a legilor o- 
biective 
sociale, 
tică de 
sociale, . . . _
temeinic noile realități istorice și 
de a desprinde concluzii judicioase 
privind sensul evoluției lor. Iată 
de ce, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
Colocviului privind problemele 
științei conducerii societății : „Re
peziciunea cu care se produc trans
formările in lume, Interdependența 
tot mai strinsă intre diferite feno
mene sociai-politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale con
feră științei conducerii un rol fun
damental în asigurarea mersului 
înainte al societății omenești pe 
calea civilizației șl progresului". 
(„Scinteia" nr. 9130).

La scara întregii societăți, ca și 
a tuturor celulelor ei îndeplinirea 
la nivelul exigențelor actuale a 
funcției sociale a organizațiilor de 
partid pune, așadar, pe primul plan 
imperativul însușirii știlnțej con
ducerii societății, care să asigure 
adoptarea de decizii riguros fun
damentate, evitînd orice măsuri 
subiective, voluntariste. In condi
țiile complexității sarcinilor făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ale rapidității transfor
mărilor impuse de pătrunderea ști
inței în toate compartimentele so
cietății, cind mașinile de calcul șl 
organizarea științifică a producției, 
metodele moderne de prognoză și 
marketingul se afirmă tot mai mult 
ca instrumente de lucru in viața 
economico-socială, fiecare organi
zație de partid se dovedește la 
înălțimea sarcinilor ce îi revin în 
măsura în care reușește să asigure 
eliminarea, din activitatea sa, a di- 

' letantismului, empirismului și spi
ritului de improvizație.

Activistul care lși închipuie că 

■e mal poate conduce după „expe
riență de viață", „intuiție" și „in
stinct de clasă" se situează pe o 
poziție anacronică. Este un adevăr 
de necontestat că spiritul revoluțio
nar nu se poate manifesta azi e- 
fectiv decît dacă se Îmbină cu În
sușirea principiilor științei condu
cerii societății, prin efortul perse
verent al cadrelor de partid pen
tru a-șl forma o temeinică pregă
tire politică, profesională, științi
fică, o inaltă capacitate organiza
torică și de conducere.

Ce Înseamnă, In mod practlo, 

Ce se înțelege prin
însușirea stnntei
de către organizațiile

de partid?

!

prospectarea 
domenii și 
diagnoza și

pentru o 
să-și exercite în mod ț, 
lui de forță conducătoare 
ță, aceasta înseamnă să se dove
dească aptă de a adopta decizii ju
dicioase, a oferi soluții bine chib
zuite, care să răspundă unor nece
sități obiective. Aceasta, înseamnă 
ca întreaga activitate de partid, 
toate laturile muncii de conducere 
— investigarea situației concrete 
dintr-un loc sau altul și interpreta
rea celor constatate, 
evoluției în diferite 
adoptarea deciziei, 
prognoza socială, întocmirea planu
rilor curente și de perspectivă, or
ganizarea și controlul îndeplinirii 
hotărîrilor, selecționarea și promo
varea cadrelor — să se bazeze nu 
pe vrafuri de rapoarte și pe apre
cieri făcute „după ochi", ci pe o 
riguroasă fundamentare științifică.

Evident, elementul principal II 
constituie. In acest Bens, cunoaș
terea aprofundată a realități
lor. De aci, de la studierea atentă 
a realităților in evoluția lor, de la 
sesizarea noilor fenomene și a con
tradicțiilor ce apar in viața soci
ală pornește actul de conducere 
științifică. Stîncile submarine de 

organizație de partid 
științific ro- 
ire 7 în esen-

care un navigator priceput trebuia 
să se ferească cu grijă sint tendin
țele unora de prezentare înfru
musețată sau denaturată a reali
tăților, camuflarea laturilor ne
plăcute sau supraaprecierea unor 
aspecte secundare, ignorarea core
lației dintre diferitele fenomene 
sau sesizarea tardivă a manifestă
rilor negative. Prevenirea unor a- 
semenea neajunsuri, care duc la a- 
pretieri pripite sau subiective, la 
decizii eronate, este chezășuită de 
perfecționarea metodologiei de in
vestigare a fenomenelor și compor
tamentelor sociale, astfel întit ac
tul de decizie să se sprijine pe un 
fundament trainic.

Dezvoltarea cercetărilor sociale a 
dus la cristalizarea unui șir de me

tode moderne de Investigare a rea
lităților — modalități de lucru care 
trebuie să-și găsească un larg timp 
de aplicare In activitatea organi
zațiilor de partid : studiile psiho
sociologice, statistica matematică, 
investigarea conjuncturii, elabora
rea de modele economice, experi
mentul, testul, sondajul de opinie 
etc.

Este un fapt pozitiv, deosebit de 
important, că, In măsură crescindă, 
atunci cind au de adoptat hotărîri 
importante, de analizat o situație 
complexă sau starea de spirit a u- 
nei colectivități, organizațiile de 
partid au început să recurgă la a- 
semenea instrumente. Amintim, în 
acest sens, studiile sociologice 
complexe întreprinse de Comitetul 
municipal de partid București cu 
privire la perfecționarea informării 
politice a oamenilor muncii ; pro-: 
blemele sociale și activitatea po- 
litico-educativă în rîndurile nave
tiștilor ; satisfacerea cerințelor 
ideologice șl culturale ale popu
lației din zona complexului in
dustrial „Grivița roșie" din Capi
tală ; Investigațiile sociologice ale 
altor organizații de partid privind : 
dezvoltarea mișcării de inovații și 

*

munca politică In căminele tineri
lor muncitori (Brașov) ; rolul adu
nării comuniștilor in dinamica vie
ții de partid (Botoșani) ; im
plicațiile sociale și educative ale 
fluctuației forței de muncă (Iași) ; 
difuzarea cunoștințelor politice și 
ideologice (Cluj) ; efectele urbani
zării asupra conștiinței muncitori
lor proveniți din mediul rural 
(Satu-Mare) ; tendințele procesu
lui de dezvoltare a conștiințe! 
socialiste a maselor (Covasna) 
sau, cercetările psiho-sociologice 
uzinale efectuate de comitetul 
de partid de la Combinatul 
chimic Făgăraș ori sistemul infor
mațional privind evidența îndepli
nirii hotărîrilor introdus recent în 
organizațiile de partid din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej. A venit 
timpul ca în activitatea TUTUROR 
organizațiilor de partid să devină o 
PRACTICA CURENTA investiga
țiile sociologice complexe, utilizarea 
arsenalului metodologic propriu 
științei conducerii.

Există azi un cadru organizato
ric adecuat pentru înarmarea or
ganizațiilor de partid cu știința 
conducerii, cu temeinice cunoștințe 
privind organizarea vieții econo- 
mico-sociale, cu tehnicile și meto
dele’ moderne de analiză și prog
noză, de fundamentare a decizii
lor. Acestui scop i-au fost subor
donate hotărîrile adoptate în ulti
mul timp de conducerea de partid 
privind perfecționarea sistemului 
informațional economico-social, 
organizarea Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" potrivit noului ei pro
fil, crearea de noi școli interjude- 
țene de partid, adoptarea unui an
samblu de măsuri vizînd perfecțio
narea pregătirii cadrelor de partid, 
de stat și ale organizațiilor de 
masă. Acest cadru organizatoric 
lși va manifesta din plin eficiența 
In măsura în care va fi completat 
cu efortul propriu — continuu și 
tenace — al fiecărei organizații de 
partid, chemate să stabilească o- 
biective precise in domeniul în
sușirii științei conducerii, în func
ție de sarcinile concrete și dome
niul specific de activitate.

Perfecționarea calitativă a mun
cii organizatorice, imprimarea in 
tot mai mare măsură a unui carac
ter științific, constituie una din prin
cipalele premise ale îndeplinirii 
în condiții optime a rolului par
tidului de forță politică condu
cătoare, o parte componentă e- 
sențială a exercitării acestui rol 
in etapa actuală și, cu atît mai 
mult, in perspectivă. In acest con
text, imperativul unei schimbări 
radicale în munca' de partid a fost 
din nou subliniat cu vigoare la 
Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. din septembrie 1972.

Esențială este înțelegerea clară a 
faptului că opera de construire a 
socialismului se poate realiza nu
mai prin asimilarea a tot ce este 
nou și înaintat In toate domeniile 
— In tehnică, în tehnologie, în cul
tură — ceea ce impune, deopotrivă, 
cu aceste cerințe azi unanim ac
ceptate, însușirea și a tot ce este 
nou și înaintat ca metode de pros
pectare a realității sociale. O so
cietate care se edifică în mod ști
ințific nu se poate lipsi de utiliza
rea celor mai avansate instrumente 
științifice — iată un adevăr ce se 
impune tuturor membrilor de partid 
in vederea întăririi rolului condu
cător al fiecărei organizații de 
partid și a partidului în ansamblu.

Tudor OLARU

In condițiile actualei etape de dez
voltare a societății noastre, tind con
ducerea partidului subliniază stărui
tor necesitatea însușirii științei con
ducerii societății ca una din condi
țiile principale de accelerare a pro
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Din „BIBLIOTECA ORGANIZĂRII ȘI CON
DUCERII ȘTIINȚIFICE", inițiată de Edi
tura politică, lucrări adresate specialiș
tilor :
o Structuri organizatorice ale întreprinderii mo
derne ; o Marketing — Prospectarea pieței ; 
o Elemente de ergonomie aplicată ; o Echipa de 
conducere in unitățile economice ; o Conducerea 
științifică a întreprinderii.
in aceeași colecție au apărut și următoarele tra
duceri : o 33 de principii de conducere a între
prinderii (memento-ul directorului); o Organi
zare, conducere — memorator, vol. I o Forma
rea și perfecționarea cadrelor de conducere din 
întreprinderi.

O informație cuprinzătoare șl fundamen
tată asupra diverselor aspecte ale acti
vității generale de conducere oferă lu
crarea i e CONDUCEREA ACTIVITĂȚII 
ECONOMICE, traducere în 3 volume, apă
rută in anul 1970 la Editura tehnică.

Specialiștilor in probleme de organi
zare le poate fi de un real folos lucra
rea » • ȘTIINȚA ORGANIZĂRII — ECONO
MIE APLICATĂ, in Editura didactică șl 
pedagogică.

O utilă culegere de studii 
sub îngrijirea Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
și a Academiei de științe sociale și politice

gresului economico-social al țării, 
orice contribuție la clarificarea și 
explicarea obiectului și principiilor 
de bază ale științei conducerii so
cietății socialiste, ca și a direcțiilor 
esențiale de studiere a acestei științe, 
dobindește o mare însemnătate.

Printre cele mai „la zi“ apariții 
editoriale în acest domeniu se nu
mără lucrarea „Studii despre știința 
conducerii societății socialiste" e- 
laborată sub îngrijirea Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" și a Acade
miei de științe sociale și po
litice a Republicii Socialiste Româ
nia Precizîndu-se din capul locului 
că, spre deosebire de știința con
ducerii unităților socialiste, care este 
o știință a reglării micro-sistemelor 
social-economice. știința conducerii 
societății socialiste este prin exce
lență o știință socială și politică în 
cadrul căreia se abordează problema
tica majoră, specifică întregii socie
tăți și comună tuturor nivelelor con
ducerii sociale, lucrarea amintită a- 
bordează esența problemei in discu
ție : perfecționarea procesului de 
fundamentare a deciziilor economice, 
sociale și politice. Ca atare, teoria 
deciziei, teoria pregătirii, adoptării, 
aplicării și controlului deciziilor for
mează substanța capitolelor acestui 
prim volum al lucrării.

Propagandiștii, lectorii sf cursanții 
din învățămîntul de partid găsesc 
în cuprinsul acestei bogate lucrări 
elemente In măsuiră să le permită 
înțelegerea temeinică a obiectului șl 

obiectivelor științei conducerii socie
tății. Astfel, după ce sint pe larg 
înfățișate domeniul, funcțiile, princi
piile teoretice și metodologice ale 
științei conducerii, in capitole dis
tincte sînt dezbătute problemele in
formaticii, modelării și simulării în 
pregătirea deciziei, ale selecționării, 
formării, perfecționării și promovă
rii cadrelor în economie.

Se cuvine relevat că lucrarea a- 
bordează pe larg, de asemenea. In
tr-un șir de capitole, acele elemente 
care constituie contribuții originale 
ale partidului nostru la teoria și 
practica științei conducerii socialiste 
cum ar fi : democratizarea adoptării 
deciziilor prin participarea tot mai 
intensă a maselor la conducerea so- 
cial-politică, instituirea conducerii 
colective ca principiu fundamental 
al conducerii întregii vieți social- 
economice, perfecționarea continuă 
a structurilor organizatorice. Ca o 
sinteză generalizatoare a tuturor 
problemelor abordate in acest prim 
vplpm apare studiul: de încheiere 
consacrat conceptului de Ideal co
munist.

Cel de-al doilea volum al lucră
rii. în curs de pregătire, va aborda 
noi laturi ale științei conducerii so
cietății cum ar fi : experimentul 
social, planificarea socială, impor
tanța procesului de comunicare pen
tru conducerea social-politică. etica 
conducerii sociale, creativitatea șl 
responsabilitatea In decizia social- 
politică. ■ prognoza socială.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Adresindu-se redacției, tovarășul Vasile Mocanu, economist la 
Uzina de sirmă și produse din slrmă Buzău, ne scrie : „In raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională, no
țiunea de fond de acumulare este înlocuită cu aceea de fond național 

Care este semnificația fondului dede dezvoltare economico-socială. 
dezvoltare economico-socială 7“

înaintea oricăror altor explicații 
•e cuvine amintită precizarea cu
prinsă In raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului, pri
vitoare la fondul național de dez
voltare economico-socială ; acest 
fond cuprinde, potrivit precizării 
amintite, cota din venitul național 
repartizată pentru dezvoltare, pre
cum și fondul de amortizare, cu 
alte cuvinte totalitatea resurselor 
alocate de societatea noastră, atît 
pentru creșterea tortelor de produc
ție ale tării, cit și pentru lărgirea 
$1 modernizarea bazei materiale a 
activităților social-culturale.

Desigur, s-ar putea ridica urmă
toarea Întrebare : de ce se inclu
de amortizarea în fondul de dez
voltare. de vreme ce ea reflectă 
doar simpla contravaloare a mij
loacelor de producție consumate în 
procesul de producție 7 Deși formal 
pare că nu-i vorba decît de o re
cuperare bănească. în fapt procesul 
economic este mult mai complex. 
O dată cu accelerarea pătrunderii 
progresului tehnic în economie sa 
manifestă necesitatea sporirii con
tinue a nivelului și ratei acumu
lării, ca atare sporește inevitabil si 
fondul de amortizare. In același 
timp, cu cît crește fondul de amor
tizare, sporește și partea acestuia 
care poate ti folosită drept sursă 
de acumulare pentru realizarea re
producției fondurilor fixe. Devine 
astfel posibil ca încă înainte de a 
se fi uzat complet fizic o anumită 
mașină sau utilaj, o parte mal 
mare sau mai mică din contrava
loarea sa să fie investită în noi 
mașini și utilaje. Desigur că o anu
mită perioadă de timp vor func
ționa Simultan noua mașină achi
ziționată pe seama fondului de a- 
mortizare, cît și mașina pe seama 
căreia s-a constituit acest fond, dar 
care nti și-a epuizat Încă potenția
lul productiv. Deci, pe seama fon
dului de amortizare, societatea a 
realizat un proces de acumulare. ■

Ceea ce apare nou astăzi în ce 
privește rolul fondului de amorti
zare in sporirea acumulării se da
torează implicațiilor revoluției ști
ințifice și tehnice, oare obligă eco
nomia națională la amortizări ac

celerate, pentru a evita uzura mo
rală a mijloacelor de producție. A- 
ceste amortizări permit o reînnoire 
mai rapidă a fondurilor de produc
ție și deci o înzestrare tehnică su
perioară a economiei. Rezultă că 
fondul de amortizare constituie o

fondul propriu de dezvoltare al 
unităților economice de stat, fondul 
organizațiilor cooperatiste și al ce
lorlalte organizații obștești și fon
durile utilizate de populație.

Principala destinație a fondului 
național de dezvoltare o constituie 
lărgirea, modernizarea și reînnoirea 
fondurilor fixe din industrie, agri
cultură, construcții și transporturi, 
precum și din celelalte ramuri ale 
producției materiale și serviciilor.

în același timp, o parte însemna
tă a acestui fond este alocată pen
tru lărgirea bazei materiale a in- 
vățămintului, culturii, ocrotirii să

Care este 
semnificația 

fondului national 
de dezvoltare 

ecnnnmicn-socială ?
sursă pentru dezvoltare, de unde 
apare necesitatea cuprinderii Iul 
în fondul național de dezvoltare 
economico-socială alături de cota t 
parte anume repartizată din venitul 
national, pentru dezvoltare.

Practic, fondul național de 
dezvoltare, ca parte compo
nentă a venitului național, este for
mat din punct de vedere bănesc 
dintr-un sistem unitar de fonduri 
cum ar fi : fondul central de dez
voltare, fondul local de dezvoltare,

nătății șl altor activități social- 
culturale, pentru construcția de lo
cuințe și lucrări edilitar-gospodă- 
rești. O altă parte din fondul na
țional de dezvoltare economică so
cială se utilizează pentru asigura
rea unităților productive cu canti
tățile normate de materii prime, 
materiale și alte mijloace circulan
te necesare desfășurării activității 
economice în continuă creștere, cit 
și pentru constituirea unor rezerve.

înfăptuirea obiectivelor funda-

mental* ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate este 
nemijlocit condiționată nu numai 
de repartizarea optimă a venitului 
național pentru fondul de dezvol
tare și fondul de consum, ci și de 
modul în cșre sint gospodărite a- 
ceste resurse. Avem datoria așadar, 
să acționăm cu toată fermitatea, 
prin toate mijloacele, pentru crește
rea eficienței economice a inves
tițiilor, pîrghia principală prin 
care se materializează fondul na
țional de dezvoltare ; de la fiecars 
leu investit trebuie să obținem o 
producție tot mai ridicată, cu o uti
litate maximă. în actualul cincinal 
s-a prevăzut ca sporul venitului 
național la 1 000 lei fond național 
de dezvoltare (exclusiv fondul de 
amortizare) să crească cu peste 45 la 
sută, comparativ cu perioada 1966- 
1970. Calcule estimative arată că 
dacă s-ar fi menținut nivelul efi
cienței din perioada cincinalului 
precedent, pentru a obține volumul 
venitului național prevăzut în anul 
1975 ar fi trebuit să destinăm la 
fondul de acumulare aproximativ 
jumătate din venitul național. Iată 
un argument elocvent care dove
dește necesitatea folosirii cu chib
zuință. cu maximum de randament 
a fondului național de dezvoltare.

Analiza modului de utilizare » 
fondului de dezvoltare trebuie să 
constituie un obiectiv permanent, o 
sarcină de mare răspundere a comi
tetelor și consiliilor oamenilor mun
cii din toate unitățile economice, a 
unităților administrativ teritoriale — 
comună, oraș, municipiu, județ — 
precum și a organelor centrale de 
sinteză economică. în centrul preo
cupărilor factorilor de conducere 
din ministere, centrale, întreprin
deri și consilii populare trebuie să 
stea deopotrivă accelerarea rotației 
fondurilor materiale și bănești, uti
lizarea intensivă a mijloacelor de 
producție, pentru a asigura resur
sele necesare dezvoltării industriei, 
agriculturii, tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, reînnoirii fondu
rilor fixe în termene cît mai scur
te, realizării unul potențial produc
tiv modern. Astfel se vor putea a- 
sigura In continuare creșterea In 
ritm susținut a economiei, în vede
rea lichidării treptate a răminerii în 
urmă a României față de țările a- 
vansate ale lumii, ridicarea nive
lului de bunăstare și civilizație al 
întregului popor.

Gh. OBREJA 
Comitetul de Stat 
al Planificării

—

Din experiența unui cabinei
de științe sociale

O dată cu începerea unui nou an In învățămîntul 
de partid, cabinetele de științe sociale din între
prinderi cunosc o vie intensificare a activității de
dicate sprijinirii propagandiștilor și cursanților. Re
dăm în cele ce urmează citeva aspecte din activi
tatea cabinetului de științe sociale al uzinei „Repu
blica" din Capitală, a căror cunoaștere poate fi 
instructivă și pentru alte cabinete.

Sintem la cabinetul uzi- angajament, semnificația 
nei. la ora cind se iese' zsa si. mai ales. să--1

I

din schimbul I. Numeroși 
muncitori vin să solicite 
bibliografii, material do
cumentar sau lămuriri in 
legătură cu o problemă 
sau alta.

Comitetul de partid a 
luat măsuri oa aci să se 
afle în permanență prin 
rotație cadre competente 
de propagandiști din 
uzină, în măsură să răs
pundă solicitărilor. De a- 
semenea, a fost pregătit 
din timp un bogat mate
rial documentar menit să 
înlesnească studierea po
liticii marxist-leniniste a 
partidului, a problemelor 
teoretice șl politice de 
mare actualitate, In pri
mul rînd a celor rezultind 
din documentele Congre
sului al X-lea al P.C.R. și 
ale Conferinței Naționale. 
Astfel, cursanții găsesc 
aci tematicile învățămin- 
tului de partid pentru 
toate formele de studiu și 
pe întregul an. împreună 
cu bibliografiile respec
tive.

Un accent deosebit s-a 
pus pe elaborarea mate
rialelor privind aspectele 
practice specifice uzinei.

în cinstea conferinței 
municipale de partid — 
ne spune tov. Viorel Bă- 
dilă, secretar al comitetu
lui de partid — ne-am 
propus, ca o concretizare 
a angajamentului îndepli
nirii cincinalului in 4 ani 
și jumătate, să realizăm 
pînă la 9 decembrie în
treaga producție planifi
cată pe acest an. Folosim 
toate mijloacele, și în 
primul rind cabinetul, 
pentru ca fiecare munci
tor. fiecare salariat să 
cunoască bine sarcinile 
uzinei. valoarea acestui

dea seama clar de par
tea de responsabilitate 
care ți revine în îndepli
nirea lui.

In acest scop au fost 
întocmite planșe și grafice 
care „traduc" în limbajul 
datelor intuitive volumul 
sporit de produse ce tre
buie realizat pentru Înde
plinirea cincinalului îna
inte de termen : produc
ția planificată pe un 
an trebuie realizată in 10 
luni și 24 de zile, cea 
dintr-o lună lucrătoare 
în 27 de zile, cea dintr-o 
oră în 55 de minute. 
Cursanții șl propagan
diștii au, de asemenea, la 
indemină un set de planșe 
care prezintă, prin inter
mediul unor grafice su
gestive, sarcinile de plan 
ce trebuie îndeplinite la 
principalii indicatori ai 
producției (producție 
globală, productivitate*

muncii, realizarea investi
țiilor la parametrii pro
iectați etc.), pentru a se 
asigura realizarea cinci
nalului in patru ani și ju
mătate. Un alt set de 
planșe este consacrat ex
plicării unor noțiuni pri
vind știința conducerii și 
perfecționarea activității 
de conducere și organi
zare a producției. Pe masa 
de lucru a cabinetului se 
află ciclul de consultații, 
publicate de „Scînteia" în 
sprijinul celor care stu
diază in învățămîntul de 
partid, precum și răspun
surile la întrebările citi
torilor.

Cabinetul șl-a propus 
să sprijine, pe linie de 
propagandă, diferite ac
țiuni și inițiative organi
zate în cadrul uzinei. Ini
țiativa „Fiecare inginer, 
maistru și tehnician să 
rezolve o problemă teh
nică a cărei eficientă e- 
conomică să fie echiva
lentă cu salariul pe un 
an" a fost susținută de 
cabinet prin organizarea 
unor dezbateri cu cadrele 
tehnice. La cabinet a avut 
loc instruirea agitatorilor 
care au popularizat larg 
inițiativa, arătind avanta
jele ei. (Este semnificativ

că în primele două luni 
după lansarea inițiativei, 
tind colectivele de agita
tori nu funcționau, s-au 
făcut doar șase propuneri 
de îmbunătățiri tehnice, 
pentru ca, in următoarele 
două luni, după ce agita
torii au organizat convor
biri in ateliere, numărul 
propunerilor să crească la 
60). Intr-un mod asemă
nător, cabinetul a spriji
nit și sprijină acțiunea 
pentru reducerea consu
mului specific de metal. 
Au fost elaborate panouri 
care evidențiază sugestiv 
eficienta acestei acțiuni, 
sint programate expuneri 
și dezbateri privind căile 
de economisire a meta
lului.

Multe activități, desfă
șurate în cadrul cabine
tului. vizează integrarea 
rapidă in producție, edu
carea în spiritul eticii so
cialiste a sutelor de. ti
neri ce lucrează în uzi
nă. în planul de lucru ai 
cabinetului sînt progra
mate o serie de tntîlniri 
ale tinerilor cu luptători 
din ilegalitate, cu acti
viști de partid si munci
tori cu experiență.

Paul DOBRESCU
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pagina economică
Un imperativ 

stringent 
în industrie:

REALIZAREA 
LA TIMP A 

INVESTIȚIILOR

Ne aflăm Intr-o perioadă In oare, pe 
toate șantierele de Investiții, grăbirea lu
crărilor, concentrarea cu prioritate a uti
lajelor, materialelor și a forței de muncă 
spre capacitățile de producție din indus
trie și agricultură, spre construcțiile de 
locuințe constituie o cerință imperioasă. 
Ca atare, nimic nu este mai important la 
ora actuală decît unirea eforturilor titu
larilor de investiții, constructorilor și mon- 
torilor, furnizorilor de utilaje tehnologice 
In scopul urgentării terminării lucrărilor, 
trecerii la probele tehnologice, pentru pu
nerea in funcțiune la termen sau chiar 
mai devreme a noilor unități productive 
prevăzute pentru acest an. Cum se acțio
nează practic pe șantiere in vederea în
deplinirii integrale a planului de investi
ții, pentru darea in exploatare la datele 
stabilite a noilor capacități productive ? Ce 
neajunsuri mai trebuie să fie Înlăturate, 
de către cine și in ce constau măsurile 
de strictă urgență ee trebuie luate de 
factorii angajați in procesul de realizare 
* investițiilor 7

Șantierul Combinatului de celuloză *1 Wr
ite din Drobeta Turnu-Severin. Organizarea 
plnă in cele mal mici detalii a muncii, 
punctualitatea in Îndeplinirea sarcinilor, o 
exigentă discipLină muncitorească Întronată 
la nivelul fiecărei echipe — iată „rețeta" prin 
care graficele de execuție au fost permanent 
depășite, avansul de timp ciștigat consoli- 
dîndu-se decadă de decadă, de-a lungul ce
lor trei trimestre în acest an. Roadele unor 
asemenea preocupări susținute : fabrica de 
confecții din carton ondulat, una dintre uni
tățile de primă mărime de pe această plat
formă a industriei lemnului, a Început să pro
ducă cu șapte luni mai devreme. Iar, cu 
cite va zile in urmă, au fost executate șl ul
timele lucrări cuprinse In planul de Inves
tiții pe acest an al întregului șantier.

Potrivit datelor de care dispunem, și pe alte 
santiene au fost realizate și depășite sarcinile 
de plan, rezultate superioare Inregistrînd, tn 
special, trusturile de construcții industriale 
din Cluj, Pitești, Iași s.a. Nu același lucru 
»e poate spune tnsă despre unele șantiere

importante din industria materialelor de con
strucții și industria chimică.

De citva timp, trebuia să intre tn probe 
tehnologice Fabrica de beton celular autocla- 
vizat din Călărași. Dintre cele trei elemente 
esențiale, necesare acestor probe — apă. abur 
Ii energie — numai apa este asigurată. In- 
lrzierile în finalizarea lucrărilor de la utili—

Ancheta „Scînteii” 
pe un șir de șantiere relevă: 

PROBLEMA-CHEIE - 
LIVRAREA UTILAJELOR 

TEHNOLOGICE

tftți ee datoresc. In principal, nerespectărll 
termenelor de livrare a unor echipamente de 
către uzinele constructoare de mașini. Din- 
tr-un total de 1 218 tone de utilaje au sosit pe 
șantier numai 750 de tone. Printre furnizorii 
restanțieri : întreprinderea de construcții me
talice din Timișoara, cu un număr de șase po
duri rulante, uzina „Vulcan" din București, 
cu trei cazane de abur ș.a. Și, fapt deloc ne
glijabil, majoritatea utilajelor neilvrate con
diționează darea în exploatare a acestui o- 
blectiv. De pildă, autoclavele, fără de care 
nu poate fi concepută funcționarea fabricii, 
produse de „Grivița roșie" din Capitală. In 
număr de șapte, ele trebuiau să sosească la 
Călărași, treptat, lncepînd cu data de 30 iulie 
a.c. Plnă acum tnsă nu s-a primit nld 
una.

O situație de-a dreptul Intolerabilă. Deși 
obiectivul trebuie să producă din prima z! a 
anului viitor, totuși, condițiile cerute de 
aceasta n-au fost încă asigurate. Neajunsu
rile se cunosc, măsurile ce se impun pentru 
Înlăturarea lor, de asemenea. Cuvîntul de 
ordine constă în mobilizarea la maximum a 
acelor producători de utilaje care nu și-au 
onorat încă obligațiile asumate, lichidarea 
tuturor restantelor in timpul cel mai scurt!

Obiectivele aflate tn construcție la Uzinele 
de fire chimice Săvlnești trebuie să intre tn 
funcțiune incepind cu prima parte a anului 
1973. Dar lucrările sint rămase în urmă cu 
3—4 luni față de prevederile din grafic. 
Cauza principală a acestor restante continuă 
să fie tot lipsa unor utilaje tehnologice. Ast
fel, cu toate promisiunile făcute prin cele 10 
(zece) termene reeșalonate de către condu
cerile uzinelor „Vulcan" din București și 
U.P.R.U.C, din Făgăraș și în prezent frontu
rile de montaj de pe șantierul din Săvinesti 
sint descoperite cu peste 700 de tone utilaje. 
Iar tntîrzierile in livrarea utilajelor sînt du
blate de încă un mare neajuns : slaba orga
nizare a muncii pe șantier, fapt ce a făcut, 
ca realizările la structura de construcții-mon- 
taj să fie. In prezent, cu peste 7 milioane de 
lei sub valoarea planificată. Attt la construc
tor (șantierul nr. 3 aparținînd Trustului de 
construcții industriale din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), cît și la subantreprize, forța 
de muncă nu este asigurată in număr sufi
cient ; de asemenea, lipsesc o serie de uti
laje de ridicat și transportat. Iar cele care 
există pe șantier nu sint folosite rațional.

Recent, biroul Comitetului județean Neamț 
al P.C.R. a intervenit pe lingă furnizorii de 
utilaje și la conducerile ministerelor ce con
cură la realizarea marilor obiective indus
triale de pe platforma chimică Săvinesti. 
pentru a sprijini mai eficient acțiunile ce vi
zează materializarea, în termen, a programu
lui de investiții. S-au dat asigurări din par
tea factorilor în drept, au fost luate măsurL 
Acum este așteptată eficiența lor.

Cristian ANTONESCU 
Lucian CIUBOTARU 
Ion MANEA

LA UZINA DE PRELUCRARE A MASELOR PLASTICE DIN BUZĂU

AUTODOTAREA —
sursa a eficienței economice superioare

Creșterea considera
bilă a cerințelor de 
produse fabricate la 
Uzina de prelucrare a 
maselor plastice din 
Buzău a Impus spori
rea capacității de pro
ducție. Dotarea noi
lor spații se asigură — 
In mare parte — prin 
autoutilare. Acum se 
lucrează la realizarea. 
Intr-un termen scurt, 
a unor Instalații com
plexe. de mare capa
citate, pentru secțiile 
de bază ale uzinei. 
Inginerii Marin Iones- 
cu. Stefan Posedaru. 
Ion Vîga, Mușat Ian- 
cu. Florin Zlrbo el 
Mihai Turcin. Împre
ună cu maiștrii Ion 
Miu. Dumitru Drulea 
șl Ștefan Ștefan sînt 
creatorii uneia din a- 
ceste Instalații (în 
fotografia din dreapta.

etțlva din membrii a- 
eestui colectiv). Pusă tn 
funcțiune, instalația 
respectivă are parame
trii funcționali ce de
pășesc pe cei al utila
jelor similare aduse 
din Import Producția 
este de trei ori mal 
mare, fără * depăși 
gabaritele acelorași in
stalații din străinăta
te, In condițiile unor 
costuri minime.

Solicitările agricul
turii pentru folii din 
polietilenă de lățime 
mare au pus tn fata 
Colectivului tntreprin- 

< deril buzoiene alte 
probleme. Utilajele e- 
xistente nu puteau 
produce folii la astfel 
de dimensiuni. înlo- 

• cuirea lor nu era eco
nomicoasă și. în plus, 
orocurarea altora ne
cesita valută. Ca atare, 
specialiștii s-au pro

nunțat pentru execu
tarea tn uzină a unor 
părți componente (ca
pete de extrudere) la 
utilajele din secții 
(fotografia din stin
gă) ; proiectarea șl 
realizarea acestora 
au adus uzinei im
portante economii de 
valută. Astfel, nu
mai la 2 capete cu 
diametrul 250 mm. 
s-au economisit peste 
50 mii lei valută. în 
anul curent se vor mal 
realiza două formatoa
re pentru ambalaje 
din polistiren, a căror 

■ valoare la' import- este 
de 240 mii Iei valută! 
dar acestea nu numai 
că vor asigura econo
misirea sumei res
pective, el vor per
mite șl creșterea sub
stanțială a productivi
tății muncii

Cu țelul îndeplinirii cincinalului 
înainte de termen

Cooperarea interuzinală in construcția de mașini

INITIATIVE DE PREȚ
IN ÎNTRECEREA socialistă

Cu obiectivitate despre cauze 
asa zis „obiective" ale restantelor

COMBINATUL DE CELULOZA 
ȘI HÎRTIE DIN DEJ :

„Să lucrăm cu consumuri 
specifice la nivel 

mondial"
Combinatul de celuloză și h1r- 

tie este cea mai reprezentati
vă, dar șl mai cunoscută 
Întreprindere a municipiului 
Dej. Aceasta ca urmare a 
succeselor obținute, mai ales tn 
ultima vreme, tn marea între
cere. socialistă pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, 
in condiții de eficiență econo
mică superioară.

Colectivul combinatului a por
nit inițiativa : „Să lucrăm cu 
consumuri specifice la nivelul 
celor mai scăzute pe plan mon
dial !“ Și a obținut ase
menea consumuri la o se
rie de componente ale celulo
zei și hîrtiei. Economiile înre
gistrate pe seama diminuării 
consumurilor specifice se ridică 
La circa 2,5 milioane lei, iar a- 
proape jumătate din sporul pro- 
ducției-marfă a fost obținut ou 
materii prime, materiale, ener
gie etc. economisite. Pe lista 
ecoțiomiilor figurează, de pildă, 
2 800 mp lemn, 85 tone sodă 
caustică, colofoniu din import 
In valoare de 638 000 lei, peste 
1 700 tone abur, 320 000 mc apă, 
energie electrică în valoare de 
1.4 milioane lei. Intre cei care 
contribuie la obținerea unor a- 
semenea rezultate se află ope
ratorul chimist Vlad Guguianu, 
de la celuloză, Tuzsardi Tiberiu, 
conducător de la secția hîrtie, 
mecanicii de întreținere loan 
Muncelean, Dumitru Dumbravă, 
electricianul Dănilă Marton, ș.a.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

MINA LUPENIt

„Două cicluri lunare 
in plus la abatajele 

frontale"
În competiția muncii rodnice, 

dt mal productive, ce se desfă

șoară tn minele din Valea Jiu
lui, continuă să fie fruntaș co
lectivul de la Exploatarea mi
nieră Paroșeni care, în luna oc
tombrie a. c„ a dat o producție 
suplimentară de cărbune de pes
te 1 000 tone. Din rindul celor 
mai mari compartimente pro
ductive se desprinde — prut 
realizări superioare — sectorul 
IV al minei Lupeni, în cadrul 
căruia brigada condusă de Eroul 
Muncii Socialiste Petre Con
stantin a pornit binecunoscuta 
inițiativă „Două cicluri lunare 
în pluș la abatajele frontale". 
Cum este și firesc, inițiativa a 
fost îmbrățișată cu căldură de 
brigăzile altor comuniști de aici

Rezultatele sint demne de 
relevat : brigada inițiatoare a lui 
Petre Constantin împreună cu 
cea oondusă de Ioan Solomon 
au consemnat o depășire de 1,5 
cicluri în prima jumătate a lui 
octombrie, avînd condiții certe 
de a realiza, pînâ la sfîrșitul 
lunii, peste 2 cicluri suplimen
tare în abatajele frontale. Un 
rezultat meritoriu a înregistrat 
brigada Iui Vasile Caila, care a 
obținut, de la începutul lunii și 
pină în prezent, 4 cicluri supli
mentare, concretizate în circa 
2 000 tone cărbune extras peste 
plan. De altfel, realizările con
crete din cadrul acestui sector 
— 5 000 tone cărbune peste pla
nul „la zi" în luna curentă — 
sector care deține ponderea pro
ductivă la mina Lupeni, confir
mă valoarea inițiativei amintite 
și stimulează puternic extinde
rea acesteia tn Valea Jiului.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii”

FABRICA DE CONFECȚII 
DIN CALARAȘI :

„De la lucruri mărunte, 
la rezultate mari"

în această fabrică se realizea
ză produse apreciate nu numai 
pe piața internă, dar și tntr-o 
serie de țări din aproape toate 
continentele unde sint exporta
te. Un rol important tn realiza
rea sarcinilor economice și a

dezideratului major — pro
duse de inaltă calitate — l-au 
avut și îl au, în continuare, mă
surile luate de comitetul oame
nilor muncii, sub îndrumarea 
organizației de partid, care au 
dus la organizarea producției pe 
baze științifice, treeîndu-se la 
profilarea sectoarelor de fabri
cație si a formațiilor de lucru, 
la specializarea lor pe sortimen
te. Tot mai mult s-a pus accen
tul pe calificarea și ridicarea 
pregătirii tehnico-profesionale a 
forței de muncă. în acest fel, 
muncitoarele au posibilitatea 
să-și însușească metode mo
derne de execuție a confec
țiilor. Sint numeroase muncitoa
rele care pot executa Ia fel de 
bine 4—5 operații din procesul 
tehnologic, iar Vasilica Pană. 
Viorica Tomescu, Vasilica Alecu, 
Florentina Maria, Tereza Brașo- 
veanu și altele pot face față ori
cărei faze din cele 20—25 ale 
tehnologiei de confecții, pe care 
le execută in condiții de bună 
calitate.

Lupta pentru o înaltă ca
litate a producției — adevărată 
deviză de muncă a colectivului 
fabricii — imbracă și alte for
me. De pildă, una dintre inițiati
vele declanșate în acest an se 
intitulează : „De la lucruri mă
runte, la rezultate mari" și pri
vește efortul de execuție ire
proșabilă a fiecărei operații, a- 
cordindu-se toată atenția redu
cerii cheltuielilor mațeriale. ca
lității producției. Eficienta eco
nomică 1 Pînă acum, peste un 
milion leL Tinînd seama că 90 
la sută din producție este desti
nată exportului și că nu s-au 
tnregistrat refuzuri de calitate 
din partea beneficiarilor, se 
poate spune că inițiativa amin
tită dă bune rezultate in prac
tică. Este de relevat și faptul 
că planul anual a fost îndeplinit 
Ia 10 octombrie și, de la această 
dată, harnicul colectiv al fabri
cii lucrează în oontul anului vii
tor.

Gheorghe CARP 
secretar al Comitetului 
municipal Câlâraji al P.C.R.

Ne-am notat, recent, opinia Ing. 
Nistor Pateu, șeful comisiei economice 
a Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R., în legătură cu modul în care 
evoluează, uneori, colaborarea dintre 
întreprinderi sibiene și alte unități 
industriale :

— Este oare firesc, întreba Interlo
cutorul, ca intre întreprinderi din 
subordinea aceluiași minister, sau din 
cadrul aceleiași centrale industriale, 
relațiile de cooperare să nu se poa
tă desfășura in bune condiții 1 A- 
proape lună de lună, Uzina de piese 
auto Sibiu trebuie să facă demersuri 
peste demersuri pentru ca Uzina de 
autocamioane din Brașov să-i livreze, 
conform contractelor, carcasele ne
cesare mecanismelor de direcție. La 
fel. Uzina mecanică Mîrșa întimpină 
neajunsuri în relațiile cu uzina „1 
Mai“-Ploiești și cu Uzina mecanică 
Plopeni, ‘

în ce constau cauzele acestor de
ficiențe, ce măsuri urgente trebuie 
adoptate pentru Înlăturarea lor 7 
Dacă ar fi să ne menținem pe pla
nul justificărilor scrise și verbale ale 
întreprinderilor care nu-și îndeplinesc 
integral — la termen și in condiții 
calitative superioare — planul de 
cooperare, ar însemna să admitem că 
în unitățile respective acționează, cu 
regularitate, cauze obiective cg le 
împiedică să-și respecte obligațiile, 
în realitate, tn cea mai mare parte, 
motivațiile au un evident substrat 
subiectiv : anumite conduceri de în
treprinderi nu privesc indatoririle in 
domeniul cooperărilor ca pe celelalte 
sarcini de plan. De aceea, acordă o 
atenție mai redusă pregătirii tehnico- 
materiale a realizării colaborărilor. 
Alte unități refuză, pur și simplu, să 
coopereze, pentru a folosi mai bine 
capacitatea de producție de care dis
pun, cu întreprinderile „surori". Așa, 
de. pildă, Uzina de vagoane din Arad, 
deși utilizează sub capacitate o ma
șină de forjă orizontală, totuși nu 
este de acord să execute, pe acest uti
laj, piese (reazime sferice) pentru 
Uzina mecanică din Mușcel, care nu 
dispune de condițiile tehnice de a le 
fabrica. Dificultăți importante sînt de 
semnalat și în legătură cu forjarea 
unor arbori cotiți pentru uzina „Tim
puri Noi", singurul executant posibil 
fiind uzina „Steagul roșu" din Brașov. 
Este adevărat, această ultimă unitate 
are strangulări de flux la utilajul 
respectiv, unicul existent tn țară. Se 
omite însă că, practic, timpul necesar 
pentru forjarea arborilor cotiți ceruți 
de uzina „Timpuri Noi" reprezintă un 
procent extrem de redua tn totalul

timpului de lucru al utilajului la care 
ne referim, că producția acestuia 
poate fi Încă mărită pe calea unor 
măsuri interne cum ar fi : completa
rea echipelor de «ervlre, mecaniza
rea transportului materialului cald, 
mărirea suprafețelor de încălzire ș.a. 
Ceea ce înseamnă că, printr-o mai 
bună organizare a producției și a 
muncii Ia utilajul respectiv, deci prin- 
tr-un efort de gîndire șl un plus de 
răspundere, se pot acoperi, tn mai

• Relații de colaborare de 
domeniul bunului plac al 
unor întreprinderi ? • înain
te de a spune „NU" — gîn- 
diți, organizați, luați măsuri I
• Un diferend ce se perpe
tuează intre doua unități ve
cine • Unde se găsesc solu
țiile pentru onorarea inte

grală a obligațiilor ?...

bune eondițli, șl aceste necesități ale 
uzinei bucureștene.

Ce se întîmplă însă In unele îm
prejurări 7 Ne oprim Ia un caz. Cu 
toate că, de ani de zile, uzina „23 
August" din Capitală execută pentru 
vecina sa, fabrica de mașini-unelte și 
agregate, o gamă largă de piese tur
nate, în nu puține cazuri, contrac
tele nu sînt respectate nici din punc
tul de vedere al termenelor și nici 
sub aspect calitativ. în urmă cu un 
an, se părea că „semnalul de alarmă" 
al F.M.U.A.B., tn legătură cu perpe
tuarea acestei defectuoase colaborări, 
a fost In sfîrșit recepționat de Grupul 
de uzine „23 August". într-un docu
ment, întocmit la vremea respectivă 
sub egida grupului amintit, se preciza 
„Pentru anul 1972 nu se ridică pro
bleme in realizarea cantităților de 
piese turnate din fontă pentru uzinele 
C.I.M.U., stabilite prin planul de 
cooperare transmis de M.I.C.M.". Dar. 
nici nu s-a uscat bine cerneala sem
năturilor pe documentul amintit *1

restanțele la piesele turnate au și 
apărut. Ele au crescut continuu, astfel 
că planul de cooperare pe trei tri
mestre la piesele turnate eboșate a 
fost îndeplinit în proporție de numai... 
53 la sută.

Discutăm cu ing. Mircea Drăgutln. 
director de fabricație la cald din ca
drul Grupului de uzine „23 August", 
despre cauzele nerespectării sarcinilor 
de cooperare cu Centrala industrială 
de mașini-unelte.

— Neajunsurile sînt de două cate
gorii — ne spunea interlocutorul. în 
primul rînd, se sconta pe intrarea In 
funcțiune încă de la 1 ianuarie a.c. 
a noilor capacități la turnătoria uzi
nei „23 August". Din păcate. tnsă, 
nici acum, din cauza constructorului, 
I.C.S.I.M., noile capacități nu lucrea
ză la capacitatea proiectată, ci în con
dițiile unor improvizații care nu dau 
însă rezultate pptime. Abia spre sfîr
șitul acestui an, instalațiile respective 
vor produce din plin. în al doilea 
rind, au lipsit muncitorii calificați.

Să nu fi fost cunoscute oare, In 
luna ianuarie a.c., de către conducerea 
Grupului de uzine „23 August" pro
blemele puse acum pe tapet 7 în sec
ția în care se execută eboșarea piese
lor turnate, una din cauzele nereali- 
zării sarcinilor de cooperare constă 
in lipsa unor muncitori care să 
servească anumite mașini-unelte. 
Dacă însă comparăm indicele de uti
lizare a mașinilor înregistrat tn acest 
an, în secția de eboș, de circa 52—55 
la sută, cu cel consemnat în secțiile 
de bază ale uzinei, de 64—68 la sută, 
rezultă clar orientarea repartizării 
muncitorilor calificați cu precădere 
către sectoarele de producție princi
pale ale uzinei, ceea ce este firesc ; 
dar aceasta nu trebuie să ducă la 
neglijarea secțiilor in care se reali
zează comenzile de cooperare cu Fa
brica de mașini-unelte și agregate.

Care sînt perspectivele 7
— S-a convenit să se reeșaloneza 

execuția pieselor turnate pînă Ia iflr- 
șitul anului, astfel Incit să nu punem 
in pericol realizarea planului de pro
ducție al F.M.U.A.B.. ne-a relatat Ing. 
Drăgulin.

Pentru anul viitor tnsă «arcina 
de producție la piese turnate nece
sare unităților centralei industria
le de mașini-unelte crește cu circa 
80 la sută, iar cea de piese turnate și 
eboșate cu peste 30 la sută. Este tim
pul să se treacă mal hotărit la acțiune 
și să se găsească cit mai operativ, de 
către uzină și grupul de uzine amintit, 
■oiuțlile mult așteptate.

Cornelia CARLAN

eco-

claxonează!

Astronomii stau

cu sufletul la gură

„Dacia

normală. Cu 
să ia măsuri 
pentru lichi- 
neajunsur iilor

folosit tn 
forestieră 

— a fost con
st omologat la

1300“

CONTRASTE
Cloșca cu puii...

de oțel
Ateliere!* mecanica 

din cadrul marilor În
treprinderi industria
le ale județului 
cău au devenit 
vărate 
ale aiutodotării.
va 
rea 
nos 
rea 
rate 
plăcilor tlbro-lemnoa- 
se constituia o pro
blemă in ridicarea gra
dului de valorificare a 
masei lemnoase pe e- 
conomie. Utilajul de 
bază pentru această o- 
perațiune — tocăto
rul — era adus pînă de 
curînd din import 
Iată insă că specia
liștii de la Complexul 
de prelucrare a lem
nului Comânerii au 
reușit să asimileze 
pînă acum 7 tipuri de 
tocătoare de diverse 
capacități și utilizări. 
De menționat că to
cătorul de bază, care 
va fi 
nomia 
TL 2 
struit 
complexul din Comă- 
nești. Prin confecțio
narea a 14 tocătoare de 
acest fel s-au econo
misit, plnă acum, 2.2 
milioane lei valută. Și 
la Fabrica de celulo-

Ba- 
ade- 

„micro-uzine" 
‘ ■ Cîte-

exemple. Toca- 
materialului lem- 
pentru fabrica- 

plăcilor aglome- 
din lemn și

zi șl hlrtte Letea au 
fost realizate o seamă 
de utilaje de Înaltă 
tehnicitate, care au 
contribuit direct la 
creșterea capacității de 
producția a liniilor 
tehnologice, la Imbu- 

a 
A- 
u- 
au 
tn

nătățirea continuă 
calității produselor, 
semene* mașini și 
tilaje importante 
fost executate șl 
atelierele Grupului 
industrial de petrochi
mie Borzești. Uzin* 
metalurgică din Bacău. 
Grupul industrial de 
foraj și extracție a ți
țeiului Momești, fabri
ca de postav Buhuși. 
Ca urmare, de la în
ceputul anului si plnă 
acum s-a 
portul de 
utilaje cu 
lioane lei 
asemenea.
nuat achizițiile de u- 
tilaje, mașini și piese 
de schimb de la fabri
cile producătoare ' din 
tară cu aproape 8 mi
lioane let

După cum m vede, 
atelierele respective
lor uzine tind să de
vină adevărate „ml- 
cro-uzine" care fee 
pud, de milioana. Le 
urăm prolificitate eM 
mai mare I

redus 
mașini 

circa 15 
valută.
s-au dtmi-

im-
Si 

mi- 
De

ftarnieul colectiv al 
Uzinei de autoturis
me din Pitești s-a an
gajat să înfăptuiască 
cincinalul tn patru ani 
și jumătate. Ca atare, 
pentru uzina respecti
vă contează fiecare 
oră, fiecare dină în 
competiția cu timpul. 
Valorificînd mai bine 
potențialul tehnic si 
uman, constructorii de 
autoturisme românești 
și-au îndeplinit e- 
xehnplar sarcinile de 
producție în fiecare 
lună din acest an. 
Iată însă că. din mo
tive independente de 
ei, planul pe luna oc
tombrie este In peri
col de a nu fi înde
plinit. L* ora actuală, 
activitatea pe banda 
de montaj autoturis
me stagnează din lipsa 
unor piese netrimise 
ta timp de unii furni-

După ritmul In caro 
lucrează constructorii 
de pe șantierul Grupu
lui industrial din Bor- 
zești se pare că anul 
are cinci trimestre. 
Altfel nu se explică 
de ce au realizat, pînă 
în prezent, numai 46.2 
Ia sută din planul 
de construcții-montaj. 
Pentru constructorii 
de Ia instalația de fe
nol și acetonă, anul 
este și mai... lung. 
Aici, sarcinile de plan 
au fost îndeplinite nu
mai în proporție de 37 
la ‘ sută. Deci, expresă 
pe ordinea de zi este 
întrebarea : cîțe tri
mestre are anul 7 
Clarificare foarte, ne
cesară, întrucît ar fi 
greu să se lucreze 
după două calendare. 
Specialiștii chemați 
și nechemat! să-șl

Cu

sori din țară. în pană. i
cum s-ar spune, din <
cauza indisciplinei con- (
tractuale, se află circ* .
800 limuzine „Dacia 
1300", care nu pot ft 
livrate pentru că nu au 1
echipamentul complet '
Alarmată, pe bună 
dreptate. conducerea 
uzinei a apelat la aju- i
torul „Scînteii" pentru ,
a-i determina pe fur- ,
nizorii restantieri să-st 
onoreze imediat si in
tegral obligațiile con
tractuale. Este vorba 
de Fabrica de artico
le din tablă Codlea, 
Fabrica de geamuri 
Buzău. Uzina de pie
se auto Sibiu. I.M.E.B. 
Oradea, precum și în
treprinderile de indus
trie locală Pitești si 
Cîmpulung Muscel. , 
S-a recepționat „cla
xonul" Daciei I 300, 
onorați furnizori 7

spună părerea n-au 
căzut la nici un a- 
cord : cei de pe pri
mul șantier pledează 
într-un fel, cei de pe 
al doilea, in altfel. Sin-, 
gura ieșire din dilemă 
ar putea-o oferi numai 
conducerea Trustului 
de construcții-montaj 
din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, care 
coordonează cele două 
șantiere. Ea ar putea 
să redea anului dimen
siunea 
condiția 
urgente 
darea 
persistente în activita
tea constructorilor. Va 
face oare acest lucru, 
sau se pronunță pen
tru revoluționare* ca
lendarului 7 Astrono
mii stau cu sufletul la 
gură, in așteptarea 
deznodămintului.

multe petice,

nu-i firesc
dai in petic?

de confecțiiFabrica __
din Craiova are în stoc, 
la ora actuală, peste 80 
tone deșeuri. Cum să 
le vîndă 7 De obicei, le 
valorifică prin D.C.A. 
Acum însă lucrurile 
s-au încurcat. între
prinderea D.C.A. din 
Craiova nu mai accep
tă sub nici un motiv 
să ridice deșeurile din 
acest an și nici să în
cheie contracte pentru 
deșeurile din 1973, pe 
motiv că nu are asigu
rată desfacere*. Toate 
cele peste 20 de adre
se, telexuri, telegrame 
expediate de către fa
brică către Ministerul 
Industriei Ușoare, că-

tre Centrala d« con
fecții București, Cen
trala D.C.A. București, 
întreprinderea D.C.A. 
Craiova nu au avut 
darul să determine o 
măsură care să scoată 
fabrica din impas. 
Pentru lichidarea unor 
asemenea adrese per
petue, cu modestie, o- 
ferim două soluții : 1) 
fabrica să „producă" 
mai puține (sau deloc) 
deșeuri ; 2) D.C.A. să 
nu uite că menirea sa 
este să colecteze de
șeuri și nu maldăre d« 
adrese — căutînd mal 
activ posibilitățile da 
desfacere, căci cerințe 
sxistă.

I
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încheierea unui protocol intre instituțiile 
de planificare ale României si Ungariei

Vineri au avut loc la București 
convorbiri între tovarășii Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Pardi Imre, 
președintele Oficiului National de 
Planificare al R.P. Ungare. Cu acest 
prilej s-a efectuat un schimb de pă
reri în legătură cu problemele dez
voltării economiilor naționale ale Ro
mâniei și Ungariei in perioada actua
lului cincinal și în perspectivă. Au 
fost analizate, în lumina sarcinilor 
stabilite de conducerile superioare de 
partid și de stat ale celor două țări, 
căile și mijloacele de adîncire a coo
perării și specializării In producție,

intensificării schimburilor economice 
dintre România și Ungaria.

Convorbirile s-au desfășurat tntr-o 
atmosferă de prietenie și deplină În
țelegere.

In cursul aceleiași zile a fost În
cheiat un protocol prin care se sta
bilește programul de lucru al Celor 
două .instituții de planificare, pentru 
peridada următoare. Protocolul a fost 
semnat din partea română de tovară
șul Manea Mânescu, iar din partea 
ungară de tovarășul Pardi Imre. Prin
tre persoanele oficiale prezente la 
semnare se afla Ferenc Martin, am
basadorul R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

Inaugurarea liniei de înaltă tensiune 
Timișoara - Arad - Szeged

TIMISOARA (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Cezar Ioana). — A fost pusă 
In funcțiune linia electrică de 400 
kV Timișoara—Arad—Szeged, care 
asigură legătura directă Intre siste
mele energetice ale Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Ungare. Rod al colaborării efi
ciente a specialiștilor și muncitorilor 
români' și maghiari, noua linie de 
înaltă tensiune — care sporește ca
pacitatea de schimb dintre cele două 
țări cu 300 MW — reprezintă trans
punerea în viață a hotărîrilor luate, 
în acest sens, de către conducerile 
de partid și de stat ale României și 
Ungariei In cadrul dezvoltării neîn
cetate pe care o cunoaște cooperarea 
pe multiple planuri dintre cele două 
popoare vecine și prietene.

Cu prilejul inaugurării oficiale a 
noului obiectiv energetic, la festivi
tățile de la Timișoara și Szeged au 
participat Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice din România, și Sze- 
ker Gyula. ministrul industriei gre
le din R.P Ungară. Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean. Gyorgy 
Imre, prim-secretar al Comitetu
lui județean Csongrad al P.M.S.U., 
și Komoczin Mihaly, președintele

Sfatului popular al județului Cson
grad, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat din județele 
din România și Ungaria prin care 
trece noua magistrală electrică, pro- 
iectanți, constructori, montori din ce
le două țări vecine și prietene.

In cadrul festivităților, miniștrii 
Octavian Groza și Szeker Gyula au 
transmis calde felicitări, mulțumiri 
și urări de noi succese constructo
rilor, montorilor. proiectantilor, ro
mâni si maghiari, tuturor celor care 
au colaborat la înfăptuirea acestui 
important obiectiv energetic.

Au mai luat cuvtntul muncitori ro
mâni și maghiari care au lucrat la 
construcția acestei linii : ei și-au ex
primat satisfacția pentru construirea 
In comun a acestei magistrale elec
trice. o nouă expresie a legăturilor de 
prietenie și colaborare frățească în
tre popoarele român si maghiar.

Constructorii români aparținlnd 
grupului de șantiere „Electromon- 
taj“-Banat și întreprinderii „Electro- 
montaj”-Cluj, utilizînd soluții teh
nice moderne (stîlpi din repere din
țate și fundații prefabricate) au 
realizat această lucrare mai devreme 
decît era prevăzut, succes pe care 
îl dedică celei de-a XXV-a aniver
sări a proclamării republicii.

r
Zilele filmului sovietic

■y • • •„Tinerii

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit vineri dimi
neața pe Dick De Zeeuw, directorul 
Institutului din Wageningen pentru 
aplicarea științelor atomice In agri
cultură. președintele Comisiei pentru 
știință din senat și președinte al 
Partidului Catolic din Olanda.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat loan 
Ursu, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Teluvologie, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Erfergia Nucleară.

A fost prezent Pieter V. Putman- 
Cramer. ambasadorul Olandei la 
București.

*
în timpul șederii în țara noastră, 

oaspetele a avut convorbiri eu prof.

Ioan Ursu. președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară. Va- 
sile Gliga. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, cu membri ai con
ducerii Institutului de fizică atomi
că. Academiei de științe agricole și 
silvice. Institutului agronomic „Nico- 
lae Bălcescu", referitoare la colabo
rarea româno-olandeză tn domeniul 
folosirii energiei atomice In agricul
tură și biologie.

Cu această ocazie. Intre Institutul 
de fizică atomică și Institutul pen
tru aplicarea științelor atomice tn a- 
gricultură din Wageningen a fost 
semnată o înțelegere privind co
laborarea în domeniul aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare.

Vineri seara, prof. Dick De Zeeuw, 
a părăsit Capitala.

(Agerpres)

COCTEIL OFERIT DE AMBASADORUL
R. P. D COREENE

Cronica zilei
SEARA CULTURALA 
CU PRILEJUL ZILEI 

NAȚIONALE A ALGERIEI

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, vineri a avut loc în Capitală 
o seară culturală organizată cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii Al
geriene Democratice și Populare.

Cu acest prilej, Virgil Dănciu- 
lescu, secretar general de redacție al 
ziarului „Scinteia", a Împărtășit au
ditoriului impresii de călătorie din 
această țară. Asistența a vizionat apoi 
filmul documentar „Africa 72“ — Re
publica Algeria.

La manifestare au luat parte 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

*

înapoierea de la Moscova a reprezentantului
permanent al României la C.A.E.R.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
României în Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc, s-a înapoiat, vineri 
seara, de la Moscova, unde a parti
cipat la lucrările celei de-a 60-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezenți tovarășii Paul Nicules
cu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul educației și 
învățămintului. Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
La plecarea din Moscova, tovarășul 

Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a fost salutat 
de M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. V. Faddeev, secretarul C.A.E.R., 
funcționari superiori ai C.A.E.R.

Erau de față ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, Gheorghe Ba- 
drus, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

COMUNICAT

Multe slnt Ideile ge
neroase pe care acest 
film le propune aten
ției spectatorilor. După 
cum ușor se poate de
duce din titlu, e vorba 
de viața tinerilor, mai 
precis a tinerilor care 
tși încheie adolescenta 
și intră în situația de 
a-și alege un drum 
propriu In viață. Fami
lia. grupul social din

xei, căminul studenți
lor constructori etc., 
oferindu-ne aproape pe 
nesimțite și un pano
ramic, din zborul pă
sării, al Moscovei mo
derne. Se poate, astfel, 
spune că filmul are o 
prețioasă încărcătură 
documentară, adică de 
cunoaștere mai mult 
sau mai puțin Inedită 
a unor locuri și Indeo- 

care fac parte le stau sebi a unor oameni, 
încă aproape. îi a iută. 
Ii sfătuiesc, dar e lim
pede că — sintetizîn- 
du-și o întreagă etapă 
de experiențe — ei vor 
trebui să-și afirme per
sonalitatea prin decizii 
autonome. Tensiunea 
morală și sentimentală 
a filmului se concre
tizează In jurul Jeniei 
(interpretată de actrița 
Liubov Nefedova),
fata iubită de Vadim 
(Vladimir Tihonov), 
dar pe care Intîmpla- 
rea o face să cunoas
că în Alexei (Evgheni 
Kîndinov) un tînăr 
bărbat de o altă fibră 
umană, mai autentică, 
mal viguroasă și. în 
orice caz, mai confor
mă cu însăși dezvolta
rea vieții morale în so
cietatea sovietică.

Aparatul de filmat 
ne călăuzește în dife
rite medii caracte
ristice : șantiere 
construcției de 
euințe, familia 
niei, familia

Valoarea ideologică 
și morală a Tinerilor 
Iui Nikolai Moskalenko 
rezidă în opțiunile 
pentru care pledează, 
In sublinierea unor 
trăsături de o evidentă 
puritate și candoare. 
Intre soluțiile ușoare 
de viață (tihna cămi
nului matern, o „par
tidă" maritală comodă 
etc.) și soluțiile 
dificile (șantierul, 
minul studențesc 
se aleg acestea 
urmă, indiscutabil
„formative" a caracte
relor tari. între fando
seala snobă a unor su
perficiali și munca se
rioasă, angajată, e pre
ferată. firește, aceasta 
de-a doua. Ei se află 
tntr-o permanentă 
căutare a adevăru
rilor profunde și a 
trăirilor autentice și, 
implicit, într-o conti
nuă dominare și înlă
turare a impulsurilor 
facile, a unor căi bătu-

mai 
că- 

etc.) 
din 
mai

lui

ale 
lo-
Je- 

Ale-

te și mai ales a lucru
rilor oferite de-a gata, 
fără luptă și fără trudă.

Acest mesaj, cuprins 
in paginile romanului 
Judecați-mă, oameni 
al lui A. Andreev, 
este ilustrat de regia 
lui Nikolai Moska
lenko conștiincios, co
rect, cu căldură uma
nă. Fără a fi lipsit 
de inegalități în pla
nul expresivității ci
nematografice, Tine
rii rămîne o dovadă 
in plus a forței de 
care dispune o ci
nematografie viguroa
să. cu o ilustră tra
diție, cum e cea sovie
tică.

Pe planul interpretă
rii actoricești, se cu
vin scoase In relief 
prospețimea și discre
ția Liubovei Nefedova, 
reflexivitatea matură a 
lui Evgheni Kindinov, 
spontaneitatea amu
zantă a Nonnei Mor- 
diukova (Daria), duio
șia voalată a Tattanei 
Peltțer (Niușa). elegan
ta lui Vladimir Tiho
nov (Vadim), acordînd 
o mențiune cu totul 
specială Allel Lariono
va (mama Jeniei), pen
tru suplețea psiho- 
fizică și pentru distinc
ția măsurată cu care-și 
întruchipează persona
jul.

Florian POTRA

CARNET CINEMATOGRAFIC II

Ambasadorul R.P.D. Coreene Ia 
București, Kang Iăng Săp, a oferit, 
vineri la amiază, un cocteil cu pri
lejul plecării sale definitive din tara 
noastră.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Andrei, secretat al C.C. al 
P.C.R., Teodor Marinescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion Co- 
man, adjunct al ministrului Forțe
lor Armate și secretar al Consiliului 
Politic Superior, Nicolae Ecobescu,

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic. *

Vineri seara a părăsit definitiv 
Capitala Kang Iăng Săp. ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Democrate Co
reene tn Republica Socialistă Româ
nia.

(Agerpres)

MITING DE SOLIDARITATE CU EROICUL
POPOR VIETNAMEZ

Cu ocazia vizitei pe care o între
prinde in țara noastră delegația Fe
derației Tineretului și Studenților 
pentru Eliberare din Vietnamul de 
Sud. condusă de Tran Van An. 
membru al Comitetului Executiv al 
acestei organizații, vineri a avut loc 
la București un miting de solidari
tate, care a reunit numeroși tineri 
muncitori, elevi, studenți 
străini aflați la studiu în 
tră. Au fost nrezenți 
Ambasadei Republicii 
Vietnam și ai Republicii 
lui de Sud ta București.

Saiutind pe reprezentanții eroicu
lui popor vietnamez. Dumitru Ghior- 
ghișan, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al U.T.C.. a a- 
dresat un cald mesaj de prietenie și 
solidaritate tinerel generații din Viet
nam. în numele Federației Tinere
tului și Studenților pentru Eliberare 
din Vietnamul de Sud. Tran Van 
An a transmis tineretului din Româ
nia un salut prietenesc si cele mai

români si 
tara noas- 
membri ai 
Democrate 
Vietnamu-

bune urări, exprimlnd mulțumiri 
Uniunii Tineretului Comunist, tine
rilor români, pentru primirea cor
dială rezervată oaspeților. în conti
nuare au luat cuvîntul Gabriel Co- 
ropciuc, student la Facultatea de 
matematică-mecanică. eleva Virgi
nia Rotaru de la Liceul nr. 25 din 
București și Ho Dinh Tung, din par
tea studenților vietnamezi.

(Agerpres)

V

Restaurarea unui 
vechi complex 

arhitectonic
în Piața centrală a orașului 

Bistrița se află într-un sta
diu avansat lucrările de restau
rare a unui complex arhi
tectonic, format din 13 clădiri, 
datînd din secolele XV—XVI. 
Fațada complexului, marcată 
de mari arcade, In care se afla 
nucleul 
in epoca 
rește. La 
au fost 
moderne.

-1
*
*

*
*
î

comercial al orașului 
medievală, reîntine- 

parterul complexului 
amenajate magazine

Programul 1

în cadrul Anului International al 
cărții, la Academia Republicii Socia
liste România au început, vineri, lu
crările unui simpozion consacrat is
toriei cărții românești. Specialiști ai 
Bibliotecii Academiei și ai filialelor 
din țară dezbat cu acest prilej o sferă 
largă de probleme referitoare la rea
lizările și perspectivele in bibliogra
fia retrospectivă.

*
în Capitală se desfășoară lu

crările celei de-a II-a sesiuni 
a Seminarului național de gin- 
dire economică modernă și con
temporană, pe tema : „Confruntări 
ideologice actuale In domeniul știin
țelor socio-economice", organizat de 
Academia de studii economice și 
Secția de științe economice a Acade
miei de științe sociale și politice, in 
cinstea aniversării republicii.

%

Din agenda „Saptămînii 
economiei" -1972

în aceste prime zile ale „Săp- 
tăminii economiei", manifes
tare devenită tradițională, s-au 
înregistrat adevărate recorduri 
de depuneri la C.E.C. La 23 oc
tombrie, de exemplu, aproape 
300 de cetățeni din orașul Si
biu au devenit depunători Ia 
C.E.C. Unitățile din acest oraș 
au înregistrat în cursul acele
iași zile depuneri care se ridi
că la 2 700 000 de Iei. în aceeași 
zi, unitatea C.E.C. care func
ționează in cadrul uzinei bucu- 
reștene „23 August" a fost vi
zitată de numeroși salariați, 
care și-au sporit sumele depu
se pe libretele de economii. în 
numai cîteva ore, cu peste 
40 000 de lei. De asemenea, ce
tățenii Capitalei au depus, în 
primele două zile ale „Săptă- 
minii economiei", sume in va
loare de 19 000 000 de lei pe di
ferite librete de economii.

Din țară ne sosește vestea că 
tn comuna Cîmpuri. județul 
Vrancea, comuna natală a lui 
Moș Ion Roată, s-a înființat 
la 25 octombrie, o nouă agenție 
C.E.C. Această primă zi a .iSăp- 
tămînii economiei" a constituit 
și pentru locuitorii comunei 
Pirteștii de Jos, județul Sucea
va, un prilej in plus de a-și 
spori sumele depuse la C.E.C. 
Astfel, pe libretele de economii 
ale multor gospodari ai comu
nei s-au înregistrat în această 
zi noi sume, care se ridică la 
66 600 de lei.

între 24 și 26 octombrie a.c. a a- 
vut loc la Moscova cea de-a șaize- 
cea ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic. 
Reciproc. La ședință au participat : 
T. Țolov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria. F. Hamouz. vi
cepreședinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace. C. R. Rodri- 
guez, ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, G. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, D. Gombojav, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Mongole. M. Jagielskl, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Renu- 
blicii Socialiste România, P. Valyi, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Unga
re. M. Leseciko. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de F. 
mouz. reprezentantul Republicii 
cialiste Cehoslovace.

în conformitate cu convenția __
tre C.A.E.R. și guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
ședința Comitetului Executiv a parti
cipat. la examinarea unor probleme. 
M. Orlandici, membru al Consiliu
lui Executiv Federal al 
goslavia.

Comitetul Executiv a 
propunerile referitoare la 
de către țările interesate membre ale 
C.A.E.R.. în organele consiliului, con
form Programului complex, a consul
tațiilor reciproce în principalele pro
bleme ale politicii economice și teh- 
nfco-științifice și a adoptat progra
mele corespunzătoare privind conți
nutul și organizarea lucrărilor în 
acest domeniu. Se prevede că con
sultațiile reciproce vor fi desfășura
te cu privire la principalele proble
me ale dezvoltării colaborării eco
nomice și tehnico-științifice a țări
lor membre ale C.A.E.R. pe o per
spectivă îndelungată și pe perioada 
1976—1980.

Examinînd acțiunile viitoare privind 
îndeplinirea hotărîrilor celei de-a 
XXVI-a sesiuni a C.A.E.R., Comitetul 
Executiv a dat organelor corespunză
toare ale C.A.E.R. indicații pentru ela
borarea măsurilor necesare. îndreptate 
spre creșterea- eficienței economice a 
colaborării, spre perfecționarea divi
ziunii socialiste a muncii și accelera
rea progresului tehnico-științific.

Comitetul Executiv a examinat ra-

din-

R.S.F. Iu-

examinat 
efectuarea

portul despre rezultatele lucrărilor 
grupelor temporare de lucru privind 
planificarea comună Intre țările in
teresate, prezentat de Comitetul 
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul activității de planificare și a re
levat că, în acest domeniu nou al 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R., a fost acumulată o experien
ță pozitivă. Examinînd propunerile 
cuprinse In raportul comitetului, pre
cum și propunerile Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria de 
petrol și gaze, Comitetul Executiv a 
adoptat măsurile privind planificarea 
comună de către țările interesate 
membre ale C.A.E.R. a unor tipuri de 
producții și a trasat sarcina organelor 
C.A.E.R. să desfășoare in viitor lu
crările in acest domeniu în corelare 
cu coordonarea planurilor economice 
pe perioada 1976—1980.

Comitetul Executiv a examinat in
formarea Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare tehnico-științifică cu pri
vire la formele și căile acordării de 
ajutor Republicii Populare Mongole 
In accelerarea dezvoltării tehnico- 
științifice și a relevat că țările mem
bre ale C.A.E.R. au declarat că sînt 
gata să participe la crearea tn R.P. 
Mongolă a unei serii de obiective de 
cercetare științifică și Ia 
de cadre științifice.

Comitetul Executiv ■ 
și a adoptat documentul 
glementează bazele organizatorico- 
metodologice, economice și juridice 
ale colaborării tehnico-științifice a 
țărilor membre ale C.A.E.R., pre
zentat de Comitetul C.A.E.R. pentru 
colaborare tehnico-științifică, 
cument tn care este 
riența pozitivă deja acumulată 
țările membre ale 
care se ține seama, de 
de formele și metodele noi, mai per
fecționate, de colaborare tehnico- 
științifică. Adoptarea acestui 
ment va contribui la realizarea 
nilor prevăzute In Programul 
plex In domeniul progresului 
nico-științific 
C.A.E.R.

La ședința 
avut loc un 
privire la activitatea Băncii inter
naționale de investiții în anul 1971.

Au fost examinate, de asemenea, 
alte probleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

pregătirea

examinat 
care re-

do- 
folosită expe- 

de 
C.A.E.R. și în 

asemenea,

docu- 
sarci- 
cotn- 
teh-

al țărilor membre ale

Comltetulu! Executiv a 
schimb de păreri cu

„În 
prin
Filmul In trecere 

prin Moscova este 
alcătuit din patru po
vestiri al căror „per
sonaj" liant U repre
zintă orașul, marea 
capitală sovietică. O 
Moscovă contempo
rană, filmată în pra
gul zilei sau în lumi
nile de neon ale serii, 
o Moscovă din care nu 
lipsesc monumentele 
Istorice celebre, dar 
nici siluetele blocuri
lor moderne, o metro
polă ospitalieră pentru 
locuitorii și pentru vi
zitatorii săi. Cum 
spune și titlul, eroii 
filmului sînt surprinși 
într-un scurt popas in 
marele oraș.

Cele, patru schițe 
care compun filmul 
stau, toate, sub sem
nul faptului cotidian. 
Realizatorii (și In spe
cial regizorul Ilia Gu
rin) dovedesc că știu 
să observe și să aleagă. 
Investigația cinemato
grafică se constituie 
Intr-o pledoarie pen
tru relații simple, sin-

v _ _ _ _ _ _

trecere
Moscova"

cere, firești, pentru o 
comunicare afectivă și 
o apropiere directă în
tre oameni. Poate că 
cea mai impresionantă 
schiță a filmului este 
ultima : sosirea la 
Moscova a bătrinului 
cioban cu gesturi cum
pătate. cu înțelepciu
nea specifică virstei ; 
contactul său cu capi
tala sovietică, pe care 
o privește cu vie dar 
tăcută admirație, este 
relatat pe ecran cu o 
subtilă Înțelegere a 
sufletului omenesc, 
prilejuind conturarea 
unui portret remarca
bil. Și celelalte schițe 
cuprind situații de 
viață sugestive. Vizita 
marinarului într-o re
dacție pentru a aduce 
versurile unui prieten 
(prima schiță), întîl- 
nirea dintre un alt 
tînăr. Stepan, și Iulia. 
femeia pe cale de a 
deveni mamă (a doua 
schiță), revederea a 
doi foști tovarăși de 
toacă din copilărie (a 
treia schiță), sint mo-

/ 
mente de viață sur
prinse cu adevăr și 
emoție.

Dintre caracterele 
creionate concis, cu 
economie de mijloace, 
citeva se detașează în 
mod aparte — datori
tă, desigur, și jocului 
interpreților respec
tivi. Ne referim in 
primul rind la Hodjam 
Ovezghelenov (inter
pretul bătrinului din 
ultima schiță), la Li
dia Konstantinovna 
(interpreta Iuliei), Ia 
Serghei Șakurov (Ste
pan). Autenticitatea a- 
cestor eroi — oameni 
aflați în trecere prin 
Moscova — autentici
tatea sentimentelor pe 
care Ie trăiesc, fru
moasa și autentica at
mosferă citadină sur
prinsă pe ecran dau 
o notă specifică peli
culei prezentată ieri 
la cinematograful „Ca
pitol".

Al.
RACOVICEANU
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Deschiderea emisiunii. Telex. 
Cunoașteți legile ?
A fost odată ca niciodată... 
„Punguța cu doi bani".

9,36 De vorbă eu gospodinele.
10,03 ochiul tn obiectivul științe!. 

Conferință de presă cu partl- 
eipanții la Conferința națio
nală de oftalmologie.

10.45 Pe deal pe ta Cornățe! — 
concert de muzică populară.

11,00 Comentariu la 40 de steme, 
județul Caraș—Severin.

11,20 Capodopere ate muzicii uni
versale.

12.05 Aspecte de la Festivalul inter
național de balet Varna '

12.30 Program de dre.
12.50 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii 

după-amiază. Emisiune 
limba germană.

16.13 Ritm, tinerețe, dans.
19.00 Frumusețea nr. 1. Reportaj 

de Mircea Lerian și Mihai 
Romașeu.

19.10 1001 de seri.
10.30 Telejurnal. • în cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii Întreceri.

36.10 Arc peste timp : „Cutarida" 
— reportaj de Eugen Barbu.

20,25 Teleencfelopedia.
21.05 Film serial : „Mannix" — Pe 

muchie de cuțit.
21.33 „Supervedeta” eu Radu Beli- 

gan șl Matei Alexandru.
32,23 Ecou de romanță. întîinîre 

toamnă cu Mihaela Mihai.
32.45 Telejurnal.
22,55 Săptâmtna sportivă, a Hochei 

pe gheată : România — R.P 
Chineză (repriza a TlI-a). în
registrare de la Patinoarul 23 
August. Comentează Călin 
Antonescu.

Programul »

1972.

de 
în

de

18.30 Agenda.
16,40 Cetioara mea de brad. Pro

gram muzica! șl dansuri 
pooulare susținut de Niculfna 
Btănaru, Aneta ‘Stan. Gher
ghina Cojocaru. Larlon Rodi- 
ca. Gavril Prunoiu. Florica 
Ungur.
„Noaptea bărbaților" produc- 

Sahia”. Film docu- 
Regia : Alex. Bolan-

17.05

17.20

17.50

tie „Al. 
mentar. 
giu.
Armonii 
frumoase tleduri. Ciclul „iu
bire șl viață de femele” de 
Robert Schumann, tnterore- 
tează : Magdalena Cononovlc! 
La pian : Hilda Jerea.
Film artistic : Cerul n-are 
gratii - o producție a stu
dioului cinematografie „Bucu
rești”. Regla : Francisc Mun- 
teanu. Cu : Vasile tchim 
Anda Caropot, Ștefan C’ubo- 
tărașu. Ț.tvlu Cluld

Intime : cele mai
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IERI, LA HOCHEI PE GHEAȚA FOTBAL

Un prim meci amical intre echipele

României și R. P. Chineze
ASTA-SEARA, A DOUA PARTIDA, DE LA ORA 18,30, PE 

PATINOARUL ACOPERIT „23 AUGUST"

Hocheiul pe gheață și-a deschis se
zonul internațional aseară pe pati
noarul acoperit „23 August" din Ca
pitală, o dată cu primul din cele 
două meciuri amicale dintre echipele 
reprezentative ale României și R. P. 
Chineze. Aflate tn pregătire de mai 
mult timp, în vederea noii ediții a 
campionatelor mondiale (echipa noas
tră participă în grupa B, iar cea chi
neză în grupa C, grupă in care anul 
trecut. Ia Miercurea Ciuc, a ocupat 
un prestigios loc III), cele două re
prezentative se prezintă In bună parte 
remaniate. întinerite. Fără îndoială, 
este un element de care antrenorii 
țin seamă in această perioadă, spre 
a putea definitiva formulele liniilor 
de atac și de apărare pentru sezonul 
oficial ce urmează.

Jocul în ansamblu a avut darul să 
corespundă spectacular, echipele In- 
cercînd și deseori reușind acțiuni ra
pide. pase precise, șuturi spre poar- 

* ' . ' i eficienți
hocheiștii chinezi, 

fazele lor ofensive 
mai puține decît 
noștri, deschiderea

jJIUC, fJCtoL. pi ULIOU, 1

tă. In prima repriză, mai 
s-au 
Deși 
au 
ale 
scorului și imediat majorarea lui 
au aparținut oaspeților. în ultimele

dovedit 
numeric 

fost mult 
sportivilor

minute ale primei reprize au înscris 
două goluri, prin Chen Yun-min și 
Li Wen-hung.

Manifestind In multe momente și 
In multe privințe o superioritate 
evidentă, hocheiștii noștri s-au „re
marcat" ieri și... prin ceea ce era 
mai puțin nevoie : prin ineficacita
te, prin lipsa de precizie a șuturilor. 
Ce folos că s-au aflat foarte adesea 
în „treimea" echipei chineze, dacă 
n-au fost in stare să pună in real 
pericol poarta adversă, neinscriind 
niei chiar atunci — și au existat a- 
semenea situații — cînd culoarul 
de șut era absolut liber 1

Ne-am referit mai sus Ia primele 
20 de minute ale partidei. In conti
nuare, probabil „stimulați" la pauză 
și de sfaturile antrenorilor, echipie
rii noștri au marcat de trei ori în 
repriza a dopa și o dată în cea de-a 
treia. Autorii golurilor : Gheorghiu 
(2), Varga și Szabo.

Cea de-a doua partidă amicală din
tre hocheiștii români și chinezi va 
avea loc astă-seară. tot pe patinoarul 
„23 August", cu începere de la ora 
18,30.

I. D

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU
MECIUL CU ALBANIA

în vederea meciului pe care-1 va 
susține duminică, de la ora 17.30. pe 
stadionul „23 August", in compania 
echipei Albaniei (în cadrul prelimi
nariilor Campionatului 
lecționata de fotbal a 
a efectuat, vineri, un 
ment la Snagov. După __________
antrenorul Angelo Niculescu a comu-

Dinamo

vremea
teri tn țarâ s Vremea a fost tn 

general frumoasă, cu cerul mal 
mult senin. Dimineața, pe alocuți 
tn Oltenia, Muntenia. Dobrogea, 
Moldova și Transilvania, ceața a 
persistat. Vtntul a suflat In general 
slab. Temperatura aerului Ia ora 
14 oscila tntre 2 grade la Joseni și 
17 grade la Chișinău Criș. Răutl. 
Timișoara șl Lugoj. La București : 
Vremea a fost frumoasă, cu ceru! 
mal mult senin, vtnt tn general 
slab, temoeratura maximă a fost 
de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 ți 31 octombrie. In (ară : La 
tnceputul intervalului vremea va fl 
tn general frumoasă șl va conttnua 
să se încălzească, apoi cerul se va 
Înnora treptat, tnceplnd din vestul 
țării, unde vor cădea ploi cu ca
racter tocai, tn rest, ploile vor ti 
izolate Vînt slab, ptnă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fl tntre 
3 șl 12 grade. Iar temperaturile 
maxime vor oscila tntre to șl 20 
de grade, mai ridicate tn primele 
zile. Pe alocuri, ceată slabă dimi
neața. Tn București : Vreme tn 
general frumoasă, mal ales tn pri
ma parte a Intervalului. Către sfîr- 
șltul intervalului sint posibile Inno- 
rări mal accentuate, favorabile 
ploii de scurtă durată. Vint slab. 
Temperatura tn creștere la începu
tul intervalului

mondial), se
tării noastre 

nou antrena- 
antrenament.

Aflată In turneu tn țara noastră, 
echipa braziliană de fotbal F.C. Gua
rani (care, cum s-a mai anunțat, 
miercuri a întrecut la Buzău ne Glo
ria cu 5—0) a susținut ieri un al 
doilea meci, la București, cu echipa

TENIS

nicat zlariștilo» că va prezenta ur
mătoarea echipă : Adamache — Săt- 
măreanu. Dobrău, Antonescu. De- 
leanu — Anca. Radu Nunweiller — 
Dembrovschi. Dobrin. 
Lucescu.

Astăzi dimineață are 
antrenament al echipei

Dumitrache.

loc ultimul 
noastre.

C. Guarani 0-0
Dinamo. Peste 6 000 de spectatori au 
urmărit acest joc încheiat cu un re
zultat de egalitate (0—0). Duminică.' 
oaspeții vor juca la Craiova împo
triva formației locale Universitatea.

Reprezentativa noastră într-o nouă

competiție europeană
PARIS 27 (Agerpres). — Cupa in

ternațională de tenis (denumită si 
Cupa regelui Suediei) — care reu
nește. pe terenuri acoperite, cele 
mai bune formații masculine din 
Europa — va începe peste citeva 
zile. în primul tur sint prevăzute 
următoarele intîlniri : Cehoslovacia— 
Polonia ; • Anglia—Olanda : Norve
gia—R. F. a Germaniei : Belgia— 
Ungaria. Șapte echipe. între care și 
cea a României, sînt calificate direct 
in turul doi. Echina română va in- 
tîlni selecționata Danemarcei.

Spania este calificată direct în

faza finală ce va avea loc Intre 
7—10 decembrie la Madrid. Meciu
rile se vor disputa după formula 
două partide de simplu in prima zi 
și o partidă de dublu si una de sim
plu in ziua a doua a fiecărei întîl- 
niri.

Pentru 
care va 
țională.
a selecționat un lot de 7 jucători : 
Ion Santel. Traian Marcu. Dumitru 
Hărădău. Sever Mureșan. Toma 
Ovici. Viorel Sotiriu si Viorel Marcu.

alcătuirea echipei române, 
participa ta Cupa interna- 
federatia noastră de tenis

Turneul de
Turneul internațional de tenis de la 

Edinburgh, pentru „Cupa Dewar" a 
continuat cu disputarea sferturilor de 
finală ale probei de simolu bărbați. 
Campionul român Ilie Năstase l-a 
învins in trei seturi cu 6—4 2—6. 
6—4 De vest-gerrr nv! Jurgen Fass
bender. in timo ce Rav Moore 
(R.S.A.) l-a eliminat cu 6—4. 6—3 
pe J. Lloyd (Anglia). Alte rezultate : 
P. Cramer (R.S.A.) —Weatherlev (An- 
iia) 7—6 6—4 : Warbovs (Anglia) — 

5 endoza (Anglia) 6— 1. 7—5
Ieri după-amiază, in semifinale, Pat

la Edinburgh
Cramer (Republica Sud-Africană) l-a 
învins cu 6—4, 6—3 pe Ilie Năstase. 

în ziua a 4-a a turneului interna
țional de tenis (pe teren acoperit) de 
la Essen s-au jucat oartidele din 
optimile de finală ale probei de 
simplu bărbați. Iată rezultatele : 
Newcombe—Dible.y 6—3. 6—4 : Lutz— 
Passarell 6-3. 6—4 ; El Shafei—Ries- 
sen 6—2. 6—2 ; Rtchev—Drvsdale 
7- 5. 6—3 ; Ashe—Emerson 6—2.
6—2 : Bungert—Cox 7—6 6—4.

în proba de dubiu bărbați Emer
son și Diblev au învins cu 6—7. 6—2. 
6—4 perechea Pilicl. Stone.



viața internațională
DUPĂ DECLARAȚIA GUVERNULUI R.D. VIETNAM 

IN LEGĂTURĂ CU NEGOCIERILE
IN PROBLEMA VIETNAMEZA

Sesiunea Comitetului Permanent al Adunării
Naționale a R. D. Vietnam

HANOI 27 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la Hanoi a avut ioc 
sesiunea Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R.D. Vietnam. 
După ce a ascultat un raport prezen
tat de Nguyen Duy Trinh, vicepre- 
mier al R.D. Vietnam, Comitetul Per
manent a sprijinit tn unanimitate ce

rința guvernului R.D. Vietnam ca 
S.U.A să respecte Înțelegerea și să 
semneze Acordul menit să pună ca
păt războiului, să restabilească și să 
consolideze pacea în Vietnam și să 
ajute la consolidarea păcii In Asia de 
sud-est.

Președintele Nixon : „Dificultățile pot șl trebuie să fie 
depășite"

WASHINGTON 27 (Agerpres). — E- 
vocînd, pentru prima dată în public, 
proiectul de reglementare a situației 
din Indochina, președintele Nixon și-a 
exprimat convingerea, in cadrul unei 
reuniuni electorale, că „dificultățile 
care se mai află în calea semnării a- 
cordurilor de pace în Indochina pot 
și trebuie să fie depășite".

Această declarație a intervenit la 
numai cîteva ore după ce consilierul 
său special, Henry Kissinger, anunțase 
că Statele Unite sint . de acord cu 
punctele esențiale ale planului de 
pace, dar că „mai este necesară încă 
o reuniune cu reprezentanții R.D. 
Vietnam pentru a rezolva ultimele 
dificultăți".

„Nu există o altă cale decit aceea de a lăsa pe vietnamezi
să-și hotărască singuri viitorul politic44

— subliniază presa americană
NEW YORK. Corespondență de la 

C. Alexandroaie : Făcindu-se ecoul 
cercurilor opiniei publice americane, 
un șir de mari cotidiene din S.U.A. 
comentează pe larg stadiul actual al 
tratativelor în vederea reglementării 
problemei vietnameze, salutînd per
spectivele restabilirii păcii și subli
niind necesitatea de a nu se îngădui 
reprezentanților regimului de la Sai
gon să submineze aceste perspective.

„Pace în Indochina — scrie în le
gătură cu aceasta „WASHINGTON 
POST" — oricit de profundă ar fi în
semnătatea acestor cuvinte pentru toți 
americanii, ele au un și mai profund 
ințeles pentru popoarele din această 
parte a lumii. Pacea ar însemna în
cetarea vărsărilor de singe și începu
tul muncii de reconstrucție și refa
cere. Nu există o altă cale decit 
aceea de a lăsa pe vietnamezi să-și 
hotărască singuri viitorul politic. A- 
eesta este drumul ce trebuie urmat 
șl — cu siguranță, privind retrospec
tiv evenimentele — el trebuia urmat 
din capul locului".

La rîndul său. în editorialul con
sacrat prevederilor acordului anun
țat de guvernul R. D Vietnam. 
„NEW YORK TIMES" arată : „Prin 
înțelegerea celor două părți a re
zultat un document care recunoaște 
in mod realist imposibilitatea rezol
vării situației pe calc militară și 
transferă problema soluționării con
flictului din Vietnamul de sud ne 
plan politic, adică în domeniu! în 
oare trebuia să rămînă de la bun

început. Poporul american salută eu 
entuziasm în special prevederile a- 
cordului referitoare la încetarea 
imediată a focului, repatrierea pri
zonierilor de război și retragerea tu
turor forțelor armate ale Statelor 
Unite din Vietnam în termen de 60 
de zile. Regimului de la Saigon nu 
trebuie să i se permită să se inter- 
pună în calea unei astfel de regle
mentări atît de raționale, sfirșitul 
acestui război îngrozitor care nu a 
servit nici interesele Statelor Unite 
și nici ale vietnamezilor fiind de 
natură să genereze sentimente de 
ușurare și gratitudine pe plan mon
dial".

„CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR" atrage atenția asupra perico
lului tolerării de către S.U.A. a în
cercărilor lui Thieu de torpilare a 
actualelor eforturi de pace, mențio- 
nind că „războiului din Vietnam i se 
poate pune capăt pînă la 1 noiem
brie, în cazul în care Washingtonul 
îl va determina pe Thieu să accepte 
acordul de încetare a focului și or
ganizarea de alegeri libere".

Aceoași idee a fost subliniată și de 
Arthur Schlesinger, fost consilier al 
președintelui Kennedy, care, intr-un 
interviu acordat postului de televi
ziune ABC, a declarat printre altele 
că „opoziția manifestată de Thieu 
față de orice acord de încetare a 
războiului din Vietnam arată că noi, 
ca si Frankenstein, am creat un 
monstru care acum se ridică împo
triva noastră".

Bombardamente asupra teritoriului R. D. Vietnam
HANOI 27 (Agerpres). — Aviația 

Statelor Unite a efectuat, la 26 oc
tombrie, raiduri de bombardament 
asupra orașului Dong Hoi și a unor 
regiuni populate din provinciile 
Thanh Hoa, Ha Tinh și Quang Binh 
din R.D. Vietnam,, provocînd nu
meroase victime și distrugeri mate

Dezbateri în comitetele Adunării 
Generale a O.N.U.

• INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN PE MARGINEA 
PROBLEMELOR DEZARMĂRII

• IN SPRIJINUL DREPTULUI LA AUTODETERMINARE AL PO
PORULUI ZIMBABWE

NAȚIUNILE UNITE 27 — Tri
misul special Agerpres. C. Vlad, 
transmite : în cadrul dezbaterilor din 
Comitetul pentru problemele politice 
și de securitate al Adunării Gene
rale a O.N.U., consacrate probleme
lor dezarmării, a luat cuvîntul re
prezentantul României, ambasadorul 

, Constantin Ene. Vorbitorul a apre
ciat că, față de acuitatea problemei 
dezarmării și, în primul rind, a in
terzicerii și lichidării armelor nu
cleare. dezbaterile și tratativele de 
dezarmare care au loc de atîția ani 
nu au dat rezultatele scontate, că 
s-a făcut prea puțin pe calea unor 
măsuri concrete de dezarmare. 
România, a subliniat reprezentantul 
tării noastre, consideră că în aceste 
condiții este de o necesitate vitală 
să se intensifice considerabil lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale și, în primul rînd, a dezarmării 
nucleare, să se treacă în mod efec7 
tiv la realizarea unor măsuri prac
tice în această direcție.

în acest context abordează delegația 
română și problemele privind confe
rința .mondială de dezarmare, a decla
rat în continuare vorbitorul, subli
niind că țara noastră concepe această 
conferință ca pe un înalt for demo
cratic de dezbateri și negocieri, cu 
participarea tuturor statelor, care să 
examineze în mod temeinic și să con
tribuie efectiv la adoptarea unor mă
suri concrete de dezarmare. O deose
bită importanță ar prezenta oprirea 
cursei înarmărilor, înghețarea buge
telor militare, stabilirea unui program 
concret de reducere treptată a aces
tora. Un pas însemnat pe calea reali
zării interzicerii folosirii armelor nu
cleare l-ar constitui realizarea unei 
înțelegeri cu caracter universal — ca 
angajament comun al statelor, sau ca 
declarații separate — prin care pu
terile posesoare de arme nucleare 
să-și asume, printre altele, obligația 
de a nu recurge la* aceste arme sau 
Ia amenințarea cu folosirea lor, îm
potriva nimănui șl în nici o împre
jurare.

în Comitetul pentru problemele co
loniale au început dezbaterile asu
pra problemei rhodesiene. La lucră
rile comitetului participă, în calita
te de observatori, reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională 
Zimbabwe — Z.A.N.U. și Z.A.P.U.

Raportul „Comitetului celor 24* 
privind situația din Rhodesia, pre
zentat în cadrul lucrărilor, reafirmă 
dreptul inalienabil al poporului Zim
babwe la autodeterminare, liberta
te și independență, legitimitatea lup
tei populației și a mișcărilor de eli
berare națională pentru asigurarea 
drepturilor lor prin toate mijloace
le pe care le cred de cuviință.

„Comitetul celor 24“ cere tuturor 
statelor să extindă ajutorul moral

șt material acordat poporului Zim
babwe, angajat în lupta pentru res
taurarea drepturilor sale și sublini
ază necesitatea urgentă de a lărgi 
aria sancțiunilor adoptate împotriva 
regimului de la Salisbury.

Vorbind în fața membrilor comi
tetului, Jane Ngwonya, reprezen
tanta Z.A.P.U., a exprimat hotărlrea 
poporului său de a continua lupta 
pină la victoria finală. Vorbitoarea a 
afirmat că nu poate exista indepen
dență înainte de asigurarea guver
nării majorității populației. Repre
zentantul Z.A.N.U., Richard C. Hove, 
a subliniat că regimul de la Salisbury 
este un apărător al intereselor colo
nialiste și imperialiste în Africa. 
„Violența revoluționară este răspun
sul legitim la violența reacționară 
și singura cale pentru asigurarea 
independenței și democrației în 
Rhodesia", a spua el.

Mujibur Rahman despre 
posibilitatea unor negocieri 

rodnice intre Bangladesh 
si Pakistan
*

RAWALPINDI 27 (Agerpres). — 
Ziarul pakistanez „Dawn" a publi
cat un interviu acordat de primul 
ministru al Republicii Bangladesh, 
șeicul Mujibur Rahman — infor
mează agenția Reuter. Răspunzind 
unei întrebări privind raporturile 
dintre cele două țări, Mujibur Rah
man a declarat că „odată începute 
negocierile, nu există nici un mo
tiv ca noi să nu putem soluționa 
problemele noastre, acționind, e-' 
ventual, spre stabilirea relațiilor 
prietenești in beneficiul tuturor po
poarelor din regiune". El a mențio
nat că negocieri rodnice „pot avea 
loc numai pe bazele egalității suve
rane a părților". „Conceptul pri
mordial al viitoarelor relații de 
prietenie dintre cele două țări — a 
subliniat Mujibur Rahman — tre
buie să fie acceptarea realităților 
existente".

R. A. EGIPT

ADUNĂRII POPORULUI

la timp a 
anul 1973, 
legislativ, 
rol esen- 
aprobarea

de po- 
douăzeci 
din 1952. 
lnfățișa- 

în

Viața politică a Egiptului a 
fost marcată în ultimele zile de 
un important eveniment — des
chiderea celei de-a doua sesiuni 
a Adunării Poporului. Devansa
tă cu aproape o lună, pentru a 
permite examinarea 
bugetului de stat pe 
întrunirea forului 
chemată să joace un 
țial în pregătirea și 
proiectelor de dezvoltare econo
mică a țării, a fost așteptată 
cu viu interes de opinia publi
că egipteană. După cum se știe, 
începlnd de la 1 ianuarie Egip
tul va trece la înfăptuirea pla
nului decenal 1973—1982, plan 
de anvergură, menit să ampli
fice succesele obținute 
porul egiptean in cei 
de ani de la revoluția 
să transforme radical 
rea întregii văl a Nilului.

cursul următorului deceniu ur
mează să prindă viață vastul 
proiect de electrificare a tării, 
de reconstrucție a mii de sate, 
să fie smulse deșertului cîteva 
milioane de feddani. să ia fiin
ță noi întreprinderi industriale.

Adunarea Poporului are de 
examinat toate aceste proiecte, 
ca și o serie de alte măsuri 
preconizate sau adoptate de că
tre guvern și să adopte hotărî- 
rile corespunzătoare. Avînd ca 
obiect importante probleme ale 
dezvoltării, dezbaterile din A- 
dunarea Poporului sint de natu
ră să ofere, scrie presa din 
Cairo, Încă o dovadă a hotări- 
rii poporului egiptean de a 
spori continuu puterea econo
mică a țării sale.

Nicolae N. LUPII
Caira

MOSCOVA

Delegația Marii Adunări Naționale 
primită de N. V. Podgornii

MOSCOVA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : La 27 octombrie, delegația Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele M.A.N.. a fost 
primită la Kremlin de N. V. Pod
gornii. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

In cursul unei convorbiri calde, 
prietenești, care a avut loc cu acest 
prilej, tovarășul Ștefan Voitec a 
împărtășit impresii din călătoria fă
cută prin U.R.S.S. de delegația 
M.A.N. El a arătat că prietenia 
dintre popoarele celor două țări se 
întărește an de an și a exprimat 
mulțumiri cordiale pentru primirea 
călduroasă de care s-a bucurat de
legația în timpul vizitei. Totodată, 
tovarășul Ștefan Voitec a transmis 
tovarășilor L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. și N. V. 
Podgornii, președintele Prezidiului

Sovietului Suprem, un mesaj de 
salut din partea tovarășului Nicola* 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, șt un mesaj de 
salut adresat tovarășului A. N. Ko
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., din partea to
varășului Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

N. V. Podgornii a arătat că rela
țiile dintre România și U.R.S.S., 
dintre partidele și popoarele celor 
două țări, dintre M.A.N. și Sovietul 
Suprem se dezvoltă pe an ce trece 
și a subliniat cu satisfacție că aceste 
raporturi contribuie la întărirea cau
zei comune a luptei pentru pace și 
socialism. N. V. Podgornii a trans
mis, în numele lui L. I. Brejnev. al 
său personal și al lui A. N. Kosîghin. 
un călduros salut tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, 
urări de noi succese tn activitatea 
lor. consacrată propășirii poporului 
român.

Întoarcerea în tara
Vineri seara s-a înapoiat In Capi

tală delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, oondusă de tovarășul Stefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, care, la invitația Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a făcut o 
vizită în Uniunea Sovietică.

La sosire pe aeroportul Otopenl. 
delegația a fost salutată de Maria 
Groza, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinți ai M.A.N., Constantin Stătes- 
cu. secretarul Consiliului de Stat, 
Aurel Vijoli, Gheorghe Vasilichi. Du
mitru Balalia. președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, deputați ai M.A.N.

Au fost de față V. I. Drozdenko.

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri al ambasade'

★
La plecarea din Moscova, delega

ția Marii Adunări Naționale a foet 
salutată de A. P. Șitikov, președin
tele Sovietului Uniunii, I. S. Nas- 
riddinova, președintele Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. V. I. Konotop, de
putat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S.. A. V. Ro
manov, deputat In Sovietul Suprem 
al U.R.S.S.

A fost prezent ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică. 
Gheorghe Badrus.

< Agerpres)

CAIRO 27 (Agerpres). -r- La Cairo 
a avut loc o reuniune comună a 
Comitetului Central al Uniunii So
cialiste Arabe și a comitetelor Adu
nării Poporului.

Cu acest prilej, președintele An
war Sadat a rostit o scurtă alocu
țiune. in care s-a referit la evolu
ția situației din Orientul Apropiat 
și la implicațiile ei internaționale. 
Primul ministru, Aziz Sedki. a pre
zentat reuniunii lărgițe un raport 
pe marginea recentelor sale convor
biri cu conducătorii sovietici.

CAIRO. — Președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, a accep
tat. joi seara. demisia generalului 
Mohamed Sadek din funcțiile de 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministru al apărării și al pro
ducției militare și comandant șef al 
forțelor armate egiptene — anunță 
agenția M.E.N. în funcția de minis
tru al apărării și comandant al for
țelor armate a fost desemnat gene
ralul Ahmed Ismail, iar portofoliul 
producției militare a revenit lui 
Ahmed Kamal el Badri.

Plenara C. C. al P. C. Italian
ROMA 27 (Agerpres) — La înche

ierea lucrărilor plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ita
lian a fost adoptată o rezoluție în 
care se subliniază necesitatea intensi
ficării mișcărilor de masă pentru a- 
părarea democrației, independenței 
naționale și păcii, pentru adoptarea 
unor măsuri în vederea îmbunătăți
rii situației social-economice a cla
sei muncitoare. Plenara a lansat un 
apel către toți comuniștii, chemîn- 
du-i la acțiune unită pentru zădăr
nicirea provocărilor organizațiilor 
teroriste neofasciste.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Italian a adresat un salut 
celor 200 000 de noi membri care au 
intrat în rîndurile Partidului Comu
nist și ale Federației Tineretului Co
munist Italian In anul 1972.

Plenara C. C. al Partidului 
Muncii din Coreea

PHENIAN 27 (Agerpres). — In zi
lele de 23—26 octombrie s-au desfă
șurat lucrările celei de-a 5-a plenare 
a Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, prezidate de Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
P.M.C., informează agenția A.C.T.C.

Plenara a discutat și aprobat pro
iectul Constituției socialiste a R.P.D. 
Coreene, care urmează a fi examinat 
în Adunarea Populară Supremă și în 
Comitetul Central al Frontului Demo
cratic pentru Reunificarea Patriei.

In cadrul examinării planului de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
anul 1973, participanții la plenară au 
arătat că anul viitor trebuie să fie 
hotăritor în îndeplinirea sarcinilor- 
program trasate de Congresul al 
V-lea al Partidului Muncii din Co
reea, sarcina principală constituind-o 
întărirea bazei tehnico-materiale a 
socialismului și creșterea nivelului 
de trai al populației. Plenara a exa
minat sarcinile concrete ce revin di
feritelor ramuri ale economiei si 
măsurile care urmează să asigure 
îndeplinirea cu succes a planului, a 
indicat căile și metodele de obținere 
a unor ritmuri înalte în producție, 
de perfecționare a sistemului de con
ducere a economiei naționale.

iiaeaiResBiaiO @ a 8 B ■riale, transmite agenția V.N.A. De
clarația dată publicității de Ministe
rul de Externe al R.D. Vietnam în 
legătură cu aceste atacuri cere ca 
Statele Unite să pună imediat capăt 
bombardamentelor, minării și blocării 
Vietnamului de nord.

k

* 
*

Zi de • acțiune sindicala in Franța
PARIS 27 (Agerpres). — Joi 

t-a desfășurat in Franța o Zi 
națională de acțiune, organi
zată din inițiativa centralelor 
tindicale. In ciuda unei ploi per
sistente, peste 100 000 de persoa
ne au manifestat pe străzile 
Parisului, revendicind îmbună
tățirea condițiilor de viață.

Manifestații similare, infor
mează agenția France Presse, 
au avut loc și in alte orașe ale 
Franței, printre care Lyon și 
Marsilia. După cum precizează 
agenția citată, ziua națională de 
acțiune a fost marcată de între
ruperea lucrului în numeroase 
sectoare ale producției.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Cu prilejul aniversării a 
15 ani de Ia înființarea A- 
sociației de prietenie sovie- 
tO-Chlneză 13 Casa prieteniei din 
Moscova a avut Ioc. Ia 27 octombrie, 
o reuniune — anunță agenția T.A.S.S. 
Raportul privind activitatea asociației 
a fost prezentat de președintele con
ducerii ei centrale, artistul poporului 
al U.R.S.S., regizorul Serghei Ghera- 
simov. Au participat ambasadorul 
R. P. Chineze la Moscova, Liu Sin- 
ciuan. și membri ai ambasadei.

La ședința Comitetului 
Central al Uniunii Comuniș
tilor din Serbia — desfă?urată> 
joi, la Belgrad — au fost aleși, In 
funcția de președinte al C.C. al U.C. 
din Serbia — Tihomir Vlașkalici, pro
fesor la Facultatea de economie a 
Universității din Belgrad, iar în func
ția de secretar al C.C. al U.C. din 
Serbia — Nikola Petronict

Convorbiri polono-bulga- 
yg* La invitația președintelui Consi

în aceste zile, po
porul chilian și gu
vernul Unității Popu
lare și-au concentrat 
împreună forțele spre 
a zădărnici o nouă 
tentativă a forțelor de 
dreapta, de a provoca 
o criză instituțională, 
spre a stăvili cursul 
progresist al evoluției 
•ociale în tară.

Totul a încdțiut, așa 
după cum s-a relatat, 
cu o grevă a confede
rației proprietarilor de 
camioane. „Grevă" nu 
este deloc termenul 
potrivit pentru denu
mirea acțiunii dreptei
— aceasta fiind mai 
degrabă un lock
out patronal, la care 
s-au asociat, aproape 
imediat, și liderii con
federației comercian- 
ților, ajungindu-se 
astfel la perturbarea 
transporturilor pe șo
sele si Ia închiderea 
parțială a magazi
nelor. . cu consecin
țele inerente : daune 
serioase aduse econo
miei — pe care pre
ședintele Allende le-a 
apreciat la o sută de 
milioane de dolari — 
dereglarea rețelei de 
distribuire a mărfurilor 
și aprovizionare a 
populației. Totodată, 
grupările reacționare 
s-au dedat și la acțiuni 
criminale, între care 
Incendierea unei fabrici 
textile, acțiuni soldate 
cu rănirea unor per
soane.

Lovitura principală 
trebuia s-o constituie 
oprirea producției in
dustriale în întreprin
derile particulare, al 
căror număr este foar
te mare. Conducerea 
asociației patronale 
„SOFOFA" lansase o 
„chemare la grevă"
— incitarea Ia bloca
rea activităților pro

ductive fiind prezen
tată ca o expresie de 
solidaritate cu reven
dicările așa-zis „pro
fesionale" ale pro
prietarilor de camioa
ne. Aceste justificări 
camuflau scopul politic^ 
al acțiunii antigu
vernamentale, menți
nută de cercurile o- 
ligarhice, lezate. în 
privilegiile lor. prin 
orientarea politicii e- 
conomice â guvernu
lui, în special prin 
naționalizarea mari
lor întreprinderi si

prinderile industriale, 
spitalele, universitățile, 
minele de cupru, de 
cărbune și fier funcțio
nează normal".

Tn prezent. cind 
majoritatea națiunii, 
inclusiv sectoare ale 
opoziției, nu doresc 
o atingere a sistemu
lui instituțional, pla
nul „SOFOFA", de fapt 
al întregii reacțiuni, a 
căzut în gol — după 
cum s-a exprimat la o 
conferință de presă se
cretarul general al 
C.C. al P.C. din Chile.

rul „EL SIGLO* — 
„constituie o parte fun
damentală a marii bă
tălii pentru libertate, a 
luptei împotriva fas
cismului. împotriva 
conspirației reacționa
rilor și imperialismu
lui".

Se apreciază că des
fășurarea evenimen
telor ar putea conduce 
la un proces de cla
rificare și în rînduri- 
le acelor categorii 
ale populației care au 
fost induse în eroare 
de lozincile pseudo-

nea președintele Al
lende, că imensa ma
joritate a țării nu do
rește tulburări".

Ziarele de stînga 
comentează critic po
ziția conducerii parti
dului democrat-creș- 
tin care s-a antrenat 
în sprijinirea mișcă
rii anticonstituționale, 
declanșată prin acțiu
nea proprietarilor de 
camioane. Dovadă că 
această poziție nu se 
bucură de sprijin este 
faptul că muncitorii 
membri al partidului

„Apele reintră în matcă"

exproprierea latifun
diilor. Este de altfel 
semnificativ că mo
mentul atacurilor reac
ționare coincide cu cel 
al agresiunii economice 
îndreptate de monopo
lul Kennecott împo
triva dreptului suve
ran al națiunii chilie
ne asupra bogăției 
sale principale — cu
prul. Apar astfel jus
tificate aprecierile ca
re vorbesc de o con
certare evidentă, de 
o acțiune comună a 
grupărilor reacționare 
interne cu a monopo
lurilor imperialiste. In 
cuvintarea radio-tele- 
vizată din 24 octombrie, 
președintele republicii. 
Salvador Allende, a 
arătat că „atentatele 
împotriva Republicii 
Chile, a populației și 
economiei ei nu și-au 
atins sconul. Țara nu 
este paralizată. Intre-

CORESPONDENȚA 
DIN SANTIAGO DE CHILE

Luis Corvalan. încer
carea de a dezorgani
za transporturile a 
eșuat. Producția nu 
a fost paralizată in 
nici o întreprindere, 
in nici o industrie. 
Cele cîteva unități 
unde patronatul a re
curs la mijloace teh
nice pentru oprirea 
producției, au fost re
chiziționate. Guvernul 
a luat măsuri hotărî- 
te. intre care introdu
cerea stării excepțio
nale. pentru a preveni 
sabotajele.

Clasa muncitoare 
chiliană, oamenii mun
cii au dat o ripostă 
fermă reacțiunii pe 
terenul bătăliei pen
tru producție care — 
așa cum a scris zia-

profeslonale ale miș
cării declanșate prin 
greva proprietarilor 
de camioane. Este 
vorba de elemente din 
rîndurile unor pături 
medii ale populației 
care au fost împinse 
la acțiuni turbulente, 
la remorca intereselor 
politice ale oligarhiei. 
Desigur, revenirea la 
normal în toate com
partimentele vieții e- 
conomice necesită e- 
fortul patriotic al tu
turor factorilor politici 
atașați sistemului con
stituțional. Ace'sta este 
conținutul apelului a- 
dresat de președin
tele Allende democrat- 
creștinilor, în cuvin
tarea sa radio-tele- 
vizată. „Eu știu, spu-

democrat-creștin din 
diferite întreprinderi 
și instituții nu au ur
mat cuvîntul de or
dine al respectivului 
partid, ci au contri
buit la asigurarea 
desfășurării normale 
a lucrului.

Desfășurarea nor
mală a procesului 
productiv este, în mo
mentul de față, prin
cipala formă de ex
primare a sprijinului 
poporului față de gu
vernul condus de pre
ședintele Allende. E- 
mulația patriotică s-a 
manifestat și prin par
ticiparea a mii de ti
neri la muncile vo
luntare, de descăr- 
care-încărcare și tran
sportare, cu vehi
culele statului și cu 
cele rechiziționate, a 
diferite cantități de 
alimente, combustibili 
și produse farmaceu

tice. Numeroși șoferi 
voluntari s-au urcat la 
volanul vehiculelor re
chiziționate pentru a 
face față dificultăților 
aprovizionării. A fost 
surprinzătoare am
ploarea muncii volun
tare organizate de 
muncitori și studenți 
pentru a sprijini apro
vizionarea marilor cen
tre urbane cu produse 
de primă necesitate. 
„Oamenilor muncii Ie 
revine meritul funda
mental în respingerea 
planului reacțiunii de 
a paraliza țara", spu
nea șeful statului chi
lian, la conferința sa 
de presă din 21 octom
brie.

Este posibil ca efec
tele situației create 
de reacțiune să mai 
dureze, dar — scrie 
ziarul „LA NACION" 
— „apele reintră în 
matca lor, iar țara tși 
va redobîndi ritmul 
normal de lucru și va 
reveni la normal. O 
minoritate a patrona
tului nu poate para
liza o țară in care po
porul acordă sprijin 
deplin guvernului său 
in etapa dură de tran
ziție spre noua socie
tate".

„Victoria președin
telui Allende și a par
tidelor de stînga care 
îl sprijină, subliniază 
agenția FRANCE 
PRESSE, are o im
portanță considera
bilă. Asigurat ,de 
sprijinul popular și 
al armatei, guvernul 
va putea de acum îna
inte să întreprindă re
forme economice și so
ciale pe cale adminis
trativă fără să se mai 
teamă de opoziția par
lamentară. care l-ar 
putea împiedica să le 
legifereze".

Eugen POP

liului de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr JarosZewicz. vineri a sosit la 
Varșovia, într-o vizită oficială, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Stanko Todorov, Înso
țit de alte persoane oficiale bulgare, 
în aceeași zi, la sediul Prezidiului gu
vernului polonez au Început convor
birile dintre delegațiile polonă și bul
gară, conduse de președinții consi
liilor de miniștri ale oelor două țări.

Uniunea Sovietică si Ita
lia au convenit să imprime un ca
racter mai intens consultărilor In 
principalele probleme internaționale 
de interes reciproc și referitoare la 
relațiile lor bilaterale, se spune In 
protocolul semnat la Moscova de 
Alexei Kosîghin și Giulio Andreotti, 
conducătorii guvernelor celor două 
țâri. Consultările vor avea un carac
ter sistematic și se vor efectua la di
ferite niveluri.

In prezența președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito — informează agenția Taniug — 
la 25 octombrie s-au încheiat mane
vrele militare combinate ale unităților 
de marină, infanterie și aviație, des
fășurate sub denumirea „Podgora ’72". 
Președintele Tito a apreciat că aces
tea au demonstrat potențialul de 
care dispun forțele armate pentru 
apărarea țării, arătînd. în același 
timp, că „forța nu se află numai în 
unitățile de marină, aviație și in
fanterie. ci, în primul rînd, în ini
mile. gindurild, conștiința oamenilor 
muncii iugoslavi*.

In Berlinul occidental * 
avut Ioc vineri o nouă întîlnire a 
ambasadorilor U.R.S.S.. S.U.A., Fran
ței și Marii Britanii. După cum se 
arată într-un comunicat oficial, în 
cadrul întîlnirii, desfășurate într-o at
mosferă de lucru, a continuat schim
bul de păreri în probleme de interes 
reciproc. S-a convenit ca următoarea 
întîlnire a celor patru ambasadori să 
aibă loc la 30 octombrie.

Convorbiri economice 
chino-mexicane. La Pekin a 
fost dat publicității un comunicat de 
presă cu privire la vizita delegației 
economice a Mexicului, condusă de 
Carlos Torres Manzo, ministru al in
dustriei și comerțului, în R. P. Chi
neză. Comunicatul precizează că pre
mierul Ciu En-Iai și vicepremierul 
Li Sien-nien s-au întîlnit cu membrii 
delegației mexicane.

S-a hotărît, între alte<le, să se spo
rească și să se diversifice volumul 
comerțului direct dintre cele două 
țări, pe baza egalității și avantajului 
reciproc, precum și să se acționeze. 
In continuare, în direcția facilitării 
operațiilor bancare și consolidării 
cooperării în transporturile maritime.

Dieta japoneză a fost 
COnVOCată vineri ’n sesiune ex
traordinară. considerată primul test 
parlamentar important pentru guver
nul prezidat de Kakuei Tanaka.

CONVORBIRILE DINTRE RE
PREZENTANȚII ORGANIZAȚI
ILOR DE CRUCE ROȘIE DIN 
NORDUL Șl SUDUL COREEI

PHENIAN 27 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul, vineri, la o conferință 'de 
presă desfășurată la Phenian, Kim 
Tae Hui, oonducătorul delegației Cru
cii Roșii din R.P.D. Coreeană la con
vorbirile cu reprezentanții organiza
ției de Cruce Roșie din Coreea de 
sud, a relevat că cea de-a treia se
siune a convorbirilor a reprezentat 
un prim pas în examinarea concretă 
a punctelor aflate pe ordinea de zi a 
discuțiilor. In context, el a arătat că 
propunerile avansate de reprezentan
ții Crucii Roșii din R.P.D. Coreeană 
reflectă în mod just realitatea con
cretă a țării divizate și năzuințele 
naționale ale poporului coreean.

Totodată, Kim Tae Hui a relevat 
că, între propunerile delegațiilor or
ganizațiilor de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de sud 
există o importantă discrepanță. Dar, 
a arătat ei, delegația Crucii Roșii 
din R.P.D. Coreeană speră că aces
te deosebiri se vor reduce tn cursul 
convorbirilor.

Plenara C.C. al P.C. Francez
PARIS 27 (Agerpres). — La Paria 

s-au încheiat lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Francez. Georges Marchals. 
secretar general-adjunct al P.C.F., a 
prezentat un raport In care se face 
bilanțul activității partidului de la 
precedenta plenară și se trasează sar
cinile de viitor pentru realizarea u- 
nității forțelor de stînga. Georges 
Marchais a subliniat că programul 
comun de guvernare, propus de for
țele de stînga. este un factor direc
tor pentru situația politică actuală 
din Franța.

Plenara a adoptat o rezoluție de 
solidaritate cu poziția R. D. Vietnam 
și a Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud pentru reglementarea pro
blemei vietnameze.

Programul electoral ' 
al P. C. din Canada

OTTAWA 27 (Agerpres). — Lulnd 
cuvîntul în cadrul unui miting elec
toral, desfășurat in orașul Toronto, 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Canada, William 
Kashtan, a arătat că acest partid 
se prezintă în fața alegătorilor cu 
un program de acțiune care vizează 
utilizarea integrală a forței de 
muncă de care dispune țara, com
baterea inflației, repartizarea veni
tului național în folosul oamenilor 
muncii, întărirea unității poporului 
canadian, consolidarea independen
ței naționale.

Lovitură de stat în Dahomey
COTONOU 27 (Agerpres). - In

tr-o proclamație radiodifuzată, co
mandantul adjunct al forțelor ar
mate din Dahomey, maiorul Mathieu 
Kerekou, a anunțat că armata a pre
luat joi puterea tn această țară — 
transmit agențiile France Presse, 
Associated Press și Reuter. Consi
liul prezidențial, care s-a aflat la 
conducerea țării în ultimii ani, 
Adunarea Națională și guvernul au 
fost dizolvate.

După cum subliniază agențiile de 
presă, aceasta este cea de-a cincea 
lovitură de stat care are loc in Da
homey, in cei doisprezece ani care 
au trecut de la proclamarea Inde
pendenței țării. După lovitura de 
stat din decembrie 1969, prin care a 
fost răsturnat de la putere guvernul 
lui Emile Zinsou, țara a fost con
dusă de un triumvirat militar.

Postul de radio Dahomey a anun
țat componența noului guvern. Noul 
președinte este conducătorul acțiu
nii militare, maiorul Mathieu Ke
rekou, care deține și portofoliul 
apărării naționale.

Luînd cuvîntul la postul de radio 
dahomeyan, Mathieu Kerekou a a- 
cuzat vechiul regim de corupție și 
ineficientă.
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