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Vie activitate la New York
A PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Răspunzînd invitației „Asocia

ției de politică externă" din New 
York, președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, au participat joi la un 
dejun oferit în onoarea lor de 
conducerea Asociației. Dejunul a 
avut loc în marea sală de recep
ție a hotelului „Americana", re
unind aproximativ 250 de mem
bri ai Asociației — reprezentanți 
de frunte ai vieții publice din 
S.U.A., ai cercurilor universitare, 
ai vieții științifice și culturale, 
oameni de afaceri.

La dejun au participat Dumi
tru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., deputat în Marea A- 
dunare Națională, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Maria Groza, vicepreședintă 
a Marii Adunări Naționale, 
ambasadorii Gheorghe Diaco
nescu și Corneliu Bogdan.

în întîmpinarea oaspeților a ve
nit președintele Asociației, Sa
muel Hayes, care a salutat pe 
șeful statului român în cuvinte 
ce exprimau sentimente priete
nești, prețuire și o deosebită 
stimă.

S. Hayes a prezentat președin
telui Ceaușescu o serie de perso
nalități proeminente ale asocia
ției, printre care : Robert Owen, 
director în Departamentul da 
Stat, William Lydgate, președin
tele companiei „Earl Newsom", 
Ralph Weiser, președintele com
paniei „National Equipment 
Rental", Bernhardt Denmark, 
președintele companiei „Interna
tional Latex", Winthrop Aldrich, 
reprezentant al guvernatorului 
Nelson Rockefeller, Eustace Se
ligman, director Ia Firma 
„Sullivan et Cromvell", Walter 
Page, vicepreședinte al compa
niei de asigurări „Morgan Qua- 
ranty Trust", John Mosier, pre
ședintele companiei „Holmes 
Electric Protection", Daniel Rose, 
director la „Rose Associates", 
Cyrus Eaton, cunoscut om de 
afaceri.

Au fost înfățișate în linii mari 
activitatea și scopurile Asociației 
de politică externă din New 
York. înființată în 1918, Asocia
ția are ca obiect central al acti
vității sale studierea problemelor 
principale ale vieții internaționa
le, examinarea tendințelor opiniei 
publice, organizarea de întîlniri 
cu personalități politice marcan
te din diferite țări ale lumii.

în sală erau prezenți numeroși 
publiciști, specialiști în probleme 
de politică externă, ziariști de la 
marile cotidiene americane, re
porteri de la posturile de radio 
și televiziune.

Sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu la tribuna încadrată 
de drapelele de stat ale României 
și S.U.A., a fost salutată de în
treaga asistență cu îndelungi a- 
plauze.

S. Hayes a exprimat satisfacția 
deosebită a conducerii asociației, 
a tuturor celor prezenți, de a-1
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Expunerea președintelui
Consiliului de Stat

1

la Asociația de politică externă din New York
Domnule președinte al Aso

ciației de politică externă,
Doamnelor și domnilor.

Doresc, înainte de toate, să 
vă mulțumesc în mod cordial 
pentru această manifestare și 
să dau expresie satisfacției de 
a mă afla, împreună cu soția 
și colaboratorii mei. în mijlo
cul dumneavoastră, în această 
dimineață.

întilnirea cu dumneavoastră, 
distinși reprezentanți ai opiniei 
publice americane, constituie 
pentru noi un fericit prilej de 
a vă expune — în mod succint 
desigur — coordonatele de 
bază ale politicii interne și 
externe a României, poziția 
țării noastre față de principa
lele probleme cu care se con
fruntă omenirea contem
porană.

Se știe că între politica in
ternă și externă a oricărei 
țări există o perfectă unitate, 
că aceste două laturi ale poli
ticii statelor se condiționează 
reciproc. Politica externă a 
României își trage izvoarele 
din însăși structura orînduirii 
sociale a țării. Ea reflectă pre
ocupările poporului român, 
ale statului său socialist, de a 
contribui la realizarea unui 
climat internațional de pace 
și colaborare care să permită 
tuturor națiunilor să-și dedi
ce plenar forțele și capacități
le lor creatoare cauzei progre
sului și bunăstării lor.

De-a lungul istoriei sale, po
porul român a cunoscut vre
me îndelungată asuprirea și 
dominația străină, fapt care a 
întîrziat, într-o măsură, dez
voltarea economică și socială 
a țării.

Ca urmare a eforturilor de
puse de întregul popor, în pe
rioada postbelică. România a 
devenit un stat cu o econo
mie dinamică, aflată într-un 
continuu proces de moderniza
re și diversificare. Ritmurile 
în care s-a dezvoltat producția 
industrială a țării s-au înscris, 
în aproape' toti acești ani. 
printre cele mai înalte din 
lume. Spre a exemplifica, do
resc să arăt că în ultimii 10 
ani. ritmul mediu anual de 
creștere a producției indus
triale a fost de 12,9 la sută. 
Au fost dezvoltate numeroase 
ramuri industriale noi, legate 
de cerințele revoluției tehni-

co-științifice contemporane. 
Au cunoscut un puternic 
avînt învățămîntul, știința, 
cultura. întreaga viață socială 
a țării. S-a ridicat continuu 
nivelul de trai material și 
spiritual al poporului.

Se înțelege că, antrenat cu 
toate energiile și capacitățile 
sale creatoare în îndeplinirea 
acestui vast și complex pro
gram constructiv, poporul nos
tru este profund interesat în 
instaurarea unor condiții in
ternaționale de colaborare șir 
pace care să-i permită să deal 
viață proiectelor sale de viitor. 
Prin obiectivele ce și le pro
pune, politica externă a Ro
mâniei răspunde tocmai aces
tor interese ale poporului ro
mân de a trăi în condiții de

deplină securitate internațio
nală. de a colabora fructuos 
cu celelalte națiuni.

