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S A ÎNCHEIAT VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIU DE STAT, NICOLAE CEAUSESCU, 

IN LUXEMBURG
O contribuție importantă la apropierea celor două popoare, 

la dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare, 
la edificarea destinderii europene

fon seară, Capitala a făcut 
o călduroasă primire 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la întoarcerea în tară

La plecare, pe aeroportul . Findel din Luxemburg

Dejun oferit în cinstea Altețelor Lor

Marele Duce și Marea Ducesă de Luxemburg
Sîmbătă, președintele Consiliu

lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dejun în 
onoarea Altețelor Lor, Marele Duce 
Jean de Luxemburg și Marea Du
cesă Charlotte,

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul Marelui Duce 
Jean

Alteță,
Doamnelor și domnilor.

Aș dori. în primul rind, să vă 
adresez un salut călduros cu prile
jul participării la acest dejun pe 
care l-am oferit în cinstea Altețelor 
Voastre.

Ne aflăm de două zile în frumoa
sa dumneavoastră țară. Avem im
presii deosebit de plăcute. începînd 
cu primirea pe care ne-ați rezer
vat-o Alteța Voastră, guvernul. în 
frunte cu primul ministru, precum 
și oficialitățile și populația din Lu
xemburg și din orașul pe care l-am 
vizitat astăzi. Desigur, timpul a 
fost scurt, dar impresiile sînt cu 
atît mai, pline, pentru că am în
cercat să căutăm ca în aceste două 
zile să cunoaștem cît mai mult din 
preocupările poporului dv. Cunoaș
tem hărnicia poporului dv.. dar în
totdeauna la noi se spune că este 
mai bine să vezi o dată decît să 
auzi de zece ori. Și, într-adevăr,

Au participat Pierre Gregoire, 
președintele Camerei Deputaților, 
Pierre Weimer, președintele gu
vernului, Eugene Schaus, vicepre
ședinte. G. Thorn, ministrul afa
cerilor externe, J. Buehler, J. Du- 
pong, M. Mart, Camille Ney, mi

trebuie să vă spun că sîntem plăcut 
impresionați de ceea ce am văzut 
în aceste zile.

Sîntem. de asemenea, plăcut im
presionați de spiritul de amiciție 
pe care l-am întîlnit aici. Aceasta 
este o expresie a bunelor relații 
dintre popoarele noastre, care, după 
cum se știe, datează de mult timp, 
dar. abia după cel de-al doilea 
război mondial, în ultimii ani în
deosebi. au căpătat o dimensiune 
nouă. Desigur, popoarele noastre 
sînt atașate cauzei cooperării și 
păcii și tocmai de aceea există a- 
cest curs bun.

Am purtat convorbiri cu primul 
ministru și alți membri ai guver
nului dv. Am semnat astăzi o de
clarație în care sînt cuprinse prin
cipiile de bază ale colaborării din
tre țările noastre în toate dome
niile de activitate și, totodată, sînt 
cuprinse, dacă se poate spune așa.

(Continuare in pag. a III-a)

Plecarea din Luxemburg
Sîmbătă după-amiază, președin

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au plecat din Luxembrug spre 
București.

Aeroportul Findel este îm
podobit cu drapelele naționale 
ale României și Luxemburgului. 
Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu sosesc la aero
port împreună cu Marele Duce 
Jean al Luxemburgului și Marea 
Ducesă Charlotte.

Șeful statului român își ia ră
mas bun de la personalitățile lu
xemburgheze venite la aeroport : 
Pierre Gregoire, președintele Ca
merei Deputaților, Pierre Wer

Marele Dace $i Marea Ducesă 
ile Luxemburg vor face

o vizită oficială
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au invitat pe Altețele Lor Re
gale, Marele Duce Jean de 
Luxemburg și Marea Du-

niștri, membri ai parlamentului, 
personalități ale vieții politice, e- 
conomice și culturale din Luxem
burg. alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, Ilie 
Verdeț, George Macovescu, loan 
Avram și celelalte persoane ofi

Domnule președinte,

Amabilele cuvinte pe care le-ați 
rostit cu privire la vizita dumnea
voastră în țara mea ne-au emoțio
nat foarte mult Eu vă mulțumesc 
pentru amabila dv. invitație și vom 
fi, într-adevăr, fericiți să venim și 
să vizităm frumoasa dumneavoas
tră țară. 
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COMUNICAT
cu privire la vizita președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Marele Ducat de Luxemburg

Pentru Reoublica Socialistă România Pentru Marele Ducat de luxemburg
NICOLAE CEAUȘESCU, PIERRE WERNER,

președintele Consiliului de Stat ministru de stat,
președintele guvernului

GEORGE MACOVESCU, GASTON THORN,
ministrul afacerilor externe ministrul afacerilor externe

ner, ministru de stat, pre
ședintele guvernului, Eugene 
Schaus, vicepreședinte al guvernu
lui, Gaston Thorn, ministrul afa
cerilor externe, și alte persoane ofi
ciale.

O gardă militară prezintă ono
rul. Cei doi șefi de stat trec în 
revistă garda de onoare aliniată 
pe aeroport. Sînt intonate imnuri
le naționale ale celor două țări.

La scara avionului, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebită cordialitate de Marele ( 
Duce Jean al Luxemburgului și 
Marea Ducesă Charlotte.

La 16,15, ora locală, avionul pre
zidențial decolează, îndreptîndu-se 
spre București.

in tara noastră
cesă Josephine-Charlotte, să 
facă o vizită oficială în 
România.

Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei ur
mează să fie fixată pe cale 
diplomatică.

ciale române care îl însoțesc pe 
șeful statului român.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Marele Duce Jean 
au rostit toasturi.

Mă folosesc de această ocazie 
pentru a reitera urările pe 
care noi le facem — Marea Ducesă 
și eu însumi — precum și compa- 
trioții noștri pentru fericirea dv. și 
a doamnei Ceaușescu, pentru bună
starea și prosperitatea Republicii 
Socialiste România.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,- care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu,. a făcut vizite oficia
le în Belgia, la invitația regelui 
Baudouin I și a reginei Fabiola, și 
în Marele Ducat al Luxemburgului, 
la invitația Marelui Duce Jean și a 
Marii Ducese Charlotte, s-a întors, 
sîmbătă seara, în Capitală.

Șeful statului român a fost însoțit 
de tovarășii Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, de consilieri și experți.

La aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil. Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Flo

DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA 
cu privire la principiile relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Marele Ducat de luxemburg

Republica Socialistă România și Marele Ducat de 
Luxemburg, luînd in considerare relațiile de stimă re
ciprocă și prietenie statornicite intre cele două țări,

în dorința de a răspunde aspirațiilor de pace, apro
piere și înțelegere ale popoarelor român și luxembur
ghez și de a dezvolta, in continuare, relațiile de bună 
vecinătate și de cooperare dintre cele două state, pe 
temeiul principiilor și normelor «le drept internațional,

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

Reamintind că prin Carta O.N.U. popoarele au pro
clamat dorința lor de a trăi in pace unul cu celălalt, 
intr-un spirit de bună vecinătate, și de a dezvolta re
lații amicale intre națiuni.

Conștiente de răspunderea care incumbă tuturor sta
telor pentru instaurarea unui climat de pace și secu
ritate in lume și pentru dezvoltarea de relații de coo
perare intre toate statele, indiferent de sistemele lor 
politice, economice și sociale, mărimea sau nivelurile 
lor de dezvoltare,

Reamintind că toate statele, mari și mici, au dreptul 
și obligația de a participa la soluționarea problemelor 
internaționale care le privesc,

Exprimind profunda lor convingere că pacea și secu
ritatea internațională trebuie să se bazeze pe respec
tarea dreptului sacru al fiecărui stat la independență, 
Ia libertate și la suveranitate, a dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec 
din afară, fără nici un fel de constrîngeri și presiuni, 

Afirmind dreptul tuturor statelor de a lua parte Ia 
cooperarea internațională în toate domeniile și de a 
avea acces nestingherit la cuceririle științei și tehnicii 
moderne, >

I. — Republica Socialistă România și Marele Ducat de 
Luxemburg declară că relațiile lor bilaterale sînt ba
zate pe respectarea normelor dreptului international, a 
Cartei Națiunilor Unite și a drepturilor și obligațiilor 
pe care fiecare dintre cele două state și Ic-a asumat 
și și le va asuma în cadrul acordurilor internaționale 
al cărui semnatar este.

Ele declară că principiile fundamentale formulate în 
prezenta declarație nu afectează drepturile si obligațiile 
menționate mai sus.

Republica Socialistă România și Marele Ducat de 
Luxemburg proclamă solemn voința lor de a pune la 
baza relațiilor lor reciproce și a celor cu toate celelalte 
state, următoarele principii :

1. — Drentul fiecărui stat la independentă, la li
bertate si Ia suveranitate si obligația fiecărui stat de 
a trăi în nace și de a întreține relații de bună vecină
tate cu cele'alte state.

2. — Dreptul inalienabil al fiecărui ponor de a-și 
alege sistemul său politic, economic și social, cores
punzător voinței și intereselor proprii, în deplină liber
tate si fără nici un amestec străin.

3. — Egalitatea în drepturi a tuturor statelor și, în 
consecință, drentul fiecărui stat de a participa Ia exa
minarea si rezolvarea problemelor internaționale care îl 
privesc.

4. — Neamestecul in treburile Interne ale altui stat 
sub nici o formă si sub nici un motiv.

5. — Inviolab'lifafea frontierelor statelor și integrita
tea teritorială si. drept consecință, recunoașterea faptu

rian Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ion Stănescu, Ștefan 
Andrei, Ion Dincă, împreună cu 
soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Belgiei la 
București, Lionel de Mey, cu so
ția, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Miile de bucureșteni prezenți 
pe aeroport fac o caldă manifes
tare de dragoste, de deosebită sti
mă conducătorului partidului și 
statului nostru. Se ovaționează mi

nute în șir „Ceaușescu-P.C.R.“, 
„Ceaușesou-P.C.R.“, cetățenii Ca
pitalei exprimîndu-și îndelung bu
curia de a-1 întâmpina pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu la reîntoar
cerea sa din vizitele oficiale pe 
care le-a efectuat în Belgia și Lu
xemburg. Ei au ținut astfel să-șl 
manifeste satisfacția pentru rezul
tatele cu care s-au încheiat aceste 
vizite, pentru perspectivele pe 
care le-au deschis dezvoltării în 
continuare a relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre țara noastră și 
cele două state, să aducă mulțu
miri conducătorului partidului șl 
statului nostru pentru noua con
tribuție adusă la cauza păcii și în
țelegerii între popoare, a securită
ții în Europa și în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu cordialitate aclamații
lor îndelungi, urărilor de bun sosit 
adresate de cetățenii Capitalei.

(Agerpres)

lui că orice tentativă din partea unui alt stat îndrep
tată împotriva unității naționale sau integrității 
teritoriale constituie o atingere adusă păcii și securității 
internaționale.

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

7. — Abținerea de Ia orice fel de constrîngere de or
din militar, politic, economic sau de altă natură, re
nunțarea la amenințarea cu forța sau la folosirea forței 
împotriva altui stat, sub nici un pretext. Această dis
poziție nu aduce atingere dreptului natural de legitimă 
apărare individuală sau colectivă al fiecărui stat, con
form articolului 51 din Carta Națiunilor Unite.

II. — Republica Socialistă România și Marele Ducat 
de Luxemburg proclamă voința lor comună :

1. — Să dezvolte și să extindă relațiile lor priete
nești și cooperarea in domeniile politic, economic, teh
nologie, științific, turistic, cultural-artistic și uman șl 
de a face din aceasta fundamentul relațiilor lor reci
proce .

2. — Să dezvolte, cu respectarea drepturilor și obli
gațiilor menționate în primul capitol, cooperarea eco
nomică reciproc avantajoasă, acordind o atenție 
deosebită extinderii in ritm accelerat a schimburilor 
comerciale, eliminării progresive a obstacolelor care 
pot apărea in calea acestor schimburi și a cooperării 
industriale, tehnologice și științifice.

3. — Să dezvolte cooperarea mutuală în vederea in
tensificării schimburilor in domeniile științei, culturii 
și artelor, îmbunătățirii informării in toate domeniile și 
să promoveze prin schimburi, prin diversele forme de 
legături dintre cele două popoare, o mai bună cunoaș
tere reciprocă și apropiere între români șl luxembur
ghezi.

III. — Republica Socialistă România și Marele Ducat 
de Luxemburg proclamă voința lor comună :

să dezvolte raporturile lor prietenești, și de coope
rare cu statele Europei și lumii întregi și să acțio
neze în vederea adoptării de măsuri efective in do
meniul dezarmării ; .

să participe în mod activ fiecare în parte, pre
cum și in înțelegere cu toate celelalte state intere
sate. la realizarea securității in Europa, conform 
principiilor enunțate in capitolul I al prezentei de
clarații :

să coopereze în eforturile lor urmărind întărirea 
rolului Organizației Națiunilor Unite în menținerea 
păcii și securității internaționale, a progresului eco
nomic și social al tuturor popoarelor și a rezolvării 
diferendelor dintre state numai prin mijloace paș
nice.

IV. — în vederea aducerii la îndeplinire a stipulațiilor 
prezentei declarații, Republica Socialistă România și 
Marele Ducat de Luxemburg, vor dezvolta consultările 
dintre ele la toate nivelurile, in. special prin întîlniri pe
riodice ale miniștrilor afacerilor externe, prin folosirea 
căilor diplomatice obișnuite și prin schimburile de vi
zite și înlîlnirile periodice ale reprezentanților lor.

întocmită Ia Luxemburg, la 28 octombrie 1972, în 
două exemplare, fiecare în limbile română și franceză, 
cele două texte avind aceeași valabilitate.
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TOATE FORȚELE UMANE Șl TOATE MIJLOACELE MECANICE TREBUIE
< CONCENTRATE LA INSĂMINȚAREA GRIULUI Șl RECOLTARE

Prin telegrame adresate C. C. al P. C. R.t 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

SE ANUNȚĂ:
9

■ încheierea însămîntărilor
9

de toamnă

v

•a

• Pretutindeni - asigurată respectarea strictă a normelor de calitate! • Prio
ritate stringerii produselor perisabile, cu atenție deosebită cartofilor! • Po
rumbul - știulete cu știulete - cules, transportat și pus la adăpost cit mai repede!

Oamenii muncii din satele județului 
Satu-Mare — români maghiari, germani 
și de alte naționalități — în frunte cu 

comuniștii, au încheiat în ziua de 28 octombrie a.c. însămînțărlle de 
toamnă. Intr-o telegramă trimisă cu acest prilej Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, biroul Comitetului 
județean Satu-Mare al P.C.R. subliniază, printre altele : „Aplicînd în 
viață indicațiile cuprinse în mesajul dumneavoastră adresat țără
nimii cooperatiste, mecanizatorilor și specialiștilor, tuturor muncito
rilor din agricultură cu prilejul „Zilei recoltei", unitățile agricole din 
județul nostru au reușit să mobilizeze întregul potențial material și 
uman de care dispun spre a da viață sarcinilor puse de conducerea 
de partid și de stat in fața agriculturii sătmărene. Prin munca susți
nută a cooperatorilor, mecanizatorilor, a tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare s-a însămințat conform planului — in condiții agrotehnice 
superioare — o suprafață de 70 040 ha, din care 57 500 ha cu griu, 
8180 ha cu orz și 4 360 ha cu secară.

In prezent, colectivele unităților agricole își concentrează efortu
rile in vederea depășirii sarcinilor stabilite in acest sens.

Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general, se spune în telegramă, că ne vom 
ocupa, în contiriuare, de mobilizarea comuniștilor și a celorlalți oa
meni ai muncii de pe ogoare la încheierea stringerii integrale și ra
pide a întregii recolte de pe cîmp, transportarea și depozitarea a- 
cesteia fără pierderi, pentru respectarea obligațiilor contractuale la 
constituirea fondului centralizat al statului, pentru crearea premiselor 
favorabile realizării unei recolte bogate in 1973.

SATU MARE

n Terminarea recoltării
I

Intr-o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul 

județean Mehedinți al P.C.R. raportează că țăranii cooperatori, me
canizatorii și specialiștii din unitățile agricole ale județului, înfrun- 
tind, intr-o unitate de voință și acțiune, greutățile create ca urmare 
a fenomenelor naturale din toamna acestui an, au lucrat zi și noapte 
pentru stringerea la timp a recoltei de porumb. Ca urmare, în ziua 
de 28 octombrie a.c. s-a încheiat campania de recoltare pe întreaga 
suprafață în cooperativele agricole de producție. în următoarele zile, 
prin eforturi comune și o largă participare a țăranilor cooperatori, a 
salariâțil’br,;'H tfherettirui din fabrici șl școli se va încheia recoltatul 
porumbului'Și 'în întreprinderile agricole de stat.

Stimulați de măsurile luate de partid cu privire la organizarea și 
retribuirea, njuncii în agricultură, se spune în telegramă, țăranii coo
peratori, îpiprsuhă,fiți,rnceanizatorii și specialiștii au muncit „neobosit 
pentru diminuarea efectelor secetei prelungite din vara acestui an, 
reușind să obțină pe ansamblul județului producții medii superioare 
celor planificate.

Rezultatele obținute confirmă grija pe care partidul și statul, dum
neavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acordați 
agriculturii noastre socialiste, ilustrează hotărirea cu care comuniștii, 
toți oamenii muncii din agricultură sînt angajați cui întreaga lor 
putere de muncă, pusă in slujba sporirii contribuției acestei impor
tante ramuri a economiei naționale la creșterea produsului social, a 
venitului național, pentru ridicarea continuă a bunăstării Întregii 
noastre națiuni.

Acționînd cu energie, zi și noapte, sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, lucrătorii ogoarelor își consacră toate efortu
rile desfășurării în bune condiții a insămințărilor de toamnă, pen
tru încheierea acestei importante lucrări in cel mai scurt timp.

MEHEDINȚI;

Timpul frumos din ultimele zile a per
mis, in toate zonele țării, intensificarea 
lucrărilor agricole. In marea majoritate a 
I.A.S. și cooperativelor agricole, mii și 
mii de oameni au lucrat din zori pină în 
noapte la recoltatul porumbului, cartofi
lor, sfeclei de zahăr și celorlalte produse 
de toamnă, la transportul din cîmp și de
pozitarea producției, la insămințarea griu
lui.

• Pînă in ziua de 28 octombrie a.c.. po
trivit datelor centralizate la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare și A- 
pelor, in cooperativele agricole RECOL
TATUL PORUMBULUI s-a efectuat in 
proporție de 67 la sulă din suprafața cul
tivată. Strînsul porumbului în cooperative
le agricole din județul Mehedinți s-a în
cheiat. Această lucrare s-a efectuat în pro
porție de 97 la sută în cooperativele agri
cole din județul Botoșani, 94 la sută — Gorj, 
90 la sută — Maramureș, 87 la sută — Iași, 
85 la sută — Vîlcea.

• Una dintre cele mai urgente lucrări 
din această perioadă — RECOLTAREA 
CARTOFILOR — s-a efectuat pe 93 954 
ha, ceea ce însumează 88 la sută din su
prafața cu această cultură în cooperati
vele agricole. Au terminat recoltatul car
tofilor cooperativele agricole din județul 
Suceava. In alte județe, această lucrare 
s-a efectuat după cum urmează : Mureș 
— în proporție de 93 la sută din total. 
Sibiu — 88 la sută, Harghita — 86 la sută, 
Covasna — 69 la sută. Brașov — 66 la 
sută. întrucit în aceste județe mari culti
vatoare de cartofi și-au făcut apariția 
temperaturile scăzute, se impune o și 
mai mare concentrare de forțe pentru în
cheierea grabnică a recoltării și transpor
tului, luindu-se totodată măsuri de prote
jare a producției împotriva înghețului.

• Pină la data amintită, sfecla de zahăr 
a fost strinsă de pe 135 900 ha, reprezen- 
tind 70 la sută din suprafața cultivată.

• In ultimele zile s-a lucrat intens și

la pregătirea terenului și ÎNSAMÎNȚA- 
REA GRIULUI. Pină la 28 octombrie, coo
perativele agricole au însămințat 1 154 600 
ha cu griu, reprezentînd 58 la sută din 
suprafața prevăzută.

Timpul înaintat impune ca, în urmă
toarele zile, să nu se precupețească nici 
un efort pentru intensificarea semănatu
lui, îndeosebi în unitățile agricole rămase 
în urmă. Cooperativele agricole din jude
țul Harghita au însămințat numai 10 la 
sută din suprafața prevăzută cu grîu, cele 
din județul Sibiu — 12 la sută. Argeș — 
doar 7 la sută, Teleorman — 32 la șută, 
Olt — 33 la sută. în aceste județe, exce
sul de umiditate a provocat mari dificul
tăți în efectuarea lucrărilor. O dată cu 
îmbunătățirea timpului, este necesar ca 
specialiștii să cerceteze, otă de oră, starea 
fiecărei parcele, să concentreze mijloacele 
mecanice pe acele terenuri unde se poate 
lucra cu randament maxim.

• In întreprinderile agricole de stat, 
lucrările agricole s-au intensificat. Pină 
în ziua de 28 octombrie, în aceste unități 
recoltarea porumbului s-a efectuat în pro
porție de 55 la sută din suprafața culti
vată, ceea ce impune să fie luate în con
tinuare măsuri energice pentru a grăbi 
culesul și transportul producției. Totodată, 
semănatul griului s-a efectuat pe 234 441 
hectare, reprezentînd 57 la sută din su
prafața prevăzută. Există condiții pentru 
accelerarea lucrărilor, astfel îneît semă
natul griului să fie încheiat cit mai re
pede. -.

Acum, fiecare zi, fiecare ceas are un 
preț înzecit pentru stringerea grabnică a 
tuturor produselor agricole, pentru accele
rarea ritmului insămințărilor. Pentru a- 
ceasta e necesar să se concentreze toate for
țele de muncă, toate mijloacele mecanice și 
de transport, spre a se încheia neintirziat 
lucrările agricole.
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c I PE TARLALE
„mare a hărniciei"

Pe ogoarele județului BRAILA se 
înregistrează, de Ia o zi la alta, un 
ritm de lucru superior, atît la re
coltat, cît și la semănat. In aceste 
zile, cîmpul este o veritabilă „mare 
a hărniciei", oamenii muncind ne
obosit pentru stringerea grabnică 
și fără pierderi a recoltei din acest 
an și asigurarea unei baze traini
ce producției viitoare. _ 
torilor, mecanizatorilor din 
și lucrătorilor din unitățile agrico
le de stat li s-au alăturat mii de 
muncitori, funcționari și 
care au ajutat la recoltat, la trans
portul și înmagazinarea producției. 
Pină vineri, 27 octombrie, multe 
cooperative agricole, printre care 
cele din Traianu. Gura Călmățui. 
Silistrarii. Gropeni și Țibăh'eȘti. au 
terminat semănatul. Altele dau zor 
pe ultimele suprafețe : munca s-a 
organizat și pe timpul nopții. Pen
tru asigurarea schimburilor, biroul 
comitetului județean de partid a 
hotărît ca foștii tractoriști, care 
acum lucrează în diferite uzine, să 
fie detașați pe timpul campaniei 
în secțiile de mecanizare. La Lanu
rile au venit în aiutor 4 mecani
zatori. Tot în scopul urgentării 
ritmului insămințărilor. direcția a- 
gricolă a luat măsuri de redistri
buire a forțelor mecanice. De 
exemplu, de la I.A.S. Măxineni 
(unde terenurile sînt cu exces de

Coopera-
S.M.A.

elevi.

carnavalului — 20, (sala Studio) t 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
10.30. După cădere — 19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
(Magheru) : Adio, Charlie — 10: 
Stana — 18,30; Bună seara, dom
nule Wilde - 19,30, (sala Studio) : 
Sora cea mare — 10,30.

teatre cinema

MII DE OAMENI

*

*

*

i
*

*

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert pentru elevii liceelor din 
Capitală. Dirijor i Mircea Cris- 
tescu — 11.
a Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 11 ; Don Quijolte — 19.30.
• Teatrul de operetă : Spune, ini
mioară, spune — 10.30: Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul de comedie : tnteresul 
general — 10.30, Cher Antoine - 
20.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny 
— 10.30, Iadul și pasărea — 20. 
(sala Studio) : Moartea ultimului 
golan — 10,30: Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 15, Jocul de-a 
vacanța — 20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Ziariștii — 10.30, D-ale

• Teatru! Giutești : Freddy — 10. 
Vassa Jelcznova — 19,30.
• Teatrul „Tândâricâ" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— ti, (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 11.
• Studioul I.A.T.C. „i.L. Cara- 
giale" : O noapte furtunoasă și 
Kir Zuliarldl - 10,30: 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 11: 
19,30
• Teatrul de revistă șl comedie 
„ton Vasllescu" : Siciliana — 10 : 
Ctnd revolverele tac — 16: 19.30. 
(la Sala Palatului) : Fetele Didinei
— 16: 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței —
19.30.
• Circul „București" : La start.» 
vedetele circului — 10; 16; 19,30.

a A fost odată un polițist : 
PATRIA .— 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.
0 Eliberarea lui L.B. Jones : FE- 
ROV1ÂR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15:
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30.
• Ultimul tren din Gun-Hill : 
LUMINA - 9: 11.15; 13,30: 16.
• Colega mea, vrăjitoarea : LU
MINA - 18.15: 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil: DOINA — 9.45: tl;
12.15.
• Noi trei și dinele 1 DOINA —
13.30. 15,30; 17,45: 20.
• Fuga e sănătoasă : FAVORIT 
— 9.15: 11.30; 13.45: 16; 18.15: 20,30. 
BUCUREȘTI - 8.45; tl; 13.30; 16: 
18.30: 21.
0 Anonimul venețlan : SCALA — 
9; 11.15: 13.30; 16; 13,30; 21. EXCEL

umiditate), tractoarele și semănă- 
torile au fost deplasate la I.A.S. 
Dedulești. unde se poate lucra.

în județul SALAJ se muncește 
cu vrednieje, pentru ca recolta >să 
ajungă în hambare și să se însă- 
mînțeze toate suprafețele prevă
zute. în foarte multe locuri se lu
crează și noaptea, la lumina faru
rilor. în cooperativele din Pericei, 
Vîrșolț, Someș-Gorăslău, Năpradea 
și altele folosirea dispozitivelor 
speciale de luminat, buna organi
zare a muncii în schimburi prelun
gite sau schimbul doi demonstrea
ză că se poate însămînța și noap
tea, în'condițiile impuse de vre
mea nefavorabilă din. această toam
nă.' Dar acest „examen meteorolo
gic", trecut in foarte multe locuri 
cu succes, nu poate fi trecut de 
cooperativele agricole Crasna. He- 
reclean, Surduc, Șimleu. Numai o 
mică parte din suprafețele desti- 
tinate culturii griului au fost se
mănate, restul solelor fiind încă 
acoperite de porumbul nerecoltat, 
în cooperativele din raza de acti
vitate a S.M.A. Jibou, după cum 
ne-a spus tov. Radu Niculescu, di
rectorul unității, în ultimele 4 zile nu 
s-a insămînțat nici un hectar cu grîu. 
Cu 25 de semănători, de la 20 sep
tembrie pînă la 26 octombrie au 
fost însămințate doar 1060 ha, din 
cele 2780 ha planificate. Aici, unde 
membrii cooperatori muncesc fără 
preget la recoltat și eliberat tere
nul, este necesar ca și mijloacele 
mecanice să funcționeze ireproșa
bil și fără întrerupere Ia semănat.

în ultimele zile, în unitățile a- 
gricole din județul OLT s-a înregis
trat un ritm sporit la însămințări. 
Numai în ziua de 27 octombrie a.c. 
s-au însămințat peste 7 500 hectare 
cu griu. Pentru a folosi mai bine 
timpul favorabil, 350 de semănă
tori, din cele 630 existente în sta- 

, țiunile pentru mecanizarea agri
culturii din județ, au fost pregă
tite pentru a lucra și noaptea. S-au 
stabilit, de asemenea, și două 
schimburi de mecanizatori pentru 
aceste utilaje. în raidul întreprins 
am intîlnit, in mai toate unitățile 
vizitate, ingineri și tehnicieni agri
coli supraveghind buna desfășurare 
a semănatului. La cooperativa a- 
gricolă din Rotunda, președintele, 
ing. Marcel Turbatu, urmărea cum 
se însămînțează ultimele hectare din 
cele 640 prevăzute. „Avînd în ve
dere că în alte unități incă nu se 
poate lucra, am hotărît să însămîn
țăm în plus 100 hectare de teren" 
— ne spunea președintele. Calita
tea semănatului ? Ireproșabilă.

...Ora 22. In tarlaua Cîndoaica a 
cooperativei agricole din Băbiciu, 
mecanizatorii Dumitru Păun și 
Gheorghe Popa, supravegheați de 
tehnicianul Constantin Păun de la 
S.M.A. Stoenești. însămințau de 
zor. Pentru ca tuburile exterioare 
de lingă roțile semănătorii să nu 
se înfunde, patinele erau acoperite 
cu o tablă. La lumina farurilor con
statăm o bună calitate a semăna
tului. într-o altă tarla pregăteau

terenul 11 tractoare, echipate cu 
grape cu discuri. Aflăm că și aici 
se vor semăna în plus mai bine 
de 200 hectare de teren. In noaptea 
de 27—28 octombrie a.c. se lucra in
tens și la cooperativele agricole 
„Unirea" și „Voința" Corabia, Gîr- 
cov, Vădastra, Urzica etc.

în județul ARGEȘ. însămînță- 
rile sînt rămase în urmă. Dispu- 
nind de terenuri mai ușoare, co
operativele agricole din raza de 
activitate a S.M.A. Mărăcineni au 
lucrat intens, în ultimele zile, la 
semănat și pregătirea terenului. în 
citeva zile s-au semănat cu grlu 
300 ha, din cele 1 500 plattifltatei 
„Ca să cîștigăm timp — ne spune 
tov. Gh. Popa, președintele coope
rativei agricole din Călinești — îm
preună cu șeful secției de mecani
zare sondăm de mai multe ori pe 
zi terenul și, pe parcelele mai 
zvîntate, începem imediat lucrul. 
Pregătirea terenului o facem și 
noaptea, iar ziua semănăm cu 
toate forțele. în felul acesta, în 
3—4 zile vom termina de semănat 
întreaga suprafață prevăzută". De 
asemenea, o bună organizare a 
muncii se constată la cooperative
le agricole din Merișani, Topolo- 
veni, Slobozia, Ștefan cel Mare.

Și în cooperativele agricole din 
Micești și Ștefănești se lucrează 
la semănatul griului. Dar, in am
bele unități, deși terenul pune pro
bleme grele în fața mecanizatori
lor, aceștia sînt lăsați, cea mai 
mare parte din zi, să se descurce 
singuri. La ora 9,30, la sediul co
operativei agricole din Micești, de 
pildă, se aflau atît președintele, 
cit și cei doi ingineri. Acum, toți 
specialiștii trebuie să se ocupe, în 
primul rind, de asigurarea unei ca
lități superioare la semănat.

în județul VRANCEA, in majo
ritatea cooperativelor agricole se 
lucrează cu toate mijloacele pen
tru terminarea semănatului. La 
cooperativa agricolă Pufești, de 
pildă, mecanizatorii Ion Straoanu 
și Fănică Gavrilă semănau griul, 
noaptea, în tarlaua „Izlaz”. In 
urma semănătorilor, ing Ovidiu 
Tărăbuță, împreună cu Ion Mora- 
riță, șeful secției de mecanizare, 
controlau cu lanterna calitatea lu
crării. O puternică concentrare de 
forțe există și pe ogoarele coope
rativei agricole din Adjud.

Dar se constată și abateri de la 
normele de calitate. La cooperativa 
agricolă din1 Bogza, de exemplu, 
lucrau trei polidiscuri, rău pregă
tite pentru ceea ce aveau de 
făcut. Alături, 
două 
mene 
de a 
pora
Desigur, insămințarea griului este 
intirziată și fiecare oră trebuie fo
losită din plin. Dar nu trebuie să 
se admită nici o abatere de la re
gulile agrotehnice, de la condițiile 
de calitate.

ce
într-o altă tarla, 

semănători încercau să se- 
pe un teren pregătit înainte 
ploua, dar sâmînta se încor- 
doar la 1—2 cm adîncime.

STRING PORUMRUL;
MAGAZIILE 1L AȘTEAPTĂ

Pe ogoarele județului DÎMBO
VIȚA se muncește intens, in aceste 
zile, la recoltarea porumbului și la 
însărnînțări. Organele de partid și 
agricole au întreprins numeroase 
acțiuni pentru stringerea și înma- 
gazinarea recoltei. în prezent, mii 
și mii de cooperatori și mecaniza
tori, salariați, militari și elevi lu
crează la culesul porumbului și la 
eliberarea terenului în vederea in- 
sămințării griului. Cooperativele 
agricole din județ au primit spriji
nul a peste 7 000 de brațe de mun
că, în majoritate salariați din insti
tuții și serviciile administrative. Ca 
urmare, ritmul de lucru s-a inten
sificat. în ultimele două zile, în ju
deț s-au recoltat peste 6 000 hectare 
cu porumb. Rezultatele obținute de 
majoritatea unităților evidențiază 
grija cooperatorilor pentru stringe
rea fără pierderi a recoltei. Ieri, la 
Vișina, 600 cooperatori, cu 90 ate
laje și 10 tractoare cu platforme, au 
lucrat nu numai ziua, ci și seara, la 
lumina farurilor. Aici, suprafața 
recoltată și înmagazinată, după a- 
precierea inginerului-șef al coope
rativei, Cornel Neacșu, depășește 
650 hectare. La cooperativa Ani- 
noasa, culesul porumbului s-a ter
minat, iar la cooperativele din Ma
tei Voievod, Colanu, Băleni Sîrbi, 
Mărcești, Jugureni, Ungureni 
Sălcioara, se recoltează ultimele 
prafețe.

Deși vremea este bună, ritmul 
crărilor nu este peste tot —
cum s-ar cuveni — alert. Se con
stată destule rămîneri în urmă. 
Cooperativele din Șelaru, Răscăieți, 
Ionești. Răcari și Morteni mai au 
încă 
fețe 
tare, 
voia
muncii, folosirii din plin a forței de 
muncă și a mijloacelor mecanizate. 
In două zile, la cooperativa Șelaru 
s-au recoltat abia 20 hectare, deși 
există în cîmp mai mult de 500 hec
tare cu porumb necules. O situație 
asemănătoare se constată și Ia coo
perativele agricole din Poiana, Po- 
tlogi, Raciu și Produlești, unde, în 
fiecare dintre ultimele zile, nu s-au 
recoltat mai mult de 10 hectare. 
Este necesar ca organele județene 
de partid și agricole să-și indrepte 
cu prioritate atenția spre aceste 
cooperative, sprijinindu-Ie In așa

Și 
su

lu- 
așa

de recoltat porumb pe supra, 
cuprinse între 200 și 500 hec- 
tn aceste unități se simte ne- 
unei mai bune organizări a

tei Incit RECOLTA SA FIE CIT 
MAI URGENT STRINSA Șl ÎN
MAGAZINATĂ.

In aceste zile, ogoarele județului 
PRAHOVA cunosc tumultul hăr
niciei. Mii și mii de cooperatori, sa
lariat! din întreprinderi și instituții, 
elevi șl studenți string grabnic ro
dul pămîntului. Numai în trei zile 
s-a recoltat porumb cît în toată săp- 
tămîna trecută. O mare concentrare 
de forțe intîlnim în numeroase uni
tăți. La cooperativa agricolă Gol- 
gota, bunăoară, la ferma de cîmp 
condusă de Maria Podgoreanu lu
crau aproape 300 de oameni, între 
care, alături de cooperatori, erau și 
numeroși salariați din comună și 
de la Ploiești. „Terenul este des
fundat, ne spune șefa de fermă, 
dar, cu toate astea, vom recolta as
tăzi 15 hectare de porumb și 5 
hectare cu sfeclă de zahăr. Ne 
grăbim pentru că pe aceste terenuri 
urmează să însămînțăm griul".

La cooperativa Balta Doamnei, 
viteza de recoltare înregistrează 
creșteri apreciabile. Tovarășul 
Gheorghe loniță. secretarul comite
tului de partid, aflat permanent pe 
ogoare, alături de ceilalți culegă
tori, ne-a spus :‘„Nu mai este om 
în comună care să șadă degeaba. 
Astăzi avem în cîmp peste 600 de 
brațe de muncă. Am scos de sub 
apă cartofii. Astăzi culegem po
rumbul de pe 50 hectare și sfecla 
de pe alte 10. Pentru transportul 
recoltei la baze folosim atît autoca
mioanele noastre, cît și cele care 
ne-au sosit de la întreprinderi din 
Ploiești".

La cooperativele din Fulga și 
Ologeni. alte sute de cooperatori, 
salariați și elevi lucrau de zor la 
recoltatul porumbului. Rezultatul 
muncii lor de o zi : peste 100 hec
tare de porumb și sfeclă culese ; 50 
tone încărcate și transportate la 
bazele de recepție. Sîntem infor
mați de către comitetul județean 
U.T.C. că 15 000 elevi de la liceele 
din Ploiești și de Ia școlile profe
sionale muncesc, alături de coope
ratori și salariați. pentru ca nimic 
din roadele toamnei să nu se iro
sească. Mobilizînd toate forțele 
umane, toate mijloacele de trans
port. prahovenii sînt hotărîti să în
cheie cît mai repede recoltatul po
rumbului și al celorlalte produse.

4II.
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SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Sfirșitul Uubavinllor : CAPI
TOL - 9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30:
20.45.
• Drum In penumbră : CENTRAL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.
• Sfinta Tereza șl diavolii : RA
HOVA — 15,30; 18: 20,15.
• Marea hoinăreală ; GRIVITA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,30, ME
LODIA - 9; 11,15: 13,30; 16: 18,30;
20.45, GLORIA — 8,45; 11: 13.30; 16; 
18.30: 20.45.
a Liubov larovaia : BUZEȘTI — 
15.30: 18: 20.15
• Un candidat ta președinție : 
BUCEG! - 15,30; 18: 20.30, FLO- 
REASCA - 15.30: t8 : 20.30.
0 Aventuri la Marea Neagră t 
UNIREA - 15.30: 19.
a Tintin șl Templul Soarelui : 
TIMPURI NOI - 9 — 20.15 tn con
tinuare
• Un hectar de cer : — 10: 12; 14; 
16, Fratele doctorului Homer — 
18,15: 20.30 : CINEMATECA (sala 
Union)
O Mania grandorii : DACIA — 9;
11.15: 13.30; 16; 18,15: 20.30, MIO
RIȚA — 9: 11.15; 13.30; 15,43; 18:
20.30.

a Fata care vinde flori : FLA
CĂRA — 9,30; 12: 15,15: 17,45; 20,15, 
VITAN — 10,30: 13; 16,15; 21.
• Procesul unei stele : LIRA — 
15.30; 18; 20,15.
• Logodnica frumosului dragon : 
MOȘILOR — 15,30; 17,45; 20.
• Șarada : DRUMUL SARI! — 
15.30: 17,45; 20
• O floare șl doi grădinari : FE
RENTARI - 15,30; 19.
• Tora 1 Tora 1 Tora 1 : GTU-
LEȘT1 — 15,30; 19, VOLGA - 9;
12,30: 16; 19,30.
• Aleargă repede, aleargă liber : 
COTROCEN1 - 15,30; 18; 20.15.
• Jocul de-a moartea : PACEA
— 15.45: 18: 20.15.
• Binecuvintați animalele și
copiii : CRINGAȘI — 15.30: 18;
20,15
a Bambi : VIITORUL - 16; 18: 
20. ARTA - 15.30.
0 Love Story : arta - 18: 20.15
0 Creierul : POPULAR - 15.30; 
18; 20,15.
0 Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
AURORA - 9. 11.15: 13.30: 15.45;
18; 20,15. FLAMURA — 9; 11,15;
13.30: 16: 18.15: 20.30.
0 Ferma din Arizona : MUNCA
- 15.30; 19.

0 Genoveva de Brabant : COS
MOS — 15,30; 18.
• Misiunea sublocotenentului Si- 
pos : COSMOS — 20,15.
0 Cine clntâ nu are glnduri rele t 
VITAN - 18,45.
0 Agentul nr. 1 : PROGRESUL — 
15,30: 18; 20,15.
• 20 000 de leghe sub mări 1 LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 10.30.

t V
PROGRAMUL I

8.15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți.

8.30 Cravatele roșii.
10,00 Viața satului.
11,10 Mari muzicieni Ia București. 

Antonio de Almeida și rigo
rile simfoniilor lui Haydn. 
Interpretează Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii.

12,00 De strajă patriei.

12.30 Emisiune In limba maghiară. 
Emisiune de teatru : „Steaua 
fără nume" de Mihail Se
bastian.

14,10 „360 de grade".
16,35 „Plerduțl In spațiu" — serial 

ștllnțlfico-fantastic. în distri
buție : Guy Williams, June 
Lockart, Mark Goddard, 
Angela Cartwright. Jonathan 
Harris, Marta Kristen, Billy 
Muny. Primul episod : „Un 
pasager In plus".

17,25 Fotbal : România—Albania,
în preliminariile campionatu
lui mondial Comentator : 
Radu Urzicennu. Transmisiu
ne directă de la Stadionul 
„23 August". în pauză : 
„Fotbal tn cupele europene" 
— rezumat filmat.

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal 0 In cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii Întreceri.

20,00 Reportajul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Belgia șl 
Luxemburg.

20,45 Clntă Irina Loghin șl Petre 
Săbădeanu.

21,00 Film artistic : „Steaua de 
tinichea". Regla : Anthony 
Mann. Cu Henry Fonda.

Anthony Perkins, Betsy Pal
mer.

22,30 Muzică ușoară din Turcia. 
22,50 Telejurnal 0 Sport.

PROGRAMUL II

12,30 Promenada 
15.00 închiderea 

prtnz.
20,00 Deschiderea

duminicală, 
emisiunii de

emlslunll de 
seară. Eroi îndrăgiți de copil : 
Purcelușul stafidă.

20,25 Teatru liric. Opera In con
cert : „Tristan șl Isolda" de 
Richard Wagner (II). Soliști : 
Mariana Stoica, Dorothea Pa- 
lade și Cornel Stavru Or
chestra de studio a Radio- 
televlziunli. Dirijor : Ludovic 
Baci. Povestitor ~
garu. 1 
reșțean.
Program 
pretat de Angela 
Olga Stănescu, 
Bojenescu și 
Cocriș. Formația 
tală condusă de Tudor Pană.

21.55 Telex tehnlco-știlnțiflc.
22,10 Film serial : „Mannix" (re

luare).

Mihai Do- 
21.20 Reportaj bucu- 

21.35 Anotimpuri. 
1 de romanțe inter- 

Moldovan, 
Alexandru 
Constantin 
instrumen-

I
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S-a încheiat vizita președintelui Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, în Luxemburg
Semnarea Declarației solemne comune 

româno - luxemburgheze
COMUNICAT

cu privire la vizita președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Marele Ducat de luxemburg

La Palatul Ducal a avut loc, sîm- 
bătă, 28 octombrie, semnarea De
clarației solemne comune româno- 
luxemburgheze.

Declarația a fost semnată de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și de George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, iar din partea luxembur- 
gheză de Pierre Werner, președin
tele guvernului, și de G. Thorn, 
ministrul afacerilor externe.

La solemnitate au fost prezente 
persoanele oficiale române care îl 
însoțesc pe președintele Ceaușescu 
în vizita sa oficială în Luxemburg, 
precum și miniștri luxemburghezi.

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și- premierul 
Pierre Werner își string cu căl
dură mîinile.

în cuvîntul său, președintele gu
vernului, PIERRE WERNER, a 
spus :

Declarația pe care am semnat-o 
mi se pare a avea o triplă sem
nificație. în primul rînd, noi re
afirmăm în acest document un a- 
numit număr de principii asupra 
cărora sîntem de acord și după 
care trebuie să se călăuzească con
viețuirea tuturor națiunilor. Și noi, 
și dumneavoastră sîntem atașați li
bertății și independenței națiunilor 
noastre, dreptului lor de a-și ale
ge sistemul politic și social in de
plină libertate, ne pronunțăm pen

Oaspeți ai orașului Esch-sur-Alzette, 
puternic centru siderurgic

Președintele Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de Pierre Wer
ner, președintele guvernului lu
xemburghez, au fost, sîmbătă di
mineața, oaspeții orașului Esch- 
sur-Alzette, puternic centru side
rurgic, o adevărată „inimă fierbin- 
te“ a industriei țării.

Această vatră a oțelului, situată 
în pitoreasca vale Alzette, joacă un 
rol de o deosebită însemnătate în 
economia națională, ea asigurînd 
90 la sută din producția siderurgică 
luxemburgheză, ramură de bază a 
industriei acestei țări. Lîngă ve
trele focului nestins s-a format 
conștiința politică a muncitorilor 
de aici, care au reprezentat un pu

«MMM

In timpul ceremoniei de la primăria orașului Esch-sur-Alzeite

tru pace, pentru neamestec in tre
burile interne ale altor state.

în al doilea rind, dorim ca sta
tele noastre — al dumneavoastră, 
care este o putere mijlocie, și al 
nostru, care este o mică națiune — 
să poată afirma dreptul nostru la 
egalitate în concertul națiunilor, 
precum și dreptul de a putea să 
ne pronunțăm pentru o evoluție 
proprie in viața internațională.

Declarația semnată astăzi este 
expresia unui omagiu pentru rolul 
dumneavoastră în viața internațio
nală, pentru clarviziunea și voința 
dumneavoastră profundă de pace, 
de coexistență pașnică a tuturor 
națiunilor. Dorim, de asemenea, să 
aducem un omagiu misiunii pe care 
o înfăptuiți în țara dumneavoas
tră, pe care o conduceți pe calea 
progresului.

In sfirșit, declarația consacră 
voința noastră de a dezvolta re
lațiile bilaterale în domeniile a- 
mintite în acest document. Ne ex
primăm acum speranța ca aceste 
contacte și negocieri, aceste rela
ții să aibă o frecvență cit mai 
bună și să devină tot mai sub
stanțiale.

în această declarație își găsește 
expresia o politică pe care vrem 
să o punem în slujba omului, a 
respectului față de conștiința sa și 
față de opțiunile importante pe 
care trebuie să le facă in viață.

ternic detașament în lupta antifas
cistă.

Esch-sur-Alzette — această așe
zare muncitorească cu vechi tradi
ții revoluționare, cunoaște o at
mosferă sărbătorească. Pe frontis
piciul instituțiilor publice, pe înal
tele furnale care străjuiesc orașul 
sînt arborate drapelele de stat ale 
României și Luxemburgului.

Numeroși localnici — masați pe 
străzi ■*— salută cu cordialitate și 
Simpatie pe președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Coloana oficială de mașini, es
cortată de motocicliști, oprește în 
piața din centrul civic al orașului.

Șeful statului român este întîm- 
pinat cu căldură de primarul 
Arthur Useldingeir.

Luînd cuvîntul, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Aș dori să exprim satisfacția 
mea pentru evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre România șl Luxem
burg, pentru semnarea acestui do
cument, care marchează un mo
ment de importanță deosebită în 
istoria relațiilor dintre țările noas
tre.

Fără îndoială că această decla
rație consemnează, in primul rind, 
realitățile din colaborarea noastră, 
pentru că, dacă nu am fi obținut 
o dezvoltare continuă a acestor re
lații, nu am fi putut să ajungem 
la semnare.

In al doilea rind, ea trasează ja
loanele dezvoltării viitoare a co
laborării româno-Iuxemburgheze în 
multe domenii de activitate. Acor
dăm. mai ales, o atenție deosebi
tă căilor de dezvoltare a cooperă
rii în domeniul tehnico-științific, al 
intensificării schimburilor turistice 
și de altă natură, ceea ce, fără în
doială, va contribui Ia mai buna 
cunoaștere a popoarelor noastre și. 
totodată, va servi cauzei înțelege
rii și colaborării intre toate po
poarele.

Așa cnm ați menționat și dum
neavoastră, domnule prini-minis- 
tru, în același timp, în această de
clarație solemnă consemnăm astăzi 
o serie de principii pe care țările 
noastre le-au acceptat și le pro
movează în relațiile lor, dar, tot
odată, își iau angajamentul de a 
acționa și în viitor in spiritul prin

Mulțimea aflată în piață — băr
bați și femei, tineri și vîrstnici — 
aclamă îndelung, flutură stegulețe 
cu tricolorul românesc.

O gardă militară prezintă ono
rul.

Apropiindu-.se de inalții oaspeți, 
o fetiță, cu obrajii îmbujorați, ofe
ră flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum 
și persoanele oficiale române care 
îi însoțesc în vizita în Luxemburg 
sînt conduși, apoi, în sediul pri
măriei.

In holul de la intrare se află 
drapelele de stat ale României și 
Luxemburgului, încadrate de por- 

. tretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și Marelui Duce Jean. 

cipiilor de deplină egalitate și res
pect reciproc, de a contribui la 
afirmarea lor tot mai largă in re
lațiile dintre statele europene, din
tre toate statele lumii, considerind 
că aplicarea lor în relațiile dintre 
state va contribui la reașezarea 
relațiilor pe asemenea principii 
care să excludă ingerințele în tre
burile vreunui stat, să asigure fie
cărei națiuni posibilitatea de a-și 
alege calea dezvoltării economico- 
sociale corespunzător năzuințelor 
sale de a putea trăi in deplină li
bertate, independență și, totodată, 
de a putea să colaboreze de Ia e- 
gal la egal cu toate celelalte na
țiuni.

In acest spirit, se poate afirma 
că documentul are o importanță 
deosebită nu numai pentru po
poarele noastre, dar și pentru toa
te acelei popoare care doresc să 
vadă instaurate în lume principiile 
dreptului internațional, respectul 
fiecărei națiuni, dreptul omului de 
a duce o viață mai bună și mai 
demnă.

Iată de ce doresc să urez o dez
voltare ascendentă relațiilor dintre 
popoarele noastre și ca raporturile 
noastre de colaborare să constituie 
un exemplu de felul în care două 
națiuni cu orînduiri sociale diferite, 
dar care conlucrează din vremuri 
îndepărtate, vor putea și în viitor 
să-și unească eforturile pentru asi
gurarea progresului lor, pentru 
pace in lume.

Fastuoasa sală a consiliului pri
măriei găzduiește o ceremonie, în 
cadrul căreia îi sînt prezentate 
șefului statului român oficialități
le locale.

Exprimînd, cu acest prilej, sa
tisfacția și bucuria pe care o îm
părtășesc cetățenii orașului cu pri
lejul vizitei șefului statului român, 
primarul ARTHUR USELDINGER 
a spus :

Consider o deosebită cinste de a 
vă ura bun sosit la Esch-sur-Al
zette, primul oraș muncitoresc din 
Luxemburg. Populația noastră este 
mîndră de a primi pe reprezentan
tul unei țări al cărei popor, ca și 
al nostru, a luptat cu eroism îm
potriva fascismului.

Poporul nostru a marcat, în a- 
cest an, împlinirea a trei decenii 
de la greva generală declanșată 
împotriva ocupantului hitlerist, 
eveniment care a avut un mare ră
sunet in întreaga Europă. Poporul 
nostru s-a ridicat ca un singur om 
împotriva recrutării forțate a tine
retului luxemburghez in armata 
germană și contra anexării țării 
de către Germania. In uzinele ora
șului nostru, cuvîntul de ordine la 
grevă generală a fost urmat ma
siv. De aceasta noi sîntem min- 
dri.

Prin lupta comună împotriva 
fascismului, înainte și in timpul ce
lui de-al doilea război mondial, po
porul luxemburghez s-a apropiat 
de toate popoarele Europei, victi
me ale invaziei si ale terorii, inclu
siv poporul român.

Admirăm lupta poporului român, 
al cărui demn reprezentant sinteți, 
domnule președinte. Ați militat 
încă din tinerețea dumnea
voastră în rindurile combatan
ților antifasciști. In 1933, la 
vîrsta de 15 ani, ați fost arestat 
pentru prima dată și ați cunoscut 
apoi calvarul neîncetat al internă
rii în lagărele de concentrare cele 
mai grele și închisorile cele mai 
inumane. întocmai ca și tovarășii 
dumneavoastră, nu ați slăbit lupta, 
dimpotrivă, mînia oarbă a dușma
nului a determinat la dumneavoas
tră hotărîrea fermă de a I’chi-’e. 
o dată pentru totdeauna, orice fel 
de opresiune fascistă asupra po
porului român, hotărirea de a con
strui o nouă societate, o societate 
a dreptății și a păcii.

Bilanțul cu care se prezintă as
tăzi poporul român reprezintă o e- 
locventă demonstrație a reușitei

(Continuare in pag. a IV-a)

La invitația Altețelor Lor Rega
le, Marele Duce Jean de Luxem
burg și Marea Ducesă Josephine- 
Charlotte, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a făcut o vizită de stat în Marele 
Ducat de Luxemburg, în zilele de 
27 și 28 octombrie 1972.

în cursul șederii lor în Marele 
Ducat de Luxemburg, șeful statu
lui român și membrii delegației 
sale au vizitat capitala și orașul 
Esch-sur-Alzette.

Autoritățile și poporul luxem
burghez au făcut pretutindeni 
înalților oaspeți români o primi
re călduroasă, expresie a priete
niei și stimei dintre cele două 
țări și a ospitalității poporului 
luxemburghez.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Ioan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Gheorghe 
Oprea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Marele Du
cat de Luxemburg, a avut convor
biri cu președintele guvernului 
luxemburghez, Pierre Werner, și 
cu ministrul afacerilor externe, 
Gaston Thorn.- Au participat, de 
ambele părți, consilieri și experți.

Convorbirile, .care s-au. desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie, 
sinceritate și înțelegere reciprocă, 
s-au referit la relațiile dintre 
România și Luxemburg și la pro
bleme actuale ale relațiilor inter
naționale.

în dorința de a răspunde aspi
rațiilor de pace, apropiere și 
înțelegere ale popoarelor ro
mân și luxemburghez, de a 
dezvolta, în continuare, pe toate 
planurile, relațiile de bună veci
nătate și de cooperare între cele 
două state, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele guvernu

La uzinele siderurgice Arbed-Belval

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
rostit la dejunul oficial

(Urmare din pag. I)

angajamentele României și Luxem
burgului de a acționa pentru a- 
firmarea principiilor noi de egali
tate și respect între națiuni pe 
plan internațional, de a face ca 
fiecare popor să-și poată consacra 
eforturile spre progres fără nici un 
amestec din afară, să-și aleagă ca
lea dezvoltării așa cum o dorește 
eL Toate acestea ne. dau dreptul 
să apreciem că vizita a fost deo
sebit de fructuoasă, cu. rezulta te 
deosebit de bune și să sperăm că 
ea va marca un moment nou, de 

lui luxemburghez au semnat, la 28 
octombrie 1972, o Declarație so
lemnă comună cu privire la prin
cipiile relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Marele Du
cat de Luxemburg.

Cele două părți au evidențiat cu 
satisfacție cursul favorabil al re
lațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Marele Ducat de Lu
xemburg și au subliniat impor
tanța și utilitatea contactelor 
directe între oamenii de stat din 
cele două țări. Ele au examinat 
posibilitățile de a dezvolta îp con
tinuare cooperarea lor în dome
niile politic, economic, tehnologic, 
științific, cultural și uman și de a 
face din aceasta fundamentul re
lațiilor lor reciproce.

Acordînd o atenție deosebită re
lațiilor economice dintre cele două 
țări, părțile au salutat evoluția 
pozitivă pe care o cunosc în ulti
mii ani schimburile comerciale și 
de altă natură.

Ele au convenit să acționeze pe 
toate căile în vederea dezvoltării 
cooperării economice reciproc a- 
vantajoase, acordînd o atenție 
deosebită extinderii schimburilor 
comerciale, cooperării industria
le, tehnice și științifice și perfec
ționării instrumentelor acestei 
cooperări.

Rezultatele eforturilor în acest 
sens au fost ilustrate prin semna
rea, cu- ocazia vizitei, de către mi
niștrii afacerilor externe ai Româ
niei și Luxemburgului, a unui a- 
cord cu privire la transporturile 
a'â'rletîe civile țjf a unui acord de 
cooperare în domeniul turismului.

Guvernul luxemburghez a no
tat cu satisfacție intenția guver
nului român de a desemna un în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Socialiste România la 
Luxemburg.

Procedînd la un larg schimb de 
păreri cu privire la situația inter
națională actuală, cele două părți 
au exprimat hotărîrea lor de a ac
ționa în mod constant în direcția 
menținerii și consolidării păcii, 
cît și a dezvoltării unei cooperări 
fructuoase între toate statele, in

o importanță deosebită, în dezvol
tarea relațiilor viitoare dintre ță
rile noastre și, totodată, va fi și 
o contribuție la realizarea secu
rității europene, la cauza păcii in
ternaționale. Sînt deosebit de mul
țumit, deci, de rezultatele vizitei, 

în cursul acestei vizite, încă din 
primele noastre convorbiri, v-am 
adresat invitația ca, împreună cu 
Alteța Sa Ducesa, să vizitați 
România. Am înțeles că ați accep
tat această invitație și vă aștep
tăm cu multă plăcere în România, 
sperînd că vă veți simți bine.

Cu aceste impresii ne întoarcem 

diferent de orînduirea lor socia
lă, pe- baza principiilor enunțate 
în Declarația solemnă comună cu 
privire la principiile relațiilor 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Marele Ducat de Luxem
burg.

Cele două părți au subliniat ne
cesitatea participării tuturor sta
telor interesate la rezolvarea pro
blemelor stringente ale vieții in
ternaționale și dezvoltarea rapor
turilor de bună vecinătate și în
țelegere reciprocă în Europa, în 
interesul păcii regionale și mon
diale.

Acordînd o atenție deosebită 
problemelor privind securitatea 
europeană, părții® ou reafirmat 
hotărîrea lor de a participa activ 
la reuniunea pregătitoare de la 
Helsinki în vederea convocării, cît 
mai curînd posibil, în 1973, a con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, cu participarea, 
în toate fazele, a tuturor statelor 
interesate.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru realizarea de măsuri efica
ce de dezarmare.

Părțile au reafirmat convinge
rea lor că problemele litigioase 
dintre state, încordarea și conflic
tele care mai dăinuie în diferite 
părți ale lumii trebuie să-și gă
sească o soluționare numai prin 
mijloace pașnice.

Porțile au subliniat rolul impor
tant care revine Organizației Na
țiunilor Unite în menținerea păcii 
și securității -internaționale și s-au 
pronunțat pentru sporirea efica
cității acestei organizații pe baza 
principiilor înscrise în Cartă.

Cele două părți au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele vizitei 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, în Marele Du
cat. de Luxemburg. Ele și-au ex
primat convingerea că această vi
zită a contribuit la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la dez
voltarea fructuoasă a relațiilor 
dintre cele două țări, în folosul 
popoarelor lor, al păcii, înțelege
rii și cooperării în Europa și în 
întreaga lume.

în România. Vizita pe care am fă
cut-o și la dv., și în Belgia consti
tuie o activitate importantă pen
tru colaborarea între popoarele 
noastre și sper că vom extinde a- 
ceastă colaborare.

Vă rog să fiți de acord cu mine 
și să toastăm pentru fericirea și 
bunăstarea poporului luxembur
ghez,

pentru un progres continuu al 
relațiilor dintre România și Lu
xemburg, ,

în sănătatea Alteței Sale Ducele 
și a Alteței Sale Ducesa 1
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sale. Intre cele două războaie mon
diale, România era o (ară rămasă 
in urmă din punct de vedere teh
nic și comercial. După victoria for
țelor populare, au fost luate im
portante măsuri economice și po
litice pentru a smulge poporul ro
mân din mizerie, foame și analfa
betism. De atunci, agricultura ță
rii dumneavoastră a cunoscut o e- 
normă dezvoltare, industria s-a 
dezvoltat considerabil. Ați făcut un 
mare efort in domeniul electrifi
cării. Planul cincinal 1966—1970 a 
dus Ia o puternică dezvoltare a 
forțelor productive și la ridicarea 
considerabilă a nivelului de viață 
al intregului popor. îndeplinirea 
planului cincinal in curs este pro
mițătoare : progresind într-un ritm 
de 11,5 la sută, producția indus
trială globală a depășit larg pre
viziunile planului. Recolta cereale
lor obținute anul trecut a înregis
trat nivelul cel mai ridicat atins 
pină acum de țara dumneavoastră. 
V-ați angajat să îndepliniți acest 
plan cincinal în patru ani și ju
mătate. Vă dorim cele mai bune 
succese in această sarcină.

Pentru a avansa mai repede și 
mai eficace pe calea construcției u- 
nei societăți noi, poporul român 
aspiră la instituirea unei păci du
rabile in întreaga lume. Această 
dorință, el o Împărtășește cu toa
te popoarele lumii. Această dorin
ță, el o împărtășește cu poporul 
luxemburghez, care, prin situația 
sa geografică, a avut totdeauna de 
suferit de pe urma confruntărilor 
continentale și mondiale.

Perspectivele unei destinderi pe 
continentul nostru se concretizează. 
Prin semnarea tratatelor sovieto— 
vest-german și polono—vest-ger- 
man, prin acordul cvadripartit asu
pra Berlinului occidental a fost fă
cut un pas important spre această 
destindere, atit de dorită de po
poare. Schimburile culturale și eco
nomice care s-au intensificat in 
cursul ultimilor ani intre toate ță
rile Europei reprezintă o altă con
tribuție importantă.

Propunerea făcută de către țările 
participante la Tratatul de Ia Var
șovia de a se organiza o conferință 
privind securitatea și cooperarea 
europeană a fost primită favorabil 
în toate țările. Astăzi, toate guver
nele se declară de acord asupra ne
cesității acestei conferințe, care ar 
urma să aibă loc la începutul 
anului 1973 și care va marca o 
mare cotitură in relațiile dintre ță
rile Europei. Ea va trebui să insti
tuie pe continentul nostru un 
sistem de securita te și de cooperare, 
in care să nu mai fie loc pentru 
armament șl conflicte militare. Eu
ropa nu va mai fi niciodată la 
originea conflictelor grave, care de 
două ori au condus la un război 
mondial sălbatic.

Vizita dumneavoastră în Luxem
burg, domnule președinte, consti
tuie o mărturie a acestei situații noi 
din Europa. Ea va fi o importantă 
contribuție Ia organizarea și reușita 
conferinței europene de securitate 
și cooperare.

Domnule președinte, ați venit la 
noi. ați văzut țara noastră, ați luat 
contact cu poporul nostru și spe
răm că veți duce cu dumneavoas
tră cele mai frumoase amintiri din 
această vizită.

în numele populației orașului 
nostru, vă urez o plăcută ședere 
în Luxemburg.

Vă rugăm să transmiteți compa- 
trioților dumneavoastră cele mai 
bune urări de succes în construcția 
unei R mânii noi, fericite și pros
pere.

La rîndul său, președintele 
Nieolae Ceausescu a spus :

As dori, în primul rînd, să vă 
mulțumesc nentru primirea ne 
care ne-ați făcut-o, pentru cuvin
tele calde adresate României și 
ponorului meu.

Vizita pe care O întreprindem în 
Luxemburg este o expresie a re
lațiilor de colaborare și prietenie 
dintre popoarele noastre. Intr-a
devăr. în decursul istoriei lor. și 
poporul român, șl poporul luxem
burghez au avut multe do îndurat, 
au trebuit să ducă lupte grele pen
tru a-și asigura ființa națională, 
libertatea și independenta. în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, popoaret* noastre au dus 
o luptă activă împotriva fascis

mului, pentru a erea condiții ca 
popoarele să se dezvolte in liber
tate, corespunzător năzuințelor fie
cărei națiuni.

Trăim astăzi Intr-o perioadă de 
mari transformări. In Europa în
săși s-a accentuat cursul destinde
rii, s-au soluționat o serie de pro
bleme care, în trecut, au menținut 
încordarea, sint pe cale de a se 
rezolva și alte probleme — mă re
fer, în primul rînd. la normaliza
rea relațiilor dintre cele două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei. între statele europene 
cu orinduiri sociale diferite, asa 
cum sint și țările noastre, s-au ob
ținut rezultate pozitive pe calea 
colaborării. Au fost create, astfel, 
premisele pentru începerea pregă
tirii conferinței general-europene 
și organizarea ei în cursul anului 
viitor. Este de înțeles ca toate na
țiunile europene, care au avut așa 
de mult de suferit în cursul celor 
două războaie mond'ale, pornite 
din Europa, să fie vital interesate 
ca pe ace”t continent să se instau
reze relații noi, menite să asigure 
fiecărui popor o dezvoltare cores
punzător voinței sale, fără nici un 
amestec din afară, să asigure pacea 
fiecărui popor. Să realizăm o ase
menea colaborare care să excludă 
folosirea forței, amenințării cu for
ța sau orice altă nreshine pentru 
soluționarea problemelor care se 
pot ivi între state si. dimnnfrivă să 
se acționeze pe calea politică, a tra
tativelor, în soluționarea tuturor 
problemelor. Să facem, deci, ca 
Europa să devină un continent al 
colaborării șl păcii, să noată con
tribui la dezvoltarea civilizației si 
a păcii în lumea întreagă. In a- 
cest spirit a acționat și acționează 
România.

Avem convingerea că popoarele 
europene vor realiza o colaborare 
trainică între ele. în cursul vizitei 
pe care o efectuăm in frumoasa 
dumneavoastră țară, ne-am intilnit 
cu mulți cetățeni, am avut con
vorbiri cu primul ministru și mem
bri ai guvernului dumneavoastră. 
Am constatat cu satisfacție dorin
ța reciprocă de a dezvolta colabo
rarea în toate domeniile de activi
tate. Apreciem că există căi de ex
tindere a relațiilor economice, teh- 
nico-științifice. culturale in urmă
torii ani, inclusiv a schimburilor 
turistice.

Trebuie să menționez, de ase
menea, primirea deosebită de care 
ne-am bucurat din partea Alteței 
Sale și, in fine, intilnirea de 
astăzi cu dumneavoastră, cu locui
torii acestui important centru mun
citoresc din Luxemburg. Trebuie să 
vă spun cu sinceritate că mă simt 
deosebit de bine în rîndt’l produ
cătorilor de oțel, care au un rol 
important în creșterea bogăției Lu
xemburgului și sper că și în dez
voltarea colaborării dintre țările 
noastre. De aceea, aș dori să vă 
adresez, în numele muncitorilor 
metalurgiști români, dumneavoas
tră, tuturor metalnreîstilor din a- 
cest oraș, ca și din întreaga țară, 
un salut călduros și să-ml exprim 
convingerea că între metalurgistii 
din țările noastre — între toți 
muncitorii — se vor dezvolta rela
ții strînse de colaborare.

încă o dată, mulțumindu-vă pen
tru primirea pe care ne-o faceți, 
doresc să vă urez numeroase suc
cese. multă fericire și sănătate! 
(Aplauze).

'Alteței Sale Regale
MARELE DUCE JEAN DE LUXEMBURG

LUXEMBURG

La părăsirea teritoriului frumoasei dumneavoastră țări, doresc să 
vă exprim încă o dată cele mai calde mulțumiri pentru ospitalitatea 
și atenția deosebită cu care am fost înconjurați în tot timpul vizitei.

Ne despărțim de dumneavoastră cu convingerea că întîlnirile și 
convorbirile pe care le-am avut în cadrul vizitei vor contribui la dez
voltarea în continuare a bunelor legături de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre.

Vă adresez și cu acest prilej dumneavoastră și întregului popor 
luxemburghez urările noastre de sănătate și fericire, de pace și progres.

Șeful statului român semnează, 
la plecare, în cartea de onoare a 
primăriei.

Vizita continuă la Uzinele side
rurgice Arbed-Belval, create în a- 
nul 1911. Această mare unitate in
dustrială este, în fapt, o întreprin
dere siderurgică integrată, ea dis- 
punind de surse proprii de apro
vizionare cu minereuri și cocs, rea- 
lizînd întreaga gamă de produse 
laminate și unele produse prelu
crate, cum ar fi trefilatele. Arbed- 
Belval este una dintre cele mai 
importante uzine de acest fel din 
Eurona. Producția ei de oțel brut 
se cifrează — anual — la 6,1 mi
lioane tone, iar cea de laminate 
— la 5 milioane tone.

Președintele Nieolae Ceaușescu 
este întîmpinat de directorul ge
neral al uzinelor, Renă Schmit. 
In numele consiliului de adminis
trație, al direcției generale și al 
tuturor specialiștilor și muncitori
lor, Rene Schmit a spus :

îmi revine deosebita onoare de 
a vă adresa, domnule președinte, 
cele mai cordiale urări de bun 
venit. Aceste urări nu se adresea
ză numai președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, ci și omului a cărui 
clarviziune politică a deschis căi
le unei colaborări fructuoase între 
țările noastre, atît pe plan econo
mic. cit și pe plan social și cul
tural. Țin să vă exprim satisfac
ția noastră fată de evoluția coo
perării dintre România și Luxem
burg, cooperare la care contactele 
între oamenii de stat sau oamenii 
de afaceri, precum și între cetă
țenii țărilor noastre au adus o 
contribuție importantă si fertilă.

în continuare, Jean-Marc Wa
gener. directorul uzinelor, a pre
zentat unele date semnificative 
privind activitatea întreprinderii 
Arbed pe linia modernizării, di
versificării și perfecționării pro
ducției.

Arbed-Belval este un complex in
dustrial care cuprinde două uzine 
integrate, o uzină de fontă, o cen
trală electrică și alta de oxigen. 
Gazdele arată că aici se folosesc 
materii prime extrase din minele 
situate în apropiere, cu mijloace 
tehnice dintre cele mai avansate. 
Se subliniază că preocuparea cen
trală a specialiștilor se îndreaptă 
spre valorificarea deplină a aces
tor materii prime, cu un conținut 
mai sărac în minereu. în această 
ordine de idei, este relevat faptul 
că s-au pus la punct o serie de 
procedee originale, care își dove
desc ridicata lor eficiență econo
mică-

Președintele Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa, Elena Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți vizitează apoi unele sec
toare ale uzinei. Șeful statului ro
mân se întreține în mod cordial cu 
specialiștii, interesîndu-se îndea
proape de rezultatele obținute în 
domeniul reducerii cocsului, al 
creșterii producției, al obținerii 
unui oțel de calitate cît mai înaltă.

în cursul aceleiași dimineți, 
președintele Nieolae Ceaușescu, cei
lalți oaspeți români s-au înapoiat 
în capitala Marelui Ducat.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de s
Ion MARGINEANU 
Aurel DUMITRESCU 
Nieolae VAMVU

)
Foto : Mihai Andreescu

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tn toate județele țârii, pe șantierele construcțiilor industriale și din 
agricultură, se depun eforturi stăruitoare in vederea îndeplinirii inte
grale a planului de investiții in cel de-al doilea an al cincinalului — 
accentul punindu-se pe terminarea grabnică a lucrărilor de construc- 
ții-montaj. începerea probelor tehnologice și punerea în funcțiune a 
noilor capacități și obiective productive. In multe locuri, rezultatele 
sint demne de remarcat. Știrile sosite Ia redacție evidențiază aceste 
rezultate, rod al preocupării conjugate a titularilor de investiții, furni
zorilor dc utilaje tehnologice, beneficiarilor și constructorilor pentru 
terminarea lucrărilor pe șantiere și conectarea la circuitul economiei 
a unor noi unități productive, cu termen de dare în funcțiune în 
acest an.

Puneri în funcțiune înainte 
de termen și alte vești bune

• La Combinatul de îngrășăminte 
cu azot din Tîrgu Mureș, unde se 
desfășoară ample lucrări de dezvol
tare a capacității de producție, a în
ceput să producă o fabrică de argon. 
Noul obiectiv asigură valorificarea 
superioară a materiei prime, utili- 
zînd gazele reziduale din cadrul plat
formei combinatului, evacuate pină 
nu de mult în atmosferă. Se satis
face în acest fel necesarul de argon 
al țării, produsul respectiv avînd o 
înaltă puritate.
• tn cadrul Uzinei de mașini din 

Reșița a fost construită, cu cinci 
luni mai devreme, o modernă hală 
care va furniza anual 5 000 de piese 
pentru industria de utilaj chimic, 
înainte de termen au fost puse în 
funcțiune, de asemenea, liniile de 
laminare de 480 mm și 280 mm de 
la Combinatul siderurgic din Reșița, 
care vor asigura un spor anual de 
55 000 tone laminate, din care mai 
mult de jumătate profile de oțeluri 
aliate.

• Amplasată în plină zonă alpină, 
în vecinătatea bazinelor forestiere, 
noua Fabrică de mobilă din Nehoiu 
a început să producă. Pentru pri
ma oară în țară, a fost construită 
o fabrică de mobilă cu 4 niveluri. Flu
xul tehnologic se desfășoară atît pe 
orizontală cît și pe verticală, cuprin- 
zînd mașini și utilaje cu înalt grad 
de mecanizare și automatizare. A- 
nual. cind va atinge parametrii pro
iectați, fabrica din Nehoiu va pro
duce 13 000 garnituri de mobilă.

Situații care cer măsuri 
ferme și operative

Nu peste tot insă se acționează cu 
toate forțele tehnice și umane. în 
vederea îndeplinirii riguroase a pla
nului de investiții pe acest an, pu
nerii în funcțiune la termen și chiar 
mai devreme a noilor capacități șl 
obiective productive. In județul Iași, 
de pildă, bilanțul activității desfășu
rate de-a lungul celor trei trimestre 
pe șantierele de investiții nu este 
în măsură să satislacă. Pină la 
sfîrșitul lunii septembrie se realizase 
59,2 la sută din plant.l de investiții 
pe acest an și 69,2 la sută din cel de 
construcții-montaj. Cu toate că, în 
luna septembrie, s-a realizat 11,1 la

Azi, la cinematograful Capitol din Capitală

SF1RSITUL LIUBAVINILOR

Producție a studioului Mosfilm. Scenariul : L. Nehoroșev, L. Golovnia, după romanul 
lui Vasili Șușkin. Regia : Leonid Golovnia. Cu : Albert Akciurin, Marianna Vertin- 
skaia, Valeri Hlevinski, Galina lațkina, V. Dvorjețki, G. Jjenov, A. Djigarhanian

CU OȚEL 
ELABORAT ÎN UZINĂ 

UTILAJE DE ÎNALTĂ 

TEHNICITATE
I

SIBIU (Corespondentul „Scîn- 
teii", Nieolae Brujan). — Prin 
calitatea și prin îmbunătăți
rile tehnologice care li se 
aduc an de an, utilajele pentru 
industria chimică, minieră, ali
mentară, materialelor de con
strucții și altele, realizate la uzi
na „Independența" Sibiu, se 
bucură de aprecieri deosebite din 
partea numeroșilor beneficiari. 
Mai puțin cunoscut este faptul 
că o bună parte din oțelurile 
„cheie" din construcția acestor 
utilaje se realizează chiar în uzi
nă. Zilele acestea, metalurgistii 
de Ia „Independența" au sărbă
torit împlinirea unui deceniu de 
la elaborarea primei șarje de 
oțel, ceea ce a constituit un bun 
orilej de trecere în revistă a 
tuceeselor tnregistrate in această 
perioadă. Datorită unor impor
tante măsuri tehnico-organizato- 
rice. ca și hărniciei întregului 
colectiv de aici, producția lunară 
de oțel a crescut an de an. în 
acest răstimp elaborîndu-se a- 
nroape 15 000 de șarje.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii Grupului de șantiere nr. 1 Dolj, 
din cadrul Trustului de construcții 
industriale Craiova, au raportat pri
mii pe județ îndeplinirea planului 
anual — cu 75 zile mai devreme. în 
acest an, ei au dat in funcțiune, cu 
un avans de patru luni, fabrica de 
transformatoare mici de Ia Filiasi și 
52 hectare sere Ia I.A.S. Craiova. 
Tot în această perioadă au fost date 
în exploatare noi capacități de pro
ducție la uzina „Electroputere", u- 
zina de mașini agricole, hale pentru 
36 000 păsări Ia I.A.S. Avicola Cra
iova și altele.

• Concentrind toate forțele tehni
ce și umane, organizînd mai bine 
activitatea la flecare loc de muncă, 
harnicul colectiv din cadrul șantie
rului „Energo-construcția” din Go
vora, căruia îi revine sarcina 
să execute extinderea cu încă 
50 MW a centralei electrice de 
pe marea platformă industrială 
Rm. Vîlcea, a reușit să îndeplinească 
sarcinile de plan, pe anul 1972, la 20 
octombrie. închiderea sălii cazane- 
lor, executarea zidirii anticorozivi 
a coșului de fum, a turnului de ră
cire și a altor lucrări, care condi
ționează punerea în funcțiune a ce
lui de-al treilea grup, au fost de
vansate cu 45—60 zile. Constructorii 
din cadrul șantierului au solicitat 
întreprinderii „Energo-construcția" 
București să le suplimenteze sarci
nile pe acest an cu încă 20 la sută.

sută din planul anu.il de investiții 
(cu 5,2 la sută mai mulț decțt în 
luna august), iar la lucrările de coh- 
strucții-montaj — 9,2 la sută (față de 
numai 7,5 la sută în iulie), stadiile 
fizice și valorice atinse sînt departe 
de a putea fi considerate mulțumi
toare. Tn această situație se află — 
între altele — șantierele de extindere 
a fabricii de antibiotice, uzinei de 
fibre și fire sintetice, Fabricii de 
tricotaje și perdele de lâ Pașcani.

Dar să ne oprim mai mult la acele 
obiective și capacități productive ale 
căror termene de punere in funcțiune 
au expirat. La uzina de prelucrare a

La fabrica „Partizanul" din Bacău*
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BACĂU (Corespondentul „Sctn- 
teii“, Gheorghe Baltă). — La ul
timele contractări, fabrica de 
încălțăminte și pielărie „Parti
zanul" din Bacău a oferit repre
zentanților comerțului peste 200 
modele noi de bocanci, pantofi ți 
sandale pentru adulți și copii. în
tre acestea, se numără încălțămin
tea din piei velurate, ca și cea cu 
tălpi matrițate. Calitatea lor. apre
ciată de cumpărători, se recoman
dă prin linia modernă și elegantă, 
prin execuție și durabilitate. Pres
tigiul dobîndit și consolidat de 
fabrica băcăuană, de-a lungul 
anilor, in rîndul numeroșilor săi 
beneficiari din 
hotare atestă 
colectivului de 
tru ridicarea 
și continua înnoire a
La serviciu] creație al Întreprin
derii au fost realizate, de curind, 
alte 25 de modele noi de încălță
minte pentru copii. Atrag atenția, 
ghetuțele căptușite cu tricot flau- 
șat pentru sezonul de Iarnă. 

țară și de peste 
grija constantă a 
muncă de aici pen- 
calității produselor 

modelelor.

maselor plastice, din capacitatea 
totală de 2 200 tone țevi pe an din 
p.v.c. și corpuri suflate din polieti
lenă, cu termen de dare in exploa
tare în trimestrul III, nu a început 
să dea producție instalația de 1600 
tone/an, datorită sosirii unor uti
laje de la furnizori abia la sfîrși
tul lunii septembrie, iar a altora —■ 
în octombrie a.c. în cadrul I.A.S. 
Avicola, nu s-a dat în exploatare 
capacitatea de 36 000 locuri găini ; 
la I.A.S. Bucium, obiectivul „Spații 
pentru prelucrarea strugurilor, de
pozitarea și condiționarea vinurilor" 
(restant din 1971 și replanificat a 
fi dat in exploatare în trimestrul 
III.1972), cu o capacitate de 450 va
goane fermentare și 870 vagoane 
prelucrare, hu a putut fi recepțio
nat din cauza unor greșeli de pro
iectare la stația de epurare, pre
cum și a unor defecțiuni de fabri
cație la linia de îmbuteliere. Ne
ajunsuri destul de mari se constată 
pe șantierul de dezvoltare a uzinei 
de utilaje, piese de schimb și re
parații. Executantul lucrărilor (Tru
stul de construcții industriale Iași) 
nu are asigurate 870 mp plăci fo- 
noabsorbante necesare la placarea 
pereților de la camera compresoare- 
lor ; furnizorul — Centrala indus
trială de geamuri și materiale izo
latoare Ploiești — a comunicat cu 
mare întirziere că nu-și poate onora 
obligațiile contractuale. Rămfneri In 
urmă se înregistrează și la lucrările 
de extindere a capacității de țevi 
de la uzina metalurgică, unde rit
mul de execuție este prea lent, ceea 
ce periclitează realizarea stadiilor 
valorice și fizice prevăzute pentru 
acest trimestru.

Nu trebuie scăpat din vedere fap
tul că ne aflăm în ultimul trimes
tru al anului, iar de îndeplinirea 
exemplară a planului de investiții 
depind în bună măsură realizarea 
sarcinilor ce revin economiei j”de- 
tului, satisfacerea unor necesitat! 
bine dimensionate ale economiei 
naționale. Ca atare, se impune 
din partea tuturor factorilor răs
punzători o mobilizare generală 
pentru accelerarea ritmului de e- 
xecuție pe șantierele din indus
trie și agricultură. Cu prioritate, 
eforturile trebuie îndreptate spre 
capacitățile productive cu termene 
de punere în funcțiune in acest an. 
Beneficiarii au datoria de a asigu
ra toate utilajele tehnologice prevă
zute la montaj, de a sprijini con
structorii în montarea acestora ; 
constructorii trebuie să concentre
ze forțele tehnice și umane pe șan
tierele unităților productive care 
trebuie date în exploatare pînă la 
sTrșitul anului. Este nevoie de mul
tă operativitate și răspundere la 
toate nivelurile. Volumul de lucrări 
rămas de executat în lunile noiem
brie și decembrie este important, 
numărul obiectivelor șl capacități
lor de producție ce trebuie puse în 
funcțiune este mare. Iată un argu
ment ce reclamă conjugarea efortu
rilor tuturor beneficiarilor și con
structorilor, un argument ce ple
dează pentru măsuri ferme, eficien
te, pe șantierele de construcții ale 
județului.

Gheorghe DARAGIU

*

A

în prezent. In toate secțiile fa
bricii „Partizanul* se fac pregă
tiri in vederea începerii produc
ției de serie a celor 53 de modele 
noi de încălțăminte care vor fi li
vrate in prima parte a anului vii
tor. în secția de croit piele, unda 
Începe această producție, a apărut 
inițiativa ca fiecare muncitor să 
realizeze anual economii la mate
ria primă în valoare de 4 000 lei. 
Promotorii ei sînt fruntașii în pro
ducție Aurel Stoleru, Elena Comă- 
nescu. Nieolae Simion și Nieolae 
Bugescu, toți în schimbul condus 
de maistru) Constantin Ursu. Bi
lanțul Încheiat pînă la această 
dată este Îmbucurător : din pielea 
economisită în urma acestei Ini
țiative se pot confecționa mal 
mult de 18 000 perechi încălță
minte. Pînă la această dată, colec
tivul fabricii băcăuane a livrat, 
peste plan, beneficiarilor interni 
și externi, peste 10 000 perechi 
încălțăminte de bună calitate.

î 
î
*

î
î
*
*
*
î

î
J
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Mulțumiri... 
din inimă

Maria Popa, în vlrstă de 29 de 
ani, din comuna Berislăvești 
(Vîlcea), mamă a trei copii, s-a 
trezit într-una din nopțile tre
cute cu o înțepătură la inimă. 
Dindu-și seama că ațipise dea
supra iucrului de mină, a cu
prins-o îngrijorarea : dacă acul? 
A intrat Intr-o adevărată pani
că în momentul cînd a observat 
că acesta era rupt pe jumătate. 
Temerile ei s-au adeverit. Trans
portată de urgență ia spitalul 
din RImnicu Vîlcea, în urma 
radiografiei s-a constatat că ju
mătatea acului se afla în peri
metrul inimii. De aici a fost tri
misă la spitalul de adulți din 
Sibiu, unde a fost supusă unei 
operații de aproape 5 ore. Ac- 
ționînd cu cea mai mare grijă, 
echipa formată din medicii chi
rurgi loan Nicodim, directorul 
Direcției sanitare județene Si
biu, Oleg Ivancenco, șeful sec
ției chirurgie toracică, si medi
cul anestezist Nistor Popa a 
reușit să extragă acul — înfipt 
cîțiva milimetri în mușchiul 
cardiac — bolnava fiind acum 
In afara oricărui pericol. Evi
dent, mulțumirile... din inimă 
adresate de ea celor ce i-au sal
vat viața nu reprezintă o sim
plă figură de stiL

Pecetea 
lui Mihai 
Viteazul

Arhivele centrale ale Diree- 
(iei generale ale Arhivelor Sta
tului au intrat In posesia unui 
document de o valoare inesti
mabilă. Este vorba de un hrisov 
redactat la Tirgoviște in 4 au
gust 1599. Scris în slavă, pe 
pergament (dimensiunile 80X66 
cm), ornat cu aur, hrisovul 
este dat de Mihai Viteazul ți 
întărește o serie de proprietăți 
lui Stoica, mare vistier. Valoa
rea deosebită a documentului 
se datorește însă nu numai ac
tului propriu-zis, ci și pecetei 
atîrnate de el, singura aparți- 
nind lui Mihai Viteazul care 
s-a păstrat la noi în tară. Deci, 
alături de un document inedit, 
o pecete inedită, care, cu sigu
ranță, va stîrni interesul spe
cialiștilor.

Într-un 
restaurant

în gara Săcuenl (Bihor), son
dorul D.I. aștepta sosirea unei 
curse locale. Pînă să vină ma
șina, a intrat în bufet și a co
mandat o bere, dar, cum halba 
era mult prea „ciuntită", a soli
citat condica de sugestii și re- 
clamații.

— E în birou la responsabil 
— i-a răspuns barmana Maria 
Nagy. Și D.I. s-a dus la șeful 
unității, Iosif Gyapai, dar n-a 
apucat bine să spună ce dorește, 
pentru că acesta, în loc de con
dică, f-a dat cu un registru în 
cap. După care chelnerul Mar
tin Eichleer l-a scos în pumni 
afară ! Ce-i drept, după cele 
întîmplate, organele de miliție 
i-au amendat pe cei doi bă
tăuși cu cite 500 lei. Cum vor 
califica însă fapta respectivă 
organele comerciale de resort ?

Nuntă 
nu prea 
veselă

în timp ce se afla la o nunti 
în comuna Moara (Suceava), 
Toader Albu (care executase 
șase luni închisoare pentru 
port ilegal de armă) s-a gin- 
dit să folosească acest prilej 
pentru a rezolva o răfuială mai 
veche cu un alt nuntaș. ln- 
fierbintat de alcool, la un mo
ment dat a început să se certe 
cu Anton Tunea. Si. de la 
ceartă, a ajuns la... cuțit, cu 
care i-a aplicat o lovitură prin 
surprindere adversarului său. 
Acesta, cu toate îngrijirile a- 
cordate, a încetat din viață. 
Acum, T.A., arestat, așteaptă 
sentinfa instanței de judecată.

Mai scumpă 
ata ca fata » »

Un control efectuat la secția 
tricotaje nr. 1 a cooperativei 
„Vremuri noi* din Arad a dui 
la o descoperire 'neașteptată : 
un plus de ață în gestiune în 
valoare de peste 21 000 lei. 
Misterul provenienței sale s-a 
lămurit repede. Plusul se da
tora consumurilor specifice exa
gerate calculate de „specia
liști". Astfel, pentru un articol 
tricotat se alocau 130 metri de 
ață. cînd in realitate consumul 
nu depășea... 30 de metri. Să 
ne mai mirăm de ce, în atare 
condiții, la unele articole, ața 
e mai scumpă ca fața ! Drept 
pentru care. In cazul relatat, 
organele de control au dispus 
reașezarea consumurilor la ni
veluri apropiate de realitate. 
Rămîne ca specialiștii să dea 
explicați! (evident, nu... cusute 
cu ață albă) cu privire la nor
mele după care au fixat acest 
consum.

Rubrică redactată de i
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii” I
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Cronica zilei Primire la C. C. al P. C. R. ZIUA NAȚIONALĂ A TURCIEI
Sîmbătă dimineața, Manea Mâ- 

nescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, a primit 
delegația Băncii Poporului din Re
publica Populară Chineză, condusă 
de Ciao Pei-sin, vicepreședinte al 
băncii.

La Întrevedere, desfășurată In
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Vasile Malinschi, gu
vernatorul Băncii Naționale. A fost 
prezent Cian Hai-fun, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

Ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor exter
ne al Turciei, Urnit Haluk Bayulken, 
cu ocazia sărbătorii naționale a aces
tei țări.

Sîmbătă, 28 octombrie, tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Federației 
tineretului și studenților pentru eli
berare din Vietnamul de sud, condu
să de Tran Van An, membru al co-

mitetului executiv al federației, care 
a efectuat o vizită în țara noastră.

La întilnire a participat tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie.

Excelenței Sale
Domnul CEVDET SUNAY

Președintele Republicii Turcia
Ankara

(Agerpres)

al R. P. Ungare a părăsit Capitala

★
Sîmbătă după-amiază s-au înche

iat la Brașov lucrările unei consfă
tuiri organizate de Ministerul Mun
cii in colaborare cu consiliul popu
lar județean pe teme privind solu
tionarea unor probleme de protecție 
a muncii în unitățile economice.

Timp de trei zile, inspectori 
protecția muncii și specialiști 
acest domeniu, din întreaga tară,
dezbătut principii de elaborare a 
planului tematic pentru perfectiona
rea pregătirii profesionale, principi
ile moderne de organizare a trans
portului intern și a depozitării în 
vederea reducerii accidentelor de 
muncă, posibilitățile de perfecționa
re a sistemului informațional.

(Agerpres)

cu 
în 
au

★

Federației tineretului și 
pentru eliberare din

Delegația 
studenților 
Vietnamul de sud. condusă de Tran 
Van An, membru al comitetului exe
cutiv al acestei organizații, a pără
sit sîmbătă seara Capitala. îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a

*
fost salutată de Silvia Ilie. secretar 
al C.C. al U.T.C.. de membri și ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Erau prezenți Tran Kien. însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Vietnamului de Sud. și re
prezentanți ai Ambasadei R. D. 
Vietnam la București. (Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Turcia, adresez Exce
lenței Voastre cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
fericire personală și de progres și prosperitate pentru poporul turc 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 
lndreptîndu-se spre patrie, tovarășul 
Pardi Imre, președintele Oficiului 
Național al Planificării al Republicii 
Populare Ungare, care ne-a vizitat 
țara pentru a purta convorbiri în le
gătură cu dezvoltarea In continuare 
a colaborării economice româno-un- 
gare.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București.

(Agerpres)
SATU-MARE

Vizitele delegației de parlamentari 
și personalități politice din Uruguay

*
î*

Alo! București..,

Industria Capitalei $i-a îndeplinit

Continuîndu-și vizita In țara noas
tră, parlamentarii și personalitățile 
politice din Uruguay au fost oaspeții 
județului Argeș. Cu acest prilej, de
legația a avut o întrevedere cu 
Gheorghe Năstase, președintele co
mitetului executiv al consiliului 
popular, cu alți reprezentanți ai or
ganelor locale de stat, in timpuil că
reia oaspeții au fost informați pe 
larg despre dezvoltarea economică și 
social-culturală a județului Argeș.

Membrii delegației au vizitat apoi 
platforma industrială și Uzina de 
automobile din Piteștii In onoarea 
lor comitetul executiv al consiliu
lui popular a oferit un dejun.

în cursul zilei de simbătă, oaspeții 
au vizitat combinatul agroalimentar 
„30 Decembrie".

în timpul vizitelor, delegația a fost 
însoțită de acad. Ștefan Bălan și 
Mircea Rebreanu, deputați ai Marii 
Adunări Naționale. (Agerpres)

In prag
de semicentenar

pe

înainte de termen planul pe 18 luni
Luptînd cu 

Îndeplinirea 
luate în întrecerea socialistă, oa
menii muncii din întreprinde
rile bucureștene au anunțat rea
lizarea cu 10 zile mai devreme 
a sarcinilor de plan pe cele 10 
luni din acest an. Potrivit da
telor centralizate la Comitetul 
municipal București al P.C.R., 
pînă la sfîrșitul acestei perioade

hotărire pentru 
angajamentelor

în industria Capitalei se va rea
liza o producție suplimentară în 
valoare de 1,5 miliarde lei.

La obținerea acestor rezultate 
o contribuție însemnată au a- 
dus colectivele de la Uzina de 
utilaj chimic „Grivița 
Uzina de mecanică fină, 
„Neferal", Combinatul 
dustrializare a lemnului 
etc.

roșie", 
uzina 

de in- 
Pipera

(Agerpres)

La Palatul telefoanelor din 
Satu-Mare s-a dat în folosință 
primul post telefonic public, 
care asigură convorbiri directe 
cu orice abonat din București, 
fără comandă și fără a folosi 
prefixul pentru Capitală. Noul 
post telefonic constituie doar un 
început. Viitoarea centrală tele
fonică automată (cu termen de 
dare In folosință In anul viitor) 
va conecta orașul Satu-Mare la 
rețeaua telefonică urbană auto
mată. creîndu-se posibilitatea 
convorbirilor directe și cu alte 
orașe ale tării.

Manifestări științifice

• SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

JOC AGREABIL, 
CU FAZE SPECTACULOASE

și in cea de-a doua partidă 
amicală dintre hocheiștii 

români și chinezi
Și meciul de aseară dintre echipele 

de hochei pe gheață ale R.P. Chineze 
și României — cu caracter amical — 
s-a ridicat la un nivel corespunzător 
actualului stadiu de pregătire al res
pectivelor loturi ; pe parcursul celor 
60 de minute efective de joc, la o 
poartă și Ia alta, au avut loc faze 
dinamice, șuturile la poartă fiind mai 
precise și ceva mai frecvente în com
parație cu partida din ajun. Desigur, 
ne-a făcut plăcere să constatăm că 
hocheiștii noștri s-au comportat de 
această dată în real progres, parti
ciparea lor la joc, angajarea fizică 
și tactică fiind acum egală. în fie
care repriză, și nu ca în partida de 
vineri seară... Aceasta a avut ca re
zultat o permanentă dominare teri
torială și — scop firesc al fiecărei 
întreceri sportive — un scor favora
bil. După numai trei minute, ho
cheiștii noștri înscriu (prin Pană) și 
către finalul reprizei măresc avansul 
cu încă un gol (autorul lui — Costea). 
în repriza secundă, deși replica echi
pei chineze devine mai susținută, cei 
ce înscriu sînt tot sportivii români. 
Din nou două goluri, de data aceasta 
ale unuia și aceluiași jucător : Gheor
ghiu (care, de altfel, realizase și vi
neri seara două goluri). în ultima re
priză, jocul devine - egal. Sportivii 
oaspeți găsesc parcă mai ușor rezol
varea în situațiile dificile ; după ce 
Huțanu înscrie al cincilea gol pen
tru echipa noastră, hocheiștii chinezi 
marchează prin Huang Pan-fa.

Specialiștii prezenți la meciul de 
aseară remarcau, pe bună dreptate 
că plusul de claritate, verva mai mare 
a jucătorilor noștri în tot ceea ce au 
întreprins sînt firești, actualul Iot — 
schimbat în proporție de 50 la sută — 
face de abia primii „prfli". o dată cu 
efectuarea unor noi antrenamente și 
meciuri în comun așteptîndu-se și 
îmbunătățirea jocului în ansamblu și 
pe compartimente și obținerea unor 
rezultate pe măsură.

I. D

în cîteva rînduri
ATLETISM. La Nankin (R. P. 

Chineză) s-a desfășurat un mare 
concurs de atletism, cu peste 300 de 
sportivi. Performerul competiției a 
fost sprinterul Yu Wei-Ii. El s-a 
clasat primul în cursa de 100 m plat 
cu 10”l/10 și tot primul în proba 
de 400 m plat cu 47"3/10 (nou re
cord al R. P. Chineze). • FOTBAL. 
La Pleven s-a disputat întilnirea in
ternațională amicală de fotbal dintre 
selecționatele de tineret ale Bulga
riei și R. D. Germane. Scor 3—0 
(1—0) pentru tinerii fotbaliști bul
gari. • HALTERE. în cadrul cam
pionatelor de haltere 
care se desfășoară 
T. Miki a stabilit 
mondial —_ --------- ------
„smuls") cu performanta de 115 kg. 
• TENIS. Finala turneului interna
țional de tenis de la Edinburgh se 
va disputa între jucătorii sud-afri- 
cani Pat Cramer si Rav Moore. Pri
mul l-a eliminat, dună cum se știe, 
pe Ilie Năstase. în timp ce Mnore 
s-a calificat prin victoria cu 6—2
6— 3 asupra englezului Warbovs
După meciul cu Cramer. îlie Năsta
se a declarat corespondentului agen
ției France Presse ..Nu trebuia să 
joc in această săntămlnă. Sînt prea 
obosit după eforturile denuse în 
„Cupa Davis" si în atitea alte tur
nee. Am venit totuși la Edinburgh 
dorind să-mi respect promisiunea ce 
am făcut-o. de a juca in fata pu
blicului __ ‘
aces eșec si obosit. Năstase a intrat 
din nou 1.. .-----
alături de australianul Rob Howe In 
semifinalele probei de dublu. Cu
plul româpp-australian a întrecut cu
7— 5. 4—6. 6—4 perechea engleză
Lloyd, Paish.

ale Japoniei, 
la Kagoshima, 

un nou record 
la categoria cocos (stilul

scoțian". Deși afectat de

în teren centru a juca

Ultimul meci oficial al sezonului fotbalistic

ROMÂNIA ALBANIA
(astă-seară, la București)

Sîmbătă, la Timișoara s-au înche
iat lucrările celei de-a 5-a Conferințe 
de betoane, manifestare științifică, 
care a reunit reprezentanți ai Consi
liului Național al Inginerilor și Teh
nicienilor și ai Ministerului Con
strucțiilor Industriale, oameni de 
știință, cercetători, specialiști din în- 
vățămîntul tehnic superior și din 
producție. Au luat parte, de aseme
nea, specialiști din Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, R. D. Ger
mană, Polonia, Suedia. Timp de 
3 zile, participanții la conferință au 
dezbătut comunicări și referate de 
sinteză, legate de siguranța și calita
tea construcțiilor din beton — pre
zentate de specialiști români și 
străini. Au fost evidențiate progre
sele obținute în tara noastră în do
meniul îmbunătățirii prescripțiilor 
de calcuil a elementelor și structuri
lor de beton, perfecționarea metodo
logiei de elaborare a calculelor de 
siguranță în proiectarea elementelor 
de beton, armat și precomprimat. 
metode românești care au întrunit 
aprecieri unanime și peste hotare, 
fiind incluse în recomandările Comi
tetului european al betoanelor, pen
tru elaborarea unor standarde inter
naționale. •

La încheierea lucrărilor, conferința 
a adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, o telegramă, 
prin care oamenii de știință, cercetă
torii și specialiștii români se angajea
ză plenar în munca creatoare a în
tregului nostru popor pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de termen, 
pentru .promovarea progresului teh-

mc în întreaga activitate de construc
ții din țara noastră, legarea mai 
strinsă a cercetării științifice de ce
rințele producției.

★

în zilele de 26 și 28 octombrie, la 
Mamaia au avut loc lucrările con
sfătuirii cu tema „Introducerea sis
temelor de conducere cu mijloace de 
automatizare in centrale și întreprin
deri industriale", organizată de Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie și Institutul central pentru 
sisteme de conducere cu mijloace de 
automatizare.

Consfătuirea a avut drept scop 
dezbaterea și stabilirea unor metode 
eficiente de proiectare și introducere 
a sistemelor de conducere cu mijloa
ce de automatizare în economie, in 
vederea mobilizării și concentrării 
resurselor existente pentru accelera
rea înfăptuirii prevederilor Progra
mului privind perfecționarea siste
mului informațional economico-so- 
cial, 
conducere cu mijloace de automati
zare și dotarea economiei naționale 
cu tehnică de calcul în perioada 
1971—1980.

Consfătuirea a jalonat căile și eta
pele de realizare a unei concepții 
unitare în proiectarea și introducerea 
sistemelor de conducere cu mijloace 
de automatizare în unitățile econo
mice din țară, subliniind necesitatea 
mobilizării și concentrării eforturilor 
tuturor specialiștilor din domeniul 
prelucrării automate a datelor, pen
tru atingerea acestui scop.

(Agerpres)

introducerea sistemelor de

Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală se dispută astă-seară, cu În
cepere de la ora 17,30, meciul de 
fotbal România — Albania, contind 
pentru grupa a 4-a europeană a 
preliminariilor Campionatului mon
dial. Acesta este al doilea ioc al 
fotbaliștilor români în actuăla ediție 
a „Cupei mondiale", după meciul 
e-al (1—1) realizat Ia Helsinki în 
compania echipei Finlandei.. situată 
deocamdată pe primul loc în clasa
mentul grupei, cu 3 puncte din trei 
partide, urmată fiind de R. D. Ger
mană. 2 puncte (un singur 
România 1 punct. Albania 
puncte.

Reprezentativa Albaniei. învinsă 
cu 1—0 la Helsinki in prima sa con-

ioc), 
zero

fruntare cu echipa Finlandei, a de
plasat la București un Iot de 16 ju
cători. printre care portarii Dinella 
și Muhedini. apărătorii Berisha. Ziu. 
mijlocașii Ragami si Seidimi, înain
tașii Bizi, Parnaska. Pano.

în vederea jocului de astăzi, an
trenorul Angelo Niculescu a anun
țat următoarea formație : Adama- 
che. Sătmăreanu. Dobrău. Antonescu. 
Deleanu. Anca. R. Nunweiller. Dem- 
brovschi. Dobrin, Dumitrache. Lu- 
cescu.

întilnirea va fi condusă de arbitrul 
grec I Vamvacopoulos.

Posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite în întregime 
desfășurarea meciului România—Al
bania.

Ieri In țară : Vremea a fost frumoasă 
în cea mal mare parte a țării. In pri
mele ore ale dimineții, pe alocuri, s-a 
semnalat ceață, care pe zone restrînse 
din sudul Olteniei, în depresiunile din 
estul Transilvaniei și din nordul Moldo
vei s-a menținut toată ziua, fapt ce a 
făcut ca aici temperaturile să rămlnă 
sub 10 grade. Cea mai scăzută valoare, 
de minus 2 grade, s-a înregistrat la Jo
seni, iar cea mai ridicată, de 19 grade,

--------------x-------------------------------------------------  
Ia Gurahonț și Oravița. In București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul senin. 
Temperatura maxima a fost de 14 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 octombrie și 1 noiembrie. In țară : 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
pronunțate In nordul Moldovei. Mara
mureș. Crlșana, Transilvania. Banat și 
Oltenia, unde temporar va ploua. In 
rest, ploile vor avea un caracter local. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 2 și 
12 grade, iar maximele între 8 și 18 
grade. Pe alocuri, Ia începutul interva
lului, se va semnala ceafă în sud-estul 
țării. In București : Cerul va fi tempo
rar noros. Ploile trecătoare. Tempera
tura va marca o ușoară scădere către 
sfîrșitul intervalului.
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crt.
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Nr. 
ort.

Numărul 
libretului 
ciștigător

Cite un autoturism 
DAC1A-1 300 In valoare 

de 70 000 lei

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16 

*17 
*18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

731— 103—21486
701— 205—1730 
754—259—77
702- 1-20036
702- 1—40711
727— 902—60 
735—1—5335
735- 1—26390
703- 1—18710
703— 809—9545
706- 135-117
732- 1—30264 
732-213-114
707- 154—25 
709—1—38893 
709-1-58318
709— 208—3914 
724—102—2288 
724—141—822
708- 1—14073
710- 1-9924
728— 201—3835
710- 113—9323 
715—1—10244 
715-1—53955 
715-1—74060
715— 1—87794 
754-1-4002
711- 102-6451
716- 1-22253 
716-1-41520
716— 203—4547 
719-514—187
717- 205-1379 
717-1-30710 
717-216-2897 
724-1-2413
749— 1—3286 
731—1—33 
719-217-1425 
719-203-6068 
707-204—736 
727-1-26314 
717-552-16 
741-106-72 
741-213—421 
706-204—1118
750- 1-13023 
750—211—9936 
734-1-12398
740- 1-8820 
746-1-7167
736— 267—787 
736-1-33411 
736-1-51288 
736-212—17552
704— 418—22
741— 9—322 
745—2—4365

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigător

60 723—103—4969
61 743-1-29414
62 743—1—50185-
63 743—207—1010
64 712-1-2380
65 747—1—12262
66 728—1—1773
67 752-1—16434
68 752—1—38416
69 753—1—5763
70 728—119—71
71 723—1—6537
72 731-103-22709
73 731-106-26681
74 761—205—13346
75 761—208—19868
76 761-201-5940
77 766—1—19554
78 762-1—14888
79 762-201-4707
80 762-210-12673
81 734—103—32941
82 763-1-16075
83 764-1-14355
84 764-208-7508
85 759—1—52709
86 759—1—88498
87 759—1—110186
88 759—1—126693
89 759—205—10848
90 759-207-3637
91 760—1—36224
92 760—206-10984
93 760—208—5401
94 760—201 -12430
95 765—1—14183

Cite un autoturism
MOSKVICI-408

în valoare de 59 500 lei

96 735—1—9533
97 709-1-61924
98 731-268-103
99 716—1—34707

100 750—211—10151

Cite un autoturism
DACIA -1 UH) In valoare

de 55 000 lei

101 759-207 -8505
102 • 724-1-11394
103 736-212-15438
104 742-208—220
105 760-206—18635
106 709—1-57531
107 766-1—26800
108 713-1-6052
109 731-106—32064
110 764-1-9381

Nr. 
Crt,

Numărul 
libretului 
ciștigător

Nr. 
crt,

Numărul 
libretului 
ciștigător

Cîte un autoturism 
SKODA 100 S 

în valoare de 53 700 lei

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
140
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

741—1—16484
759— 1—113617 
762—210—10496 
724—138—37 
750—201—3322 
727-1—30150 
710-119—5797 
719—203—9102 
741—212—5066
726— 902—137 
738—103—16856
760- 113-547 
701—141—1896 
709-619—104
708— 1 -4547 
719—212—3220
709- 1—28261
727- 1-27934 
706-1-224
701— 224—35
702- 1-33557
702— 208—686 
735—201—1332 
735—1—20162
703— 1—9823 
703—201—470 
706—414—139 
732—1—20104
732- 1-39104 
705—203—631 
709—1—25305 
709—1—50951 
709—1—65603 
709-217—5408 
724—104—16729 
708-1-5606
708- 221-60
709- 618—53
733- 201-11389
710- 120-7518 
715-1-41560 
715-1-66554
715- 1-82734
718- 1—6222 
754-1-16175
711- 524—367
716- 1-34885
716- 215-4402 
724—601 -2271 
748-1-10110
717- 1-21649 
717-1-39455 
713-102-7182 
724-219—56 
730-201-1700
719— 1—9507 
719-219—289 
711-203—53 
727-1-17010

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

727—1—35284 
734—213—232 
741—201—16117 
756—1-»5342 
745—1—3461 
750—1—26754
706— 201—3924 
734—207—1162 
702—613—106 
736-202-10479 
736—1—19819 
736—1—44794 
736—212—9760
736— 211—1410 
741—1—11436
758— 1—2715 
745—205—1577 
743—1—13438 
743-1-42861 
743-1-58562 
743—209—7004 
747—1 -3905 
755-207-512 
727-137-4328 
752—1—32025 
713—519—6
705- 119—56 
739—213—189 
731—103—7344 
731—106—14488
731— 111—8875 
761—205—27180
761— 208—32795
762— 207—15930 
766—201—3986 
762—1 -28841
762— 202—1220
734- 103—23558
763— 1 -6439
763— 202—2720
764— 203—8764
759— 1—24606 
759—1—75770 
759—1—101969 
759-1-120411
759- 1-133601 
738-103-16876
760— 1—21449 
760-1-46415 
760-207-5802
737- 113-4388 
760-202-16194
707— 1—3514 
701—1—7497
701- 135-4976
702— 1—29679
702— 1—45672 
713—1—4510
735— 1—16757
703- 1-1686 
703-212—427
706- 319—145
732— 1—13653 
732—1—36584 
705—1—9092

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

709—1—17204 
709—1—47730 
709—1—63426
709— 217—911 
724—104—12780 
745—202—134 
708—209—5617
710— 206—20 
733—201—8414
710— 120—4555 
715—1—34378 
715—1—63085
715— 1—80090
718— 1—1994 
754—1—13850
711— 142—201
716— 1—31463
716— 209—1234
742— 1—7258
748— 1—6749
717— 1—16259 
717—1—36975
713— 102—1576 
724—1—13390
749— 1—9892
719— 1—2717 
719—201—10339 
711-1—3346 
727—1—11819 
727—1—32810
733— 217—88 
741—201—13035
714— 816—71
750— 201—4731 
750—1—24244
754— 268—91 
•734—1-18562 
714—1—3171 
736-202—7240 
736—1—8420 
736-1-41504 
736-201-782
736- 279—5609 
741-1-6381 
710-610-125 
745—2—11969 '
743- 1-1018 
743—1—38992 
743—1—56100 
743-209-3451
737- 1-1544
755- 202-2118 
727-434-120 
752—1—28420 
752-203-1736 
704-1-6580 
739—1—8097 
723-205-128 
731-103-28412 
731 -111-1445 
761-205-24177
761— 208—29479
762- 207-13131 
766-1-26738 
762-1-25448
762- 201 -17319
734- 103-16543 
734-103-38500
763- 201-3786
764- 203—5655

prezintăCîștigătorilor care nu se
la filialele C.E.C. in termen de 30 
zile de la data tragerii li se vor 
plăti cîștigurile in numerar (va-

Și în acest an, ma
nifestările consacrate 
Zilei naționale a Tur
ciei cuprind întreaga 
republică, de la Istan
bul și Ankara, pînă 
la cătunele muntoase 
din estul Anatoliei. Se 
împlinesc 49 de ani de 
la ziua memorabilă 
cînd, întrunită la An
kara. după victoria ob
ținută de oștirile con
duse de Atatilrk îm
potriva 
străini, 
tională 
publica, 
victorie

ocupantilor 
Adunarea na- 
proclama re- 
Era o dublă 
a poporului

turc — atît pentru de
pășirea structurilor 
politico-sociale peri
mate din interior, cit 
și împotriva ocupa
ției imperialiste ce a- 
menința însăși existen
ța statului turc.

Sărbătoarea din a- 
cest an se desfășoară 
de fapt sub semnul 
preparativelor în ve
derea marcării a 50 
de ani de existentă a 
statului turc modern. 
Printr-un decret gu
vernamental, recent s-a 
constituit un comitet 
interministerial în ve
derea pregătirilor pen
tru marcarea în anul 
viitor a semicentena
rului republicii. O par
te a „fermei luL-Ata- 
tiirk", așezată pe o co
lină în apropierea ca
pitalei, a fost desti
nată organizării unei 
exDOzitii concepute ca 
oglindă a drumului 
parcurs în acest 
timp , de t cinwuva. 
Căci multe dificultăți 
a avut de 
tara. gre‘ 
cercările................
buit să le înfrunte 
pentru a asigura afir
marea ideilor moder
nizării. Noul a pătruns 
și pătrunde însă în 
diferitele comparti
mente ale vieții so
ciale, destrămind și 
înlăturând stări de lu
cruri și concepții îm
pietrite, statornicite

răs- 
renublică.

străbătut
•ele au fost în- 

pe este a tre
să le

Numărul 
libretului 
ciștigător

759—1—7759 
759—1—69046 
759—1—97986 
759—1—117009
759— 1—131479 
738—103—11901
760- 1-7865 
760—1—43524 
760—206—18730 
760—209—5530 
760—202—13694 
735—201—1140
701— 203—5687 
719—212—3022
702— 1—17984 
702—1—39631
702— 224—309 
713—206—540
735— 1—25550
703- 1-17493 
703—809—8669 
706—102—3795 
732—1—29077
706— 530—37
707— 1—4831 
709—1—36933 
709—1—57074 
709-208-2476
709— 218—3244 
724—104—21924
708— 1—13016
710- 1—8225 
728—201—2684 
710-113-8346 
715—1—2648 
715—1—52157 
715—1—72806
715— 1—86959
710- 817-26
711- 102—4483
716- 1-20310 
716-1-40556
716— 203—3406 
748—205—332 
748—266—305
717— 1 -29564 
717—214—146
713- 194—4312
714— 628—556
730- 1-3225 
719—208—523 
719—203—3680 
716-414—74 
727—1—24943 
727-235—3247
731— 210—253 
741—212—6461 
756—228—18 _ 
750—1—8784 
750—211—8620 
734—1—10681
740— 1—7582 
746—1—5920
736— 258—777 
736—1-31715 
736-1-50273 
736—212—16580 
758—214—847
741— 1—17174

Nr, 
crt,

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441

lungul veacuri' 
într-o țară 
existau doar 

persoane

că înseși disputele po
litice sint axate in e- 
sență asupra căilor 
preconizate pentru ac
celerarea progresului.

„Pace în tară, pace 
în lume" era deviza 
Iui Atatiirk. Poporul 
turc este atașat idei
lor păcii și colaboră
rii internaționale, vă- 
zind in aceasta con
diția înfăptuirii de
zideratelor sale na
ționale. Acesta este 
contextul în care se 
dezvoltă și raporturile 
prietenești de colabo
rare româno-turce, 
puternic stimulate de 
vizita întreprinsă în 
Turcia de președinte
le Consiliului de Stat, 
Nioolae Ceaușescu, și 
de vizita ulterioară a 
președintelui Repu
blicii Turce, Cevdet 
Sunay, în România.

Cadrul politic ge
neral elaborat cu pri
lejul acestor vizite 
constituie o bază trai
nică pentru explora
rea domeniilor și mij
loacelor de colabora
re româno-turcă pe 
plan economic, teh- 
nico-științific, în in
teresul ambelor țări 
și popoare, al păcii 
în Europa și în lume.

Atît România, cit și 
Turcia sînt țări bal
canice, deopotrivă in
teresate în transfor
marea regiunii în 
care trăiesc într-o 
zonă a prieteniei și 
conviețuirii 
dezvoltarea __
de prietenie și 
laborare 
turce, pe diverse pla
nuri, constituind 
contribuție pozitivă

pro-

de-a 
lor.
care 
teva 
studii superioare __ 
bîndite în străinătate, 
există astăzi 160 000 de 
studenți, zeci de mii de 
medici, ingineri, arhi- 
tecți, o intelectualitate 
preocupată de destine
le țării. Rețeaua învă- 
țămintului primar se 
extinde pînă în colțu
rile cele mai îndepăr
tate, urmărindu-se 
crearea condițiilor de 
învățătură pentru toți 
copiii de vîrsță școlară.

în oceanul de sate 
din Anatolia procesul 
urbanizării se impune 
ca unul din fenomenele 
cele mai caracteristice 
ale modernizării țării. 
Un oraș ca Ankara, de 
pildă, avînd la procla
marea republicii o 
populație de circa 
30 000 de oameni, se a- 
propie acum ‘de un mi
lion de locuitori. Baza 
acestui proces stă în 
primul rînd în dezvol
tarea industriei, dome
niu în care Turcia a 
străbătut, deși nu fără 
sinuozități, o cale în
semnată. Uzinele de 
tractoare, camioane și 
automobile, întreprin
derile de îngrășăminte 
chimice, industria ci
mentului alcătuiesc o 
bază pentru asigurarea 
în continuare a pro
gresului țării. Sporește 
producția de oțel, folo
sind bogatele resurse 
de care dispune țara. 
Funcționează trei rafi
nării, alta fjind în con
strucție. Rezervele de 
țiței ale țării sint esti
mate la valori impor- _______
țante, depunîndu-se _e- spre acest țel.

Aniversarea 
clamării Republicii 
Turce este pentru po
porul român un prilej 
de a-și reafirma sen
timentele 
vecinătate, 
reînnoi

in 
ci- 
cu 

do-

pașnice, 
relațiilor 

co- 
româno-

o

forturi pentru valorifi
carea mai grabnică a 
acestei mari bogății.

Depășirea dificultăți
lor ivite în calea dez
voltării mai rapide a 
economiei, legate și de 
complexitatea unor 
probleme sociale ca- 
re-și așteaptă rezolva
rea, este o preocupare 
de actualitate în Turcia 
— și este semnificativ

de bună- 
de 

urările 
progres și pace adre
sate poporului turc 
prieten.

Al. CAMPEANU

Numărul 
libretului 
ciștigător

745—2—417 
723—103—3274 
743—1—27441 
743—1—48985 
743—202—90 
745—258—171 
747—1—11351 
755—1—2717 
752—1—12693
752— 1—37582
753— 1—4588 
739—205—1989
723— 1—5057 
731—103—21229
731— 106—25372 
761—205—9311 
761—208—16861
761— 201—3963 
766—1—17409
762— 1—11225 
762—1 —33566
762— 210—11467
734— 103—31681
763— 1—15107
764— 1—12906
764— 208—5951 
759—1—49037 
759—1—86417 
759—1—108855 
759—1—125705 
759—205—9877
759— 207—992
760— 1—34386 
760—206—7850 
760—208—3689 
760—201—11535
765— 1—13122 
701—1—7989
701— 141—948
702— 1—30650
702— 1—46115 
713-1-5136
735— 1—17588
703— 1—4612 
703—254—296 
706—851—358
732— 1—15358
732— 1—37275 
705—1—9540 
709—1—13968 
709—1—48483 
709—1—63950
709— 217—2286
724— 104—13722 
745—202—989 
708—211—50
710— 207—236
733— 201—9233
710— 120—5320 
715—1—36046 
715—1—63917
715— 1—80609 
718—1—3417
754— 1—14450
711— 215—353
716- 1-32212 
716—209—1866 
742—206—493

mai outinloarea autoturismului 
contribuția de 5 000 lei). /

Titularilor libretelor de economii 
care in cursul unui an premergător

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigător

743—1—7646 
717—1—17679 
717^-1—3746.3
713— 102—3770 
724—1—14003
749— 207—451 
719—1—5032 
719—201—10804 
711—1—4060 
727—1—13041 
727—1—33423 
759—208—81 
741—201—13727 
756—1—760
750— 216—103 
750—1—24965 
706—201—1709 
734—1—19099
714— 1—3859 
736—202—8136 
736—1—11462 
736—1—42167 
736—212—3470
736— 279—6078 
741—1—7621 
710—719—120 
745—2—12477 
743—1—3946 
743—1—39986 
743—1—56660 
743—209—4311
737— 1—2091 
755—202—2866 
752—204—922 
752—1—29123 
752—218—74 
794—1—7149 
739—1—8629 
723—205—1444 
731—106—4445 
731—111—4235 
761—205—24906
761- 208—30289
762— 207—13805 
766—1—27232 
762—1—26135
762— 201—17970 
734—103—18597 
734—103—38989
763— 201—4662
764— 203—6609 
759—1—12406 
759—1—70540 
759—1—98873 
759—1—117764
759- 1-131923
738— 103—13252
760— 1—12117 
760—1—44263 
760—206—19219 
737—113—252 
760—202—14362 
719—212—2608

la sorti au mai clștigat sautragerii
au cumpărat autoturisme cîștiguri- 
Ie li se achită In numerar.



Sprijin deplin poziției R.D. Vietnam 
expusă in Declarația 
din 26 octombrie

Declarația G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud

Ministrul de externe 

al Finlandei;

Intilnirea preliminară 
multilaterală de la Helsinki

ÎN COMITETUL POLITIC SPECIAL 

AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Fermă condamnare 
a sistemului de apartheid 

agențiile de presă 
transmit:

VIETNAMUL DE SUD 28 (Ager
pres). — Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud a publicat, la 28 oc
tombrie, o declarație cu privire la 
poziția sa față de soluționarea pro
blemei vietnameze. Concomitent cu 
eforturile desfășurate de forțele ar
mate de eliberare și populația sud- 
vietnameză, se spune în declarație, 
G.R.P. și-a menținut poziția sa 
justă privind găsirea unei soluții 
pașnice a problemei vietnameze, 
pe baza garantării drepturilor na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez și a dreptului la autode
terminare al populației sud-vietna
meze. Frontul Național de Eliberare 
și G.R.P. au avansat, în repetate 
rînduri, propuneri de pace care 
s-au bucurat de calda simpatie a 
unor cercuri largi ale opiniei pu
blice mondiale, inclusiv ale celei din 
S.U.A.

Concomitent, R. D. Vietnam a fă
cut tot ce i-a stat în putință pen
tru găsirea unei rezolvări pașnice a 
problemei vietnameze. De comun a- 
cord cu G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud, R. D. Vietnam, luînd 
o importantă inițiativă cu prilejul 
întîlnirii particulare a reprezentan
ților săi cu reprezentanții S.U.A. de 
Ia 8 octombrie 1972. a prezentat un 
proiect de acord privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam. Această inițiativă a scos 
tratativele din impas, angajindu-le 
pe calea soluționării. G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud consi
deră că formularea acordului este in

concordanță cu 
G.R.P. cu privire 
tuației din Vietnam.

Pornind de la realitatea că în Viet
namul de sud există două adminis
trații, două armate și alte forțe po
litice, populația Vietnamului de sud 
iși va soluționa problemele sale in
terne in spiritul reconcilierii națio
nale, al egalității și respectului reci
proc, se spune in declarație. G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
punind interesele naționale mai pre
sus de orice, profund atașat spiritu
lui de concordie națională, a consim
țit să aibă consultări cu actuala ad
ministrație de la Saigon. G.R.P. este 
convins că, după incetarea ameste
cului militar al S.U.A, și restabilirea 
păcii, dacă părțile sud-vietnameze 
vor respecta cu strictețe principiile 
stipulate în acord, vor exista condi
ții suficient de favorabile pentru in* 
lăturarea ostilității, consolidarea so
lidarității, vindecarea rănilor războ
iului și trecerea Vietnamului de sud 
la o perioadă de stabilitate durabilă.

G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud sprijină pe deplin poziția guver
nului R.D. Vietnam expusă în. decla
rația acestuia’din 26 octombrie și cere 
ca Statele Unite să răspundă cu se
riozitate guvernului R.D. Vietnam, 
aspirațiilor de pace și independență 
ale poporului vietnamez, dorinței de 
pace a poporului american și a celor
lalte ponoare ale lumii și să-și înde
plinească angajamentele, așa incit 
acordul realizat să poată fi semnat 
la 31 octombrie.

ii

poziția F.N.E. și 
la soluționarea si- va putea începe la data

HELSINKI 28 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului ..Suo- 
menmaa". ministrul afacerilor exter
ne al Finlandei. Ahti Karjalainen. s-a 
referit la problemele legate de pre
gătirea și înfăptuirea conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare. El a relevat că pregăti
rea acestei conferințe a fost îndrepta
tă. în permanență. într-o direcție po
zitivă și că intilnirea preliminară 
multilaterală va putea începe la Hel
sinki. la 22 noiembrie 1972.

NEW YORK 28 — Trimisul special Agerpres, C. Vlad, transmite :
Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U. și-a încheiat 
dezbaterile generale consacrate politicii de apartheid a guvernuluidezbaterile generale consacrate 
Republicii Sud-Africane.

cadrul dezbaterilor, la care 
parte reprezentanții ai 77 

subliniat faptul că,

In 
luat 
state, s-a ______ ........ .
lingă privarea prin forță a milioane 
de oameni de ' drepturile lor cele 
mai elementare, sistemul de apart
heid constituie un element de ten
siune pe continentul african și în 
lume. Numeroși vorbitori s-au pro
nunțat pentru inițierea unor acțiuni 
mai eficace menite să ducă la lichi
darea discriminării rasiale în R.S.A. 
pentru aplicarea de către toate sta
tele a recomandărilor și hotărîrilor 
adoptate în cadrul O.N.U.

Luind cuvintul în fața membrilor 
comitetului, reprezentantul Congre-

au 
de 
pe

Convorbirile polono-bulgare

Problemele fiecărei tari din Indochina 
trebuie să fie rezolvate 

de poporul tării respective'*

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — Sîm
bătă s-au încheiat la Varșovia, con
vorbirile dintre Piotr Jaroszewicz. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria. După încheierea 
convorbirilor, primii miniștri ai Po
loniei și Bulgariei au semnat proto
colul privind dezvoltarea in conti
nuare a colaborării dintre cele două 
țări. Totodată, conducătorii organe
lor de planificare din Polonia și 
Bulgaria, Mieczyslaw Jagielski și 
Sava Dîlbokov. au semnat un pro
gram de colaborare între organele

de planificare ale celor

Edward Gierek, prim
ai C.C. al P.M.U.P., l-a 
Stanko Todorov și a avut 
o convorbire.

centrale 
două țări.

Vineri, 
secretar 
primit pe 
cu acesta

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria. 
Stanko Todorov, a părăsit, sîmbătă 
Varșovia. încheindu-și vizita oficială 
în Polonia. La aeroport, oaspetele a 
fost condus de președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
P. Jaroszewicz și alte persoane ofi
ciale.

NORODOM SIANUK Șl-A ÎNCHEIAT VIZITA LA HANOI
HANOI 28 (Agerpres). După 

cum anunță agenția China Nouă, 
la invitația lui Ton Duc Thang. pre
ședintele R. D. Vietnam, președinte al 
Prezidiului C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam, Norodom Sianuk. șeful 
statului cambodgian și președinte al 
F.U.N.K., a făcut o vizită de prie
tenie în R. D. Vietnam. în perioada 
26—28 octombrie. Cu acest prilej, șe
ful statului cambodgian a avut con
vorbiri cu conducători ai R. O. Viet
nam. La încheierea vizitei, a fost dat 
publicității un comunicat comun în 
eare cele două părți își exprimă sa
tisfacția în legătură cu dezvoltarea 
și întărirea solidarității și prieteniei 
frățești între Vietnam și Cambodgia. 
Ele afirmă că problemele fiecărei țări 
din Indochina trebuie să fie rezolva
te de poporul tării respective. în a- 
cest sens, relevă comunicatul, pro-

blema vietnameză trebuie să fie re
zolvată pe baza respectării drepturi
lor naționale fundamentale ale po
porului vietnamez și a dreptului Ia 
autodeterminare al populației sud- 
vietnameze. Pentru a pune capăt răz
boiului și a restabili pacea în Viet
nam. guvernul american trebuie să 
răspundă Declarației din 26 octombrie 
1972 a guvernului R. D. Vietnam, să 
respecte cu strictețe angajamentele 
încheiate intre S.U.A. șl R. D. Viet
nam. să semneze „Acordul cu pri
vire la încetarea războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam", la data de 
31 octombrie 1972, așa cum s-a sta
bilit între cele două părți. De ase
menea. problema cambodgiana 
buie să fie rezolvată conform 
clamației în cinci puncte din 23 mar
tie a lui Norodom Sianuk și Pro
gramului politic al F.U.N.K.

ÎNTREVEDERE RICHARD NIXON
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

După o convorbire cu secretarul de 
stat William Rogers, șeful guvernului 
de la Vientiane, prințul Suvanna 
Fuma, a conferit, la Casa Albă, cu 
președintele Nixon și consilierul pre
zidențial, Henry Kissinger. La sfirși- 
tul întrevederii, Suvanna Fuma a de-

tre- 
Pro-

SUVANNA FUMA
clarat că a examinat cu interlocuto
rii săi evoluția recentă a evenimen
telor privind soluționarea politică a 
situației din Indochina. El și-a ex
primat convingerea că „ne aflăm în 
ajunul încetării focului și este posibil 
ca pacea să fie reinstaurată în aceas
tă parte a lumii".

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
pres). — Chile și Ecuador se pronun
ță pentru respectarea cu strictețe a 
principiului neimixtiunii in treburi
le interne ale altor state și condamnă 
politica economică a marilor mono
poluri față de țările în curs de dez
voltare. se spune în declarația comu
nă șemnată la încheierea convprbțrjr 
lor dintre ministrul afacerilor exter- 
ne al Republicii Chile. Clodomiro Al- 
meyda. șî ministrul ecuadoriart de ex
terne. Jose Antonio Paderes. care a 
efectuat o vizită oficială în Chile. 
Declarația evidențiază dreptul tutu
ror statelor de a dispune, in mod su
veran, de bogățiile lor naturale.

Cele două guverne au hotârit 
creeze o comisie mixtă de 
re economică între Chile și

♦
CARACAS 28 (Agerpres). 

adoptată de congres, privind retroce
darea bunurilor deținute de compa
niile petroliere străine statului vene- 
zuelean este un act de suveranitate, 
bazat pe principiile constituției repu
blicii de a stăpini și a dispune de bo
gățiile sale naturale, a declarat în
tr-o conferință de presă președintele 
Venezuelei, Rafael Caldera. în mo-

mentul în care va expira termenul 
actualelor concesiuni, acordate com
paniilor petroliere străine, a subliniat 
președintele Caldera, bunurile lor 
vor intra în posesiunea statului.

JAPONIA

să 
coopera- 
Ecuador.

— Legea

sului Național African din R.S.A., 
Thami Mhlambiso, a subliniat că 
„Apartheidul este un sistem politic 
care afectează toate aspectele vieții 
din Republica Sud Africană". Vorbi
torul a făcut cunoscut că, în timp ce 
minoritatea albă devine tot mai 
prosperă, situația economică a popu
lației africane se deteriorează con
tinuu. El a denunțat politica de o- 
presiune a regimului de la Pretoria, 
care a procedat la interzicerea C.N.A. 
și a altor organizații din Africa de 
Sud și la arestarea a peste 10 000 de 
adversari politici ai regimului.

Populația africană din R.S.A., su
pusă opresiunii și exploatării de ge
nerații întregi, este hotărîtă să răs
toarne sistemul de apartheid și să-și 
cucerească ea însăși libertatea — a 
continuat vorbitorul. Congresul Na
țional African subliniază că în R.S.A. 
trebuie instaurată guvernarea majo
rității populației din această țară, 
care are dreptul la libertate și auto
determinare.

Ministrul de externe al 
Marii Britanii a plecat sare 
Pekin. Alec Douglas-Home va efec
tua o vizită' oficială în Republica 
Populară Chineză, între 29 octombrie 
și 2 noiembrie, la invitația guvernu
lui acestei țări.

Delegația P.C. din Japo
nia, °°ndusă de Toimo Nishizawa, 
membru al Prezidiului Permanent al 
C.C., aflată în vizită în Iugoslavia, a 
fost primită de Stane Dolanț, secre
tarul Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. Au fost discutate pro
bleme privind colaborarea și con
tactele 
precum 
mu niște 
nale.

dintre cele două partide, 
și probleme ale mișcării co
și muncitorești internațio-

Cehoslovacia și Liberia 
au hotărît să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă, infor
mează agenția C.T.K.

In favoarea încheierii tratatului
cu privire la bazele relațiilor 

dintre cele două state germane
O CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI P.C. GERMAN

BONN 28. — Trimisul special A- 
gerpres, V. Crișu. transmite : Intr-o 
cuvîntare rostită la o adunare elec
torală. organizată la Ahlen (Westfa- 
lia), președintele P. C. German. Kurt 
Bachmann, s-a pronunțat pentru în- 

privire la 
Republica 
Republica 

Europa, a 
o situație

cheierea unui tratat cu 
bazele relațiilor dintre 
Federală a Germaniei și 
Democrată Germană. In 
spus Bachmann, a apărut 
nouă, care este rezultatul politicii 
de pace, plină de inițiativă a state
lor socialiste, al luptei popoarelor 
pentru pace și securitate, al înțele
gerii, de către numeroase guverne 
ale țărilor capitaliste, a faptului că 
este mai bine să se pornească. în 
politica externă, de la principiile

coexistentei pașnice. Este un succes 
pentru toți oamenii iubitori de pace 
că acum, în numeroase tratate in
ternaționale. se stipulează că state
le continentului european cu orin- 
duiri sociale diferite doresc să dez
volte și să consolideze colaborarea 
lor, potrivit principiilor coexistenței 
pașnice. Renunțarea la amenințarea 
cu .forța și la folosirea forței, res
pectarea principiului egalității suve
rane a tuturor statelor și neameste
cul în treburile interne sînt stipu
late pe baze contractuale.

In prezent. în interesul păcii șî 
securității trebuie făcuti noi pași în 
direcția amplificării colaborării si 
pentru consolidarea coexistentei paș
nice.

IU

PROGRAMUL POLITIC AL GUVERNULUI

Congresul Partidului 
de stînga-comuniștii

TOKIO 28 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul, sîmbătă, în fața deputaților 
celor două camere ale Dietei, reunită 
în sesiune extraordinară, primul mi
nistru japonez, Kakuei Tanaka, a 
prezentat programul politic al guver
nului său.

Referindu-se la situația internă, 
premierul a subliniat că dezvoltarea 
economică a Japoniei a fost însoțită 
de apariția unor dificultăți, între care 
creșterea prețurilor, insuficienta 
locuințelor, poluarea mediului am-

0 ETAPA NOUA, DE DEOSEBITA ÎNSEMNĂTATE
în dezvoltarea relațiilor româno-belgiene, in conlucrarea

biant. Afirmînd necesitatea redistri
buirii populației și a industriilor in 
întregul arhipelag nipon, premierul 
Tanaka a arătat, de asemenea, că gu
vernul va trebui să acționeze pentru 
combaterea creșterii prețurilor, asi
gurarea unui nivel de viață satisfăcă
tor cetățenilor vîrstnici, pentru creș
terea productivității în agricultură și 
modernizarea invățămîntului.

Abordînd, în continuare, unele pro
bleme ale politicii externe, Tanaka a 
afirmat că restabilirea relațiilor di
plomatice cu R. P. Chineză a fost po
sibilă în contextul noilor tendințe 
manifestate în viața internațională, 
precum și al sprijinului puternic al 
opiniei publice japoneze. Tanaka a 
reafirmat hotărîrea cabinetului său 
de a promova, în continuare, relațiile 
de colaborare cu Statele Unite, pre
cum și necesitatea stabilirii unor le
gături durabile de prietenie cu Uniu
nea Sovietică, prin încheierea unui 
tratat de pace.

din Suedia
STOCKHOLM 28 (Agerpres). — La 

Stockholm au continuat lucrările 
Congresului al XXIII-Ieg ăl Partidu
lui de stingă — comuniștii din Sue
dia, După raportul privind activitatea 
partidului, delegații âu examinat pro
bleme privind munca în sindicate, 
folosirea forței de muncă, dezvoltarea 
zonelor îndepărtate de centrele in
dustriale și protejarea mediului în
conjurător.

Au avut loc, de asemenea, dezba
teri pe marginea raportului privind 
situația internațională, prezentat de 
Urban Karlsson, secretar al partidu
lui. Raportorul și participanții Ia dez
bateri au acordat o atenție deosebită 
situației din Europa, relevînd că au 
apărut premise reale pentru asigura
rea unei păci durabile pe continent.

pentru o Europă a păcii

Alexei Kosîghin, pre?ed’n- 
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe Carlos Rafael Rodri- 
guez. membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba, ministru al Gu
vernului Revoluționar al Cubei, aflat 
la Moscova cu prilejul celei de-a 
60-a ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

Președintele Academiei 
Republicii Socialiste Româ- 
jțjg acad. Miron Nicolescu, care 
efectuează o călătorie în R. F. a Ger
maniei, la invitația institutului „In- 
ternationes", a avut întrevederi eu 
conducerile societății de cercetări, 
serviciului de schimburi academice, 
fundației Humboldt, Ministerului 
Cercetării și Educației și Direcției 
culturale din Ministerul de Externe 
al R.F.G.

U.R.S.S. și Japonia au ,n* 
cheiat prima etapă a tratativelor le
gate de livrările de gaze naturale so
vietice în Japonia. în schimbul unor 
instalații și materiale. în protocolul 
semnat la încheierea tratativelor se 
relevă că gazele naturale vor fi li
vrate din Iakuția. iar mărfurile ja
poneze vor fi livrate în credit

Atașatul militar al României 
la Belgrad, colonel Nicolae Ca- 
tană, a avut o intilnire dedi
cată Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România 
cu Ofițeri și militari din garni
zoana Zemun. A urmat o gald 
de filme românești de scurt 
metraj.

Poporul elen * sărbătorit 
sîmbătă Ziua „ohi“ (nu), mareînd 32 
de ani de Ia respingerea de către 
Grecia a ultimatumului Italiei fas
ciste și începutul războiului de re
zistență împotriva ocupației.

Cheltuielile militare au 
continuat sa crească in 
cursul anului 1971, 
nivelul mondial de 216 miliarde do
lari, se arată intr-un raport întocmit 
pentru guvernul Statelor Unite de 
către Agenția S.U.A. pentru dezarma
re și controlul armamentelor.

' —— ...... ..............

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
PLENAREI C.C.

Al P.C. DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 28 (Agerpres). — La Praga 

s-au încheiat lucrările Plenarei C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, anunță a- 
genția C.T.K. Plenara a aprobat ac
tivitatea Prezidiului și Secretariatu
lui C.C. al P.C.C. pentru îndeplini
rea hotărîrilor Congresului al XIV-lea 
al partidului, în perioada de după 
Plenara Comitetului Central din a- 
prilie 1972. A fost aprobat, de ase
menea, raportul Prezidiului C.C. al 
P.C.C. cu privire la activitatea ideo
logică a partidului.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

CHILE

Opinia publică din țara noastră a 
urmărit îndeaproape, cu vie satis
facție Și deosebit interes, desfășu
rarea vizitei pe care președintele 
Consiliului do Stat al României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. a 
întreprins-o în Belgia, la invitația 
regelui Baudouin și a reginei Fa- 
biola, eveniment care, în mod in
discutabil, se înscrie ca o etapă nouă, 
de cea mai mare însemnătate in 
evoluția relațiilor de colaborare 
prietenească dintre cele două țări, 
de conlucrare activă pentru stator
nicirea unei păci trainice în Europa 
și în lume.

Sentimentele de profundă stimă și 
prețuire reciprocă de care sînt ani
mate cele două popoare, aspirațiile 
lor comune de a se cunoaște mai 
bine, de a dezvolta legăturile de 
colaborare prietenească și-au găsit 
o grăitoare expresie în primirea 
plină de căldură făcută oasnetelui 
român. Strălucirea ceremoniilor o- 
ficiale, înaltele onoruri de stat s-au 
îmbinat în mod organic, armonios, 
cu emoționantele manifestări de 
simpatie față de președintele român 
ale populației belgiene, ale cetățeni
lor din capitala țării, ca și din cele
lalte orașe străbătute, ale oamenilor 
muncii din întreprinderile vizi
tate. Și-au găsit, astfel, o preg
nantă ilustrare prețuirea de care se 
bucură eforturile deosebite ale Ro
mâniei de a-și dezvolta o economie 
modernă, înfloritoare, ca și pres
tigiul politicii externe, dinamice 
și principiale a României socia
liste, în deplină concordanță 
interesele fundamentale ale 
porului nostru, cu aspirațiile 
cerințele lumii în care trăim 
politică în a cărei elaborare și 
făptuire meritul hotăritor revine 
varășului Nicolae Ceaușescu.

Desfășurarea vizitei a pus tn evi
dență afinitățile culturale 
torice dintre cele două țări 
poare, tradiționalele legături, 
brite de vreun diferend.
între ele — legături care, In ultimii
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ani, au cunoscut o pronunțată in
tensificare. Dialogul la nivel înalt 
româno-belgian, venind ca o încu
nunare a contactelor anterioare, a 
dat o puternică impulsionare aces
tor legături. „Ne întoarcem în pa
trie, declara în legătură cu aceasta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu re
zultate bune, cu o perspectivă bună 
privind relațiile dintre țările noas
tre, cu încrederea că ele vor evolua 
în continuare pe calea colaborării 
în toate domeniile de activitate". 
La rîndul său, regele Baudouin sa
luți nd prezența oaspetelui român ca 
„expresie sigură a unei prietenii 
destinate să se întărească de-a lungul 
anilor", dădea glas dorinței ca rela
țiile de cooperare „să se amplifice 
în viitor sub semnul păcii, pe care 
cu aceeași ardoare și noi și dum
neavoastră voim să o vedem stator
nicită definitiv în Europa și în 
lume".

Prilej de trecere în revistă a 
celor realizate pînă acum în do
meniul relațiilor bilaterale, schim
burile de vederi între președin
tele Nicolae Ceaușescu și per
soanele oficiale care l-au însoțit, 
cu primul ministru. Gaston Eyskens, 
cu celelalte oficialități belgiene, au 
permis, spre satisfacția reciprocă, 
constatarea că există posibilități 
largi de dezvoltare a acestor relații 
pe multiple tărimuri, economic, știin
țific, cultural. în mod similar, turul 
amplu de orizont asupra unor pro
bleme importante ale, vieții interna
ționale, relevînd caracterul rodnic al 
colaborării româno-belgiene în sta
tornicirea unui sistem de relații 
interstatale noi, a unui climat de 
pace, securitate și colaborare între 
toate țările continentului nostru, a 
dus la concluzia comună că există 
premisele unei conlucrări mai strin- 
se și în domeniul vieții internațio
nale. Animate de dorința de a fruc
tifica aceste posibilități, de a le da 
o largă fundamentare, cele două părți 
au semnat Declarația solemnă co
mună. document cu semnificații is
torice ne planul raporturilor bila

terale și, totodată, de amplu interes 
internațional, demonstrație vie a 
faptului că in lumea de astăzi exis
tă posibilitatea reală ca țări cu orin- 
duiri sociale diferite să conlucreze 
strîns și să contribuie la edificarea 
unei lumi a păcii și a colaborării.

Declarația solemnă proclamă voin
ța comună de extindere a relațiilor 
prietenești pe cele mai diverse pla
nuri, în mod normal o atenție deo
sebită acordindu-se colaborării eco
nomice reciproc avantajoase. Nive
lul de dezvoltare economică a celor 
două țări asigură premise certe în 
vederea amplificării circuitului de 
bunuri materiale între ele. ca și a 
unor acțiuni de cooperare echilibra
tă și avantajoasă pentru ambele 
părți. în acest sens. In spjritul De
clarației solemne. Comunicatul co
mun dat oublicitătii consemnează 
măsuri și direcții concrete. în vede
rea adincirii cooperării. în același 
cadru se înscrie și semnarea cu pri
lejul vizitei a unui șir de docu
mente. care urmăresc tocmai valori
ficarea posibilităților de cooperare, 
în special în domenii de vîrf ale 
activității Industriale — construcția 
de mașini, electronica, chimia, inclu
siv prin promovarea unor asemenea 
forme moderne, cum ar fi crearea de 
societăți mixte de producție si co
mercializare. Firește, o amplă ex
tindere a cooperării presupune în
lăturarea barierelor și practicilor 
restrictive care'trinează un asemenea 
curs — și. în acest spirit. Declarația 
stipulează necesitatea eliminării pro
gresive a obstacolelor de acest gen. 
în concordantă cu interesele des
tinderii și colaborării internaționale.

Prevederile Declarației comune dau, 
totodată, glas năzuinței de lărgire și 
perfecționare a colaborării in dome
niile invățămîntului. științei, culturii 
și artelor, al mijloacelor de comuni
care în masă ca si al contactelor în
tre cetățenii celor două țări — inten
sificarea schimbului de valori spiri
tuale avînd o deosebită însemnătate 
pentru o mai bună cunoaștere, pen
tru împărtășirea reciprocă a cuceri-

rilor gîndirii și creației popoarelor, 
în acest sens, este elocvent că, 
timpul 
loc la 
teresul 
nat și

elocvent că, în 
convorbirilor care au avut 
Bruxelles, s-a manifestat in- 
celor două părți — consem- 

. în Comunicatul comun 
a dezvolta cooperarea pe 
cercetării și aplicării energiei 
re în scopuri pașnice.

Realizarea unor relații de 
rare rodnică între state, fără deose
bire de sistemul social-politic. _ de
pinde. într-o măsură esențială, de 
așezarea lor pe temelia unor astfel 
de principii care să asigure dezvol
tarea liberă, nestingherită, a fiecă
rei națiuni. Proclamînd în mod 
solemn voința comună de a pune la 
baza relațiilor reciproce, ca și a re
lațiilor cu celelalte state, ca prin
cipii fundamentale : dreptul fiecărui 
stat Ia independență, libertate și su
veranitate, obligația de a trăi în 
pace și a întreține relații de bună 
vecinătate cu celelalte state ; drep
tul inalienabil al fiecărui popor de 
a-și alege sistemul politic, economic 
și social, corespunzător voinței și 
intereselor sale : egalitatea în drep
turi a tuturor statelor și dreptul fie
cărui stat, oricare ar fi mări
mea sa. de a participa la exami
narea și rezolvarea problemelor 
care îl privesc ; neamestecul, sub 
nici o formă și sub nici un mo
tiv, în treburile interne ale altuia ; 
caracterul inviolabil al frontierelor 
statelor ; imperativul rezolvării dife
rendelor între state prin mijloace 
exclusiv pașnice ; necesitatea abți
nerii de la orice fel de constrîngere, 
de ordin militar, politic sau de altă 
natură, ca și renunțarea la forță sau 
la amenințarea cu forța în raportu
rile interstatale — Declarația so
lemnă dâ glas unor năzuințe 
fierbinți ale tuturor popoarelor, 
unor deziderate vitale ale contempo
raneității. care impun generaliza
rea acestor principii în practica 
efectivă a vieții internaționale.

România și Belgia au cunos
cut în cursul acestui secol vi
tregii asemănătoare, popoarele ce-

de 
planul 

nuclea-

colabo-

lor două țări au dat maxi jertfe 
de singe in cursul celor două războaie 
mondiale — istoria ambelor state 
confirmînd că primele victime ale po
liticii imperialiste de agresiune șl 
dictat sînt țările mici și mijlocii. In 
lumina acestor experiențe istorice, 
popoarele român și belgian sînt vi
tal interesate ca Europa să devină o 
vastă zonă a securității și cooperării 
pașnice, în care popoarele, egale în 
drepturi — între care și popoarele 
român și belgian — să se poată con
centra asupra problemelor dezvoltării 
multilaterale. Pozițiile apropiate ale 
celor două țări și-au găsit consacrare 
în Declarația solemnă, unde cele 
două părți semnatare se angajează 
să participe în mod activ, fiecare 
în parte, precum și în înțelegere cu 
alte state, la înfăptuirea securității 
europene. Răspunzînd năzuințelor 
profunde ale celor două popoare, 
convergența punctelor de vedere ale 
României și Belgiei în această direc
ție, răspunde. în același timp, unor 
deziderate fundamentale ale tuturor 
popoarelor Europei. O contribuție 
majoră la instaurarea acelui climat' 
al încrederii pe care îl reclamă po
poarele europene ar aduce-o, așa cum 
s-a evidențiat în cuvintările conducă
torilor români și belgieni, depășirea 
actualei divizări artificiale a conti
nentului în blocuri militare opuse.

România și Belgia își proclamă, 
totodată, in Declarația solemnă do
rința de a colabora și pe planul e- 
forturilor de întărire a rolului 
O.N.U., ca factor de stimulare a co
laborării dintre state, menit să a- 
ducă rezolvări eficiente problema
ticii internaționale. Este convinge
rea celor două părți, subliniată și în 
luările de poziție prilejuite de vizită, 
că statornicirea păcii și colaborării 
impune participarea activă a tuturor 
popoarelor. indiferent de dimen
siuni. la găsirea soluțiilor Celor mai 
corespunzătoare ale acestei proble
matici. în conformitate cu interesele 
fiecărui popor — cadru în care 
țările mici și mijlocii sînt chemate 
să aibă un important cuvînt.

In cadrul convorbirilor au fost 
abordate și alte probleme ale vieții 
internaționale. în aceste zile, cînd s-au 
conturat, pentru prima dată, perspec
tivele reglementării problemei viet
nameze. este deosebit de important

să se elimine toate obstacolele care 
mai persistă pe acest drum ; în con
formitate cu acest deziderat arzător, 
Comunicatul comun exprimă speran
ța că negocierile in curs vor duce 
foarte curind la încetarea războiului 
din Vietnam. Comunicatul subliniază, 
de asemenea, importanța respectării 
în întregime a prevederilor rezoluției 
Consiliului de Securitate ca baza unei 
păci trainice în Orientul Apropiat și 
reafirmă însemnătatea pe care Româ
nia și Belgia o acordă unor măsuri 
concertate și efective în domeniul 
dezarmării generale și regionale.

Rezultatele pozitive ale dialogului 
româno-belgian confirmă, în mod 
strălucit, justețea orientării statorni
ce a țării noastre, care, punind cu 
consecvență în centrul ei intensifica
rea relațiilor de prietenie și colabo
rarea multilaterală cu toate sta
tele socialiste, se preocupă ac
tiv de dezvoltarea raporturilor 
prietenești cu toate statele lu
mii, în spiritul coexistenței pașnice, 
în același timp, se verifică, o dată în 
plus, rolul convorbirilor la nivel 
înalt, eficiența contactelor directe 
între factorii de răspundere ai sta
telor pentru promovarea cauzei păcii 
și colaborării intre națiuni. Tocmai 
în lumina acestei constatări cu va
loare axiomatică, s-a hotărît — așa 
cum consemnează Declarația solemnă 
— continuarea consultărilor între 
cele două țări, la toate nivelurile. In 
același spirit, regele Baudouin și re
gina Fabioia au fost invitați să facă 
o vizită oficială in România.

Vizita în Belgia a președintelui 
Consiliului de Stat, rezultatele ei sînt 
salutate cu bucurie și îndreptățită 
mindrie de întregul nostru popor, 
constituind o nouă și concludentă 
mărturie a curentelor și tendințelor 
noi, constructive, din viața politică 
a continentului. Este 
că acest remarcabil 
schimburile de vederi 
ducătorii acestei țări, 
ția solemnă comună, celelalte do
cumente încheiate vor acționa ca 
un puternic factor de stimulare a 
legăturilor între cele două state, 
model al unei cooperări reciproc a- 
vantajoase, contribuție activă la e- 
dificarea unei Europe a păcii și secu
rității.

Romulus CAPLESCU

neîndoios 
eveniment, 

cu con- 
Declara-

PREȘEDINTELE ALLENDE 
DENUNȚĂ ACTIVITATEA 

SEDIȚIOASĂ A REACTIUNII • »
SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager

pres). — Președintele Salvador 
Allende a rostit o cuvîntare radio
televizată în legătură cu evoluția 
situației interne, determinată de 
greva, ilegală, declanșată in urmă 
cu peste două săptămini de către 
Confederația proprietarilor de ca
mioane. El a informat că. în urma 
întrevederilor cu așa-numitul co
mandament unificat al grevei, ac
ceptase. în principiu, realizarea unui 
acord care să pună capăt acestei ac
țiuni ilegale a patronatului. Dar. a 
subliniat președintele Allende, con
ducătorii Confederației proprietari
lor de autocamioane, care acționează 
din ordinele cercurilor reacționare, 
au denunțat acest acord si au pre
zentat o serie de modificări pentru o 
nouă întrevedere fixată pentru ziua 
de luni. „Documentul prezentat con
ține aprecieri de ordin politic și 
pretinde să limiteze facultățile pre
zidențiale și atribuțiile constituțio
nale ale guvernului".

în noaptea de 27 spre 28 octom
brie, a spus președintele. încâlcind 
prevederile măsurii cu privire la res
tricțiile de circulație, pe strada 
Bilbao din Santiago, grupuri reacțio
nare au ridicat baricade și provocat 
incendii, obligînd armata să folo
sească tehnica de luptă pentru resta
bilirea ordinii. Șeful statului chilian 
a declarat ferm că nu va permite ca 
ordinea constituțională și legalitatea 
să fie încălcate prin activitatea se
dițioasă a reactiunii.

în încheierea cuvîntării sale, pre
ședintele Allende a elogiat activitatea 
tineretului care. în număr de peste 
40 000. participă la munca patriotică, 
pentru a asigura desfășurarea nor
mală a transoortuiui și descărcarea 
alimentelor. Sute de mii de oameni 
ai muncii, a subliniat el. prin efor
turi pline de abnegație se opun ce
lor care vor să paralizeze activitatea 
economică.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața Sclnteil, Tel. I? So io. n so ao Abonamentele se tac la oficiile poștale șl difuzorli din tntreprlndert șt instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATEMA’, București 
Calea Grlvlțel ar. 64-66, P.O.B. — 2001. Tiparul i Combinatul Poligrafic CASA SClNTEll 60 366