România este, după cum se 
știe, un stat socialist și ca ata
re, în cadru] politicii sale ex
terne, ea acordă o atenție deo
sebită dezvoltării relațiilor 
sale cu celelalte state socialis
te din Europa și de pe alte 
continente. în același timp, 
țara noastră și-a înscris ca un 
obiectiv de cea mai mare în
semnătate al politicii sale ex
terne promovarea susținută a 
unor largi raporturi de cola
borare cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

România apreciază că dez
voltarea colaborării multilate
rale între toate țările repre-

zintă, în condițiile de astăzi, 
nu numai o necesitate a pro
gresului general, ci și o con
diție esențială a destinderii 
internaționale, a înfăptuirii 
în practică a principiilor co
existenței pașnice.

Relațiile pe care România 
le promovează cu toate statele 
lumii — și dorim să arătăm 
aici că țara noastră are în 
prezent relații diplomatice cu 
97 de state și întreține 
schimburi economice cu peste 
100 de țări — se întemeiază 
în mod neabătut pe respectul 
independenței și suveranității 
naționale, al dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta în mod 
liber și suveran, fără amestec 
din afară, pe principiile depli-

a-nei egalități în. drepturi și 
vantajului reciproc.

Statul român consideră 
elementul principal al relații
lor dintre țări îl constituie co
laborarea economică și tehnî- 
co-științifică. Paralel cu 
schimburile comerciale pro- 
priu-zise, promovăm forme 
multiple de cooperare econo
mică.

în general, sîntem pentru o 
colaborare și cooperare inter
națională largă și neîngrădită 
care să dea posibilitate 'fie
cărei națiuni să beneficieze 
din plin de roadele schimbu
lui mondial de valori, să ducă 
Ia dezvoltarea și progresul 
fiecărei țări.

că
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Dineu oferit de președintele
Consiliului de Stat,

Președintele

Nicolae Ceaușescu
Cogjliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și soția, 
Elena Ceaușescu, au oferit 
miercuri seara un dineu în o- 
noarea șefilor de state și guver
ne prezenți la sesiunea jubiliară, 
a unor șefi de delegații la O.N.U.

Dineul a avut loc la sediul 
misiunii permanente a României 
la O.N.U., reședința președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale pe timpul șederii la New 
York.

Au participat : Moktar Ould 
Daddah, președintele Mauritani- 
ei, și doamna Daddah, general 
Agha Mohammad Yahya Khan, 
președintele Pakistanului, Hu
bert Maga, președintele Republi-

cii Dahomey, Indira Gandhi, pri
mul ministru al Indiei, Lee Kuan 
Yew, primul ministru al statului 
Singapore, Olof Palme, primul 
ministru al Suediei, Mohsen 
Alaini, primul ministru al Repu
blicii Arabe Yemen, Paul-Henri 
Spaak, ministru de stat, trimis 
special al Belgiei, președintele 
primei sesiuni a Adunării Gene
rale, Ștefan Jedrychowski, mi- 
'nistrul de externe al Poloniei,
G. G. Shevel, ministrul de externe 
al R.S.S. Ucrainene, Nesti Nașe, 
ministru] de externe al Albaniei. 
Anatoli E. Gurinovici, mini
stru] de externe al R.S.S. Bie
loruse, Ricardo Alarcon Y. Que
sada, reprezentant permanent,

șeful delegației Cubei, Youssouf 
Kouta, președintele Adunării 
Naționale a Mauritaniei.

La dineu au luat parte Dumi
tru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., deputat în Marea A- 
dunare Națională, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul 
terne, precum și 
legației române
O.N.U. — Maria
ședință a M.A.N,
bescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, ambasadorii
Gheorghe Diaconescu și Vasile
Pungan.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
s-au rostit toasturi.

a fost invitat

afacerilor ex- 
membri ai de- 

la sesiunea 
Groza, vicepre- 
, Nicolae Eco-

în Japonia
Primul ministru al Japo

niei, Eisaku Sato, l-a invi
tat pe președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. să facă o vizită 
oficială în Japonia.

Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, urmind ca data 
vizitei să se stabilească ul
terior.

Industria Capitalei a îndepli
nit sarcinile producției globale, 
înscrise în prevederile actua
lului plan cincinal. Manifestîn- 
du-și satisfacția pentru acest 
succes de prestigiu, Comitetul 
Municipal București al P.C.R. a 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Participante active la ampla 
acțiune de perfecționare a con
ducerii economiei, de îmbunătă
țire a organizării producției si 
a muncii, — colectivele de mun
că din Capitală au obținut creș
terea continuă a eficienței în- 
tregii lor activități economice, 
reflectată, între altele, în rea
lizarea sarcinilor privind ridi
carea productivității muncii. 
Prevederile planului la acest in
dicator s-au realizat la data de 
16 octombrie, urmind ca pînă 
la finele anului productivitatea 
muncii să fie cu 44 la sută mai 
mare față de nivelul anu
lui 1965. Pe ansamblul cincina
lului, productivitatea muncii a 
asigurat 63,4 la sută din sporul 
producției globale, cu aproape 7 
procente mai mult decît preve
derile planului : în acest an pro
ductivitatea muncii va contribui 
în proporție de 81 la sută la 
creșterea producției industriale 
a Capitalei.

Emulația generată de întrece-

rea socialistă a determinat afir» 
marea unor inițiative valoroasa 
privind folosirea mai eficient! 
a potențialului material și 
uman.

Ca urmare a valorificării su
perioare a resurselor existente, 
sarcinile planului inițial de ex
port au fost realizate la 12 oc
tombrie. Pînă la sfîrșitul anului, 
se estimează depășirea planului 
de export cu peste 334 milioane 
lei valută.

Eforturi susținute s-au între
prins pentru realizarea planului 
de investiții. Atenția deosebită 
manifestată de conducerea par
tidului și statului nostru față 
de dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a economiei bucurește- 
ne s-a materializat în construi
rea și intrarea în funcțiune a 
unui număr de 8 întreprinderi 
și 15 secții.

Realizările economice în Ca
pitală in acești ani constituie 
premisa trainică pentru înfăp
tuirea sarcinilor complexe ale 
viitorului cincinal. Sub condu
cerea organelor și organizații
lor de partid, colectivele de 
muncă bucurestene desfășoară 
o amplă activitate în vederea 
pregătirii condițiilor fehnico- 
organizatorice, identificării și 
valorificării unor noi resurse 
care să asigure un demaraj cit 
mai bun planului pe 1971. pri
mul an al noii etape de dezvol
tare în care vom păși.

• JUDEȚUL SIBIU
Industria județului Sibiu a 

îndeplinit prevederile planului 
cincinal privind producția in
dustrială.

Valorificînd condițiile create, 
resursele materiale de care dis
pune județul Sibiu muncitorii, 
inginerii și tehnicienii, români, 
germani și maghiari au reușit 
să imprime activității productive 
un ritm mediu anual de 10,8 
la sută, superior celui prevăzut 
pentru actualul cincinal. Ritmul 
planificat al productivității 
muncii din anii cincinalului a 
fost depășit, aceasta determinînd 
ca 74 la sută din sporul de pro-

ducție să fie obținut pe seama 
acestui indicator.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. de 
către Comitetul județean Sibiu 
al P.C.R. se spune printre alte
le : în actualul cincinal am sim
țit mai mult ca oricind sprijinul 
permanent al conducerii supe
rioare de partid și de stat, al 
Dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în această 
amplă acțiune de ridicare a eco- 
nomiei naționale, de dezvoltare 
economică, socială și culturală 
a județului nostru.

• JUDEȚUL ALBA
Oamenii muncii din întreprin

derile industriale ale județului 
Alba români, maghiari, ger* 
mani și de alte naționalități, au 
obținut un remarcabil succes, 
îndeplinind, Ia data de 21 oc
tombrie sarcinile planului cin
cinal. privind producția globală 
industrială și beneficiile. Au fost 
îndeplinite, de asemenea, sarci
nile planului cincinal în dome
niul investițiilor.

Realizînd cu 70 de zile înainte 
de termen prevederile inițiale 
ale planului cincinal, întreprin
derile industriale din județul 
Alba și-au creat condiții pentru 
a realiza, pînă la sfîrșitul cinci, 
naiului, o producție globală su-

plimentară în valoare de aproâ* 
pe un miliard lei.

Intr-o telegramă adresată cu 
acest prilej Comitetului Centră! 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean 
Alba al P.C.R., se spune prin
tre altele : Aceste Succese sînt 
o confirmare grăitoare a juste* 
ței politicii economice a partly 
dului nostru, a caracterului M 
realist, profund științific, a înal» 
tei eficiențe a măsurilor stabi
lite de Congresul al X-Iea, de 
plenarele Comitetului Central, 
privind perfecționarea continua 
a activității economice.

IN OBIECTIV- RECOLTA ANULUI 1970

TREBUIE FOLOSIT
INTENS TIMPUL

RĂMAS!
Din ultima situație operativă 

(19 oct. a.c.) întocmită la direc
ția agricolă a județului Olt, re
zultă un procent de realizări ia 
recoltatul porumbului de 82 la

TINERETUL
factor activ în realizarea

idealurilor umanității
Impresionanta cuvîntare pe 

care șeful statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a rosti- 
t-o la înalta tribună a Organiza
ției Națiuniloi Unite — cuvânta
re ale cărei ecouri au acoperit 
toate meridianele globului — a 
fost primită de tineretul patriei 
noastre, ca de întregul popor, 
cu un sentiment de profundă 
satisfacție și adeziune, cu unani
mă și legitimă mîndrie patriotică.

Prin bogatul conținut de idei, 
prin înalta ținută principială, 
prin profunzimea și clarviziunea 
analizei pe care o întreprinde 
asupra problemelor de însemnă-

tate primordială ale contempora
neității, ca și prin soluțiile con
structive, de adine realism, pe 
care le cuprinde cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu se 
înscrie — așa cum se apreciază 
de altfel în cele mai largi cercuri 
ale opiniei politice mondiale — 
ca un moment remarcabil în ac
tivitatea Organizației Națiunilor 
Unite, în viața politică interna
țională.

Prezența la înalta tribună a 
O.N.U. a șefului statului român, 
prilejuind o prestigioasă afirma
re a politicii externe a României 
socialiste, a însemnat, totodată,

cum de altfel au subliniat nu
meroși comentatori, o remarcabi
lă contribuție la gîndirea politică 
internațională, la definirea prin
cipiilor și a soluțiilor practice 
capabile să înscrie ferm idealul 
de pace și progres al popoarelor, 
al întregii umanități pe făgașul 
deplinei realizări.

Un fapt semnificativ care n-a 
scăpat și nu poate scăpa oricui

„SCÎNTEIA
TINERETULUI”

sută ceea ce ar însemna, 'date 
fiind forțele angajate în aceastil 
campanie, un rezultat bun. Dar 
privind mai atent lucrurile, ni se 
relevă în același timp și serioase 
rămîneri în urmă. Pe întregul ju
deț mai erau pînă la această 
dată, nerecoltate peste 20 000 
hectare, ceea ce nu înseamnă de
loc o cifră neglijabilă, mai cu 
seamă că cifra medie ascunde și 
mari diferențe. La Gîrbovi de 
pildă, din 950 hectare au fost 
recoltate 420 de hectare, la Măr* 
găritești din 526 numai 210, iar 
la Mărunței 156 din 490. Nici 
cooperativele agricole din Rusă- 
nești, Obîrșia Veche, Vișina 
Nouă, Ștefan cel Mare și multe 
altele nu se află într-un stadia 
prea avansat. Avînd în vedere și 
faptul că mari suprafețe sînt ne
eliberate de coceni și că perioada 
ploilor a început, problemele car# 
se ridică în fața celor care nu ați 
dat dovadă de spirit gospodăresc 
sînt destul de mari.

Cea de a doua lucrare deose
bit de importantă, care trebuii 
să concentreze toate forțele este 
semănatul griului și orzului dar, 
după cum relevă faptele, aici, 
județul Olt, se situează pe un loO 
și mai nemulțumitor. Din supra
fața de 103 000 hectare, destina
te griului, numai 43123 hectare 
au fost însămînțate, reprezentînd 
un procent de 58 la sută. Au mai 
rămas, de asemenea de semănat

(Continuare în pag. a ll-a) VASILE RAVESCU
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LARG ȘI SUSȚINUT INTERES PENTRU CUVÎNTAREA

LA O.N.U. A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
v

STRĂLUCITĂ SINTEZA j
r

ASPIRAȚIILOR ÎNTREGII NAȚIUNI
Ca atîtea milioane de cetățeni 

ai patriei noastre socialiste, am 
trăit în ziua de 19 octombrie —■ 
în fața acelui magnific mijloc de 
anihilare a distanțelor dintre con
tinente și popoare, pe care îl 
constituie astăzi, în pofida di
mensiunilor lui, ecranul aparate
lor de televiziune — una dintre 
cel» mai profunde emoții și un 
sentiment legitim de mîndiie, 
ascultînd cuvîntul poporului ro
mân, rostit de cel mai strălucit 
reprezentant al său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la festivitatea 
jubiliară a Organizației Națiuni
lor Unite. Știu că nenumărați au
ditori vor face prin viu grai sau 
prin litera tiparului — aceeași 
mărturisire. Nu mă pot însă re
ține să o însemnez și eu, căci 
realitatea aceasta e prea copleși
toare ca să nu fie consemnată.

S-ar putea scrie pagini multe 
despre tot ceea ce a cuprins a- 
ceastă cuvîntare istorică, despre 
claritatea și profunzimea gîndirii 
pe care o desfășoară, îmbrățișînd 
într-o analiză plină de luciditate 
și de pondere înțeleaptă întreg 
ansamblul de probleme, de rezol
varea cărora depinde însuși des
tinul viitor al omenirii. Din luă
rile de atitudine ale atîtor șefi 
de state, din comentariile ample 
și elogioase pe care i le-a consa
crat presa mondială, mi-am dat 
seama cu mîndrie că această cu
vîntare a răspuns celor mai a- 
dînci dorințe de pace ale popoa
relor pămîntului întreg și că ele 
au aflat în cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu răspunsuri 
clare și înțelepte la .toate proble
mele care le frămîntă astăzi. For
mularea concisă pe care a dat-o 
înaltul reprezentant al poporului 
român: „Noi considerăm că e- 
xistă condiții favorabile ca Eu
ropa — leagăn al civilizației, care 
a dat omenirii mari valori mate
riale și spirituale, dar este și lo
cul de unde au pornit în seco
lul nostru două războaie mon
diale — sa devină o zonă a pă
cii și * cooperării" — deschide 
un orizont luminos de speranțe 
nu numai locuitorilor acestui 
continent ci și omenirii întregi. 
Această omenire e dornică de 
pace, e conștientă că distrugerea 
focarelor de neliniște și voința de 
strîngere a legăturilor dintre po
poarele globului terestru — cu 
respectarea drepturilor fiecăruia 
dintre ele de a-și hotărî soarta, 
fără de amenințarea nici unui a- 
mestec străin — poate fi un fac
tor decisiv pentru promovarea 
muncii lor creatoare. Epoca noas
tră e prea bogată în descoperiri 
științifice care pot aduce bună
stare și fericire întregii omeniri, 
ca să mai poată fi privită cu ne
păsare risipă de energii spirituale 
și bunuri materiale în cursa înar
mărilor. Trecutul zbuciumat al 
Europei e prea plin de învăță
minte pentru ca această omenire 
să nu-și dea seama ce consecințe 
binefăcătoare poate avea pentru 
ea instaurarea unui climat de pace 
și cooperare între popoarele bă- 
trînului și totuși mereu tînărului 
continent. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — demonstrînd că 
realizarea acestui luminos ideal 
este posibilă și că ea „corespun
de nu numai intereselor popoare
lor de pe continent, ci interese
lor tuturor popoarelor lumii" — 
a dat popoarelor care nu se nu
mără printre giganții globului te
restru nu numai o tonică spe
ranță într-un viitor apropiat mai 
bun, dar și certitudinea că ele 
pot contribui eficient la înfăptu
irea lui.

Cuvîntarea rostită la înalta tribună a Organizației Națiunilor 
Unite de către președintele Consiliului de Stat al României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, sinteză strălucită a aspirațiilor întregii națiuni, 
a idealurilor de pace, progres și colaborare de care este animat 
poporul nostru, cuvîntare ce face ca numele României să reverbereze 
acum cu o intensitate neobișnuită în rîndul opiniei publice mondiale 
găsește în conștiința, în sufletele noastre cea mai fierbinte adeziune. 
Aprobînd din adîncul ființei lor ideile cuprinse în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, oameni de diferite vîrste, de cele mai dife
rite profesii țin să-și exprime în cuvinte emoționante sprijinul, totala 
lor adeziune la principiile promovate neabătut de partidul și de sta
tul nostru.

.pașaj din. Cuvîntare care s-a 
referit la necesitatea ca toate 
statele să-și asume obligația 
de a-și întemeia relațiile din
tre ele pe deplină egalitate în 
drepturi, pe respectarea reci
procă a independenței și suve
ranității naționale, pe neames
tecul în treburile interne și a- 
vantajul reciproc.

Istoria zbuciumată a poporu
lui nostru, ca de altfel și tre
cutul altor popoare, demons
trează cît adevăr exprimă 
principiile ce călăuzesc poli
tica externă a guvernului ro
mân. Numai respectul reciproc 

. în relațiile dintre state — res
pect ce trebuie să cuprindă atit 
recunoașterea integrității teri
toriale, egalitatea de tratamenlj 
în cadrul tratativelor, a schim
bului de opinii, indiferent la ___
ce nivel s-ar desfășura, cît și ' tnotîce. 
a dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinele, a- 
tît în ceea ce privește trebu
rile interne cît și politica ex
ternă, — poate asigura cadrul 
ca fiecare națiune să se des- 
volte liber, să-și valorifice din 
plin toate resursele materiale 
și umane.

Este adevărat că principiile 
expuse de președintele Consi
liului de Stat al țării noastre 
în cuvîntarea rostită la 19 oc
tombrie erau și sînt cunoscute 
și din toate actele de politică 
externă ale statului nostru to
tuși, precizarea și afirmarea 
lor, în fața acestui înalt for, 
în condițiile în care au loc 
lucrările Sesiunii Jubiliare a 
Adunării Generale, au avut o 
rezonanță aparte, au arătat în 
mod deosebit întregii lumi, că 

..poporul român este un promo
tor ferm și consecvent al nou
lui model de relații dintre po
poare, întemeiate pe echitate, 
dreptate, respect reciproc.

Alături de toți cetățenii pa-

triei noastre, îmi exprim în
treaga 'mea adeziune la ideile 
luminoase enunțate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. idei 
care reprezintă dorința fier
binte a poporului nostru de a 
trăi în mod demn, alături de 
toate națiunile care nutresc 
aceleași sentimente, pentru 
triumful cauzei păcii, libertății 
și prieteniei între popoare.

VIOREL PASCU, 
Președinte al Judecătoriei 

Sectorului 8 București

In comuna unde muncesc, ca 
pretutindeni în țară, cuvîntarea 
rostită la mii și mii de kilometri 
distanță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ascultată de în
treaga populație cu sentimentul 
cald, însuflețitor al mîndriei pa- 

Un sentiment deplin 
justificat, izvorind din faptul că 
fiecare dintre noi a regăsit, în 
ideile expuse de președintele 
Consiliului de Stat al României 
în fața forului mondial, propriile 
sale gînduri și nădejdi, propriile 
sale aspirații, privind viitorul pa
triei, viitorul umanității.

Ca tînăr intelectual, legat prin 
fiecare act al muncii sale de viața 
satului, dornic să cunoască mereu 
mai profund, mai complet, profi
lul spiritual al oamenilor în mij
locul cărora activează, în acea 
după-amiază și în zilele care-au 
urmat am avut prilejul să văd 
mai limpede ca oricînd cît de 
trainic este sentimentul civic al 
țărănimii noastre, cît de organic 
este legat acest sentiment de în
țeleaptă politică a partidului, de 
eforturile nobile depuse de secre
tarul său general. Ascultată cu 
emoție, citită apoi în fila de ziar 
cu atenție matură, cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu a 
fost analizată de oamenii din co
muna noastră cu fierbinte pasi
une, cu deplină aprobare. De

pildă, exprimarea, în cadrul cu
vîntării, a necesității ca .„în re
zolvarea problemelor internațio
nale... să se aibă în vedere res
pectarea intereselor tuturor po
poarelor, iar la elaborarea și în
făptuirea măsurilor care afectează 
pacea și securitatea generală să 
se asigure participarea egală a tu
turor statelor mari și mici" și-a 
găsit, în inima și gîndul fiecăruia 
dintre concetățenii mei, un amplu 
ecou. O rezonanță puternică pe 
care numai ideile generoase, de 
major interes pentru destinele 
omenirii, o pot isca în conștiin
țele a milioane și milioane de 
oameni. In cuvîntare se spune: 
„Considerăm că țările mici și 
mijlocii au de jucat un rol de 
seamă în lumea contemporană și 
că ele trebuie să participe activ 
la rezolvarea tuturor problemelor 
care confruntă omenirea" — și 
acest adevăr, izvorind organic 
din concepția despre demnitate 
a poporului nostru, a umplut de 
caldă mîndrie inima fiecăruia din
tre noi.

Cel mai bine a exprimat acest 
sentiment unul dintre concetățenii 
mei vîrstnici. „Prin glasul tovară
șului Ceaușescu, a spus acest bă
trân, eu și dumneata, și fiecare 
dintre noi, și toată țara, am stat de 
vorbă deschis, față-n față, cu o- 
menirea-ntreagă". Intr-adevăr, as- 
cultîndu-1 pe conducătorul nos
tru fiecare dintre noi parcă se 
auzea pe sine rostindu-și propriile 
gînduri.

Un om — generos în fapte și 
gînduri ca o țară ; o țară — unită 
în gînduri și fapte ca un singur 
om: aceasta este concluzia cea 
mai de preț cu care ne-a îm
bogățit suflfetește această cuvîn
tare.

Prof. RODICA LUȚA, 
Brodești — Dolj

„Ceea ce m-a impresionat 
încă de la începutul cuvîntă-

Prof. dr.
OVIDIU PAPADIMA

laCuvîntarea rostită de 
înalta tribună a Organizației 
Națiunilor Unite, cu ocazia Se
siunii Jubiliare a Adunării 
Generale, de către conducăto
rul statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie 
un nou document de o impor
tanță covîrșitoare, care de
monstrează justețea politicii 
externe dusă de statul român.

După aprecierea mea merită, 
în primul rînd, subliniat mo
dul în care a fost tratată pro
blema majoră a tuturor țărilor 
globului pămîntesc și anume 
problema dezvoltării relațiilor 
dintre națiuni. în mod clar 
s-a evidențiat din cuvîntul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
că pentru asigurarea progresu
lui păcii și securității interna
ționale — dezideratul major al 
popoarelor — este absolut ne
cesar a se înceta definitiv orice 
act de agresiune a unui stat 
împotriva altui stat, de a nu 
se permite nici un amestec în 
treburile interne ale unui stat 
din partea oricăror forțe ex
terne.

în această ordine de idei, 
de o rezonanță deosebită în 
întreaga lume, s-a bucurat acel

(Vrmare din pag. 1) 
a ascultat sau parcurs textul cu
vîntării este clarviziunea cu care 
șeful statului român a analizat 
direcțiile principale către care se 
cer îndreptate eforturile tuturoi 
statelor, modalitatea și perspec
tivele de soluționare a probleme
lor stringente ce stau în fața 
omenirii și de care depind pro
gresul, pacea și securitatea in
ternațională. Intre atributele 
care-i conferă inestimabila va
loare și însemnătate, orientarea 
spre viitor, spre ceea ce trebuie 
făcut definește, odată în plus, 
această cuvîntare ca o pledoarie 
plină de înaltă răspundere pen
tru destinul de pace al umani
tății. Și tocmai aici, în această 
prețioasă însușire își află explica
ția faptul că prin fiecare cuvînt. 
prin fiecare problemă sau aspect 
pe care-1 relevă discursul șefului 
statului nostru dobîndește cel 
mai înalt interes și cea mai 
călduroasă adeziune din partea 
tineretului, ca și a tuturor gene-

biectiv esențial, cuvîntarea rele
vă necesitatea ca toate statele 
să-și întemeieze relațiile dintre 
ele pe deplina egalitate în drep
turi,' pe respectarea reciprocă a 
independenței și suveranității na 
ționale, pe neamestecul în trebu
rile interne și avantajul reciproc. 
Este o necesitate imperioasă pe 
care viața a confirmat-o și o con
firmă, o realitate indubitabilă că 
promovarea unor raporturi de 
încredere și cooperare nu poate 
fi concepută fără respectarea a- 
cestor norme fundamentale ale 
relațiilor interstatale.

1
nerații, ale cărei năzuințe și aspi
rații se leagă 
nemijlocit de

în chipul cel mai 
viitorul de pace al 

umanității,' de modul cum ome
nirea și factorii ei responsabili 
vor alege astăzi, cu răbdare, cu 
înțelepciune și răspundere, calea 
cea mai bună de urmat.

In cadru) cuvîntării tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, un capi
tol special este consacrat tine
retului, rolului ce revine aces
tuia ca forță importantă, pro
fund interesată în construirea 
unei lumi drepte, astfel ca oa
menii să se bucure de roadele

vasta și complexa proble
matică a lumii contemporane cu
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu desprinde, printr-o a- 
naliză științifică, de înaltă com
petență, profund realistă, ca un 
obiectiv central al vieții interna
ționale necesitatea de a se pune 
capăt neîntîrziat războaielor și 
conflictelor armate actuale din
tre state, de a se înceta orice act 
de agresiune și amestec în tre
burile altor state, de a se asigu
ra dreptul popoarelor la autode
terminare, coexistență pașnică în
tre state cu orînduiri sociale di
ferite. Cuvîntarea relevă cu deo
sebită pregnanță marea însemnă
tate pe care ar avea-o pentru 
pacea mondială asumarea de că
tre toate statele a obligației so
lemne de a renunța la folosirea 
forței sau la amenințarea cu for
ța în rezolvarea problemelor liti
gioase, de a acționa pentru solu
ționarea conflictelor exclusiv prin 
mijloace politice, pe cale pașni
că, prin tratative.

In strinsă legătură cu acest o-

Amplă reflectare
in presa

rii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost realismul ana
lizei cu care au fost prezentate 
în fața țărilor membre ale 
O.N.U. realitățile lumii contem
porane. Am găsit în problemele 
expuse de șeful statului român 
principalele direcții spre care 
trebuie canalizate eforturile tu
turor popoarelor pentru soluțio
narea problemelor acute ale vie
ții internaționale, de care depind 
astăzi securitatea, pacea și pro
gresul general. în rîndul acesto
ra, licltidarea oricărei forme de 
manifestare a dominației unui 
stat de către alt stat, primul din 
principiile de bază ale politicii 
noastre externe, deține o însem
nătate de prim ordin. Se relie
fează cu pregnanță imperativul 
major al zilelor noastre de a se 
acționa cu fermitate pentru li
chidarea colonialismului — acest 
anacronism rușinos al epocii con
temporane. Căci, pentru noi toți, 
este clar cît de mare este aspi
rația fiecărui popor la liberta
te, independență și suveranitate, 
la dreptul sacru de a-și hotărî 
singur soarta. Numai astfel se va 
crea posibilitatea afirmării fiecă
rei națiuni. Toate statele, mici 
sau mari, au dreptul la o viață 
independentă, de sine stătătoa
re, O.N.U. revenindu-i îndatori
rea de a înlătura piedicile ce mai 
există încă în calea materializă
rii acestui drept fundamental al 
popoarelor.

Una din cele mai nefaste con
secințe ale existenței de veacuri 
a colonialismului este subdez
voltarea în care se află teritorii 
întinse de pe suprafața planetei. 
Astăzi, în era atomică, în condi
țiile uimitoarei explozii a știin
ței și tehnicii, cînd mii de sa- 
vanți își consacră întreaga po
tența profesională pentru a asi
gura progresul neîntrerupt al 
societății, mai există, din păcate, 
locuri pe pămînt unde oamenii 
mor de foame, unde bolile fac 
ravagii iar lipsa de învățătură le 
întunecă viața. Așa s-ar putea 
concretiza arsenalul de „binefa
ceri" al colonialismului. Tocmai 
de aceea, glasul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, chemarea sa 
înflăcărată adresată O.N.U. și 
tuturor statelor constituie cel 
mai umanitar mesaj de a se tre
ce de la discuții la măsuri prac
tice și concrete. Este încă o do
vadă că în politica 
România militează 
vență pentru 
lor celor mai
lății.

sa externă, 
cu consec- 

promovarea țeluri- 
nobile ale umani-

CONSTANTIN,TÂNASE 
lăcătuș la Uzina de utilaj pe

trolier Tîrgoviște

politica partidului și statului 
nostru. O ilustrare elocventă în 
acest sens o constituie și iniția
tivele românești la O.N.U. în 
problemele educației tineretului, 
inițiative care s-au bucurat și 
se bucură de o caldă și una
nimă apreciere internațională. 
Este semnificativ că printre do
cumentele de mare răsunet adop
tate de Adunarea Generală a 
O.N.U. în decursul celor 25 de 
ani de activitate se află, la loc 
de cinste, „Declarația cu pri
vire la promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace,

I

TINERETUL
factor activ

idealurilor
Expresie strălucită a înaltului 

spirit de răspundere pentru des
tinele păcii, a poziției pe care 
România se situează cu fermita
te și consecvență o constituie 
chemarea președintelui României 
de a se pune capăt cursei înar
mărilor, de a se spune NU arme
lor nucleare, de a se trece neîn
tîrziat de la discuții despre de
zarmare la măsuri concrete pen
tru înfăptuirea urgentă a acestui 
deziderat al omenirii.

Nu poate fi de aceea interes 
mai legitim, nu poate fi motiv 
mai justificat de a recepta cu 
satisfacție, cu adeziune fierbinte 
această cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — decît ace
la al tineretului — al tinerei ge-

civilizației. „Dorința de a con
strui o lume în care oamenii 
să se bucure pe deplin de roa
dele civilizației moderne, să fie 
eliberați de perspectiva războa
ielor este sursa principală a 
mișcării contemporane a tinere
tului. Consider — spunea în 
continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că tineretul tre
buie ascultat și trebuie să aibă 
un cuvînt greu de 
ganizarea vieții 
mîine".

Soarta tineretului, 
legat indisolubil de 
menirii, locul din ce în ce 
important pe care trebuie 
aibă în viața societății, 
zintă o preocupare constantă în

spus în 
sociale

destinul 
viitorul

or-
de

său 
o- 

mai 
să-l

repre-

internațională
CUVÎNTAREA ROSTITA DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA 

SESIUNEA JUBILIARA A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. CONTINUA 

SA FIE COMENTATA DE PRESA MONDIALA.

Cotidianul japonez .,ASA
HI", cu un tiraj de circa 9 
milioane exemplare publică un 
amplu articol în care relevă că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat pentru desfiin
țarea tuturor blocurilor mili
tare. lichidarea bazelor milita- 
de de pe teritoriile altor state 
și retragerea trupelor străine 
între granițele lor naționale. 
In continuare, ziarul arată că 
„România consideră că este 
absolut necesar ca R. P. Chi
neză să-și ocupe locul ei legi
tim în organizația mondială". 
Ziarul subliniază, totodată, pa
sajele în care președintele 
Nicolae Ceaușescu declară că 
O.N.U trebuie să acționeze în 
așa fel încît statele să renunțe 
la război ca modalitate de so
luționare a divergențelor, să 
încerce soluționarea pe cale 
politică a conflictelor și să res
pecte principiile Cartei. Refe- 
rindu-se la poziția expri
mată de președintele Nicolae 
Ceaușescu în problema războ
iului din Vietnam și cea a 
conflictului din Orientul A- 
propiat, ziarul relevă că gu
vernul român se pronunță 
pentru retragerea forțelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud și Coreea 
de sud, și pentru retragerea 
forțelor israeliene din zonele 
arabe ocupate. Ziarul citează 
aprecierea președintelui ro
mân privind calea de regle
mentare a problemei
lației palestiniene. In conti
nuare, „ASAHI" menționea
ză declarațiile președintelui

popu-

Ceaușescu privind situația ac
tuală în Europa, subliniind că, 
potrivit guvernului român, 
„toate țările trebuie să recu
noască R. D. Germană, și atit 
Republica Democrată Germa
nă cît și Republica Federală 
a Germaniei trebuie să fie pri
mite în O.N.U. și în organiza
țiile sale". De asemenea, se 
relevă că România propune o 
zonă denuclearizată în Bal
cani. Guvernul român adaugă 
ziarul, dorește să-și extindă 
relațiile cu toate națiunile ne- 
ținînd seama de diferența de 
sisteme social-politice"

Presa egipteană acordă, la 
rîndul ei, o deosebită aten
ție cuvîntării. „JOURNAL 
D’EGYPTE" a publicat un 
lung articol, care este însoțit 
de o fotografie a tovarășului 
Ceaușescu și poartă titlul: 
„Ceaușescu declară Adunării 
Generale a O.N.U. că trebuie 
evacuate teritoriile arabe ocu
pate și că, totodată, trebuie 
să se țină seama de aspirații
le naționale ale populației pa
lestiniene". „AL GUMHURIA" 
publică un material în care 
relatează pe larg despre cu
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sînt reda
te detaliat referirile cu privi
re la sitSația din Orientul 
Mijlociu și la necesitatea apli
cării rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 
pentru soluționarea conflictu
lui din această regiune. „Pre
ședintele României, arată „AL 
GUMHURIA", a declarat că 
rezoluția Consiliului de Secu-

.Trebuie 
NU 
ar
de

cu hotărîre 
înarmărilor, NU 
nucleare" — a 
președintele Nicolae

politicii statului nostru, care vi
zează sugestii și măsuri menite 
să ducă la creșterea aportului 
tinerei generații în asigurarea 
păcii, în promovarea progresu
lui omenirii. Ponderea și tăria 
cu care a subliniat în cadrul 
sesiunii jubiliare a O.N.U. im
perativul unei mai mari preocu
pări pentru rolul și perspective
le tineretului, constituie o nouă 
dovadă a grijii cu care partidul 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se preocupă perma
nent de problemele tinerei ge
nerații, văzînd în tineret, așa

în realizarea
umanității

respect reciproc și înțelegere 
între popoare", declarație iniția
tă de România și votată în 
unanimitate. In aceeași arie de 
preocupări și pornind de la ro
lul ce revine tineretului în dez
voltarea societății contemporane, 
România a inițiat la O.N.U. re
zoluția „Politica și programele 
pe termen lung în favoarea ti
neretului în cadrul dezvoltării 
naționale", rezoluție care cere 
statelor membre să intensifice 
eforturile vizînd realizarea celor 
mai bune condiții pentru educa
rea și formarea tinerei generații 
și pentru a-i asigura un rol 
crescînd în viața societății. Toa
te aceste inițiative se încadrează 
într-o concepție de ansamblu a

cum foarte plastic s-a exprimat 
într-una din cuvîntările sale, 
„un imens potențial în transfor
marea progresistă a lumii".

Remarcîndu-se atenția deose
bită pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat-o tinerei 
generații, a fost reținută cu jus
tificat interes recomandarea ca 
statele să se preocupe de crea
rea unor condiții pentru ca tine
retul să poată participa mai ac
tiv la viața socială, să-și poată 
manifesta energia în direcția 
perfecționării societății umane, a 
înfăptuirii idealurilor de drepta
te, libertate și bunăstare ale în
tregii omeniri.

Pentru tînăra generație a Ro
mâniei, aceste condiții, la care 
legătura sa cu viitorul îi dau ti-

neretului dreptul să aspire, s-au 
transformat din deziderate în 
realități palpabile, în caracteris
tici pregnante ale edificiului so
cial în care trăiește și activează. 
Rod al politicii partidului și sta
tului care au situat problemele 
tineretului în rîndul celor mai 
importante preocupări, tînăra ge
nerație din patria noastră bene
ficiază de admirabile condiții de 
muncă și viață, de instruire și 
desăvîrșire profesională, ca și de 
cele mai largi posibilități de a- 
lirmare pe plan social, de parti
cipare activă la întreaga viață 
politică și economică a țării. 
Este, de altfel, una din trăsătu
rile caracteristice a vastului efort 
de perfecționare și dezvoltare 
social-economică care se desfă
șoară în țara noastră — aceea că 
partidul comunist, inițiatorul și 
conducătorul acestui efort, pro
movează ca o condiție funda
mentală a succesului un amplu 
proces de creștere continuă a 
rolului maselor în conducerea 
treburilor statului, de participa
re tot mai activă la făurirea 
destinului luminos al României, 
a tuturor forțelor sociale, între 
acestea un loc deosebit avîndu-1 
tineretul.

Document 
me și larg 
tovarășului 
la O.N.U. se înscrie ca o con
tribuție deosebit de valoroasă la 
eforturile pentru promovarea 
păcii și cooperării internaționale. 
Mîndria pe care o încercăm fie
care dintre noi atunci cînd ve
dem înalta apreciere ce se acor
dă în lumea întreagă cuvîntării 
șefului statului român la sesiu
nea O.N.U., se împletește cu 
profunda satisfacție de a găsi în 
acest document reflectarea fide
lă a gîndurilor și 
noastre, cu hotărîrea 
tregului tineret al 
urma

de mare profunzi- 
răsunet, cuvîntarea 
Nicolae Ceaușescu

năzuințelor 
fermă a în
tării de a 

îndemnurile partidului, 
de a-și dărui toate forțele și pri
ceperea înfăptuirii programului 
luminos de înflorire a patriei 
noastre socialiste.

ritate, care cere retragerea 
forțelor israeliene de pe teri
toriile arabe, constituie o bază 
rezonabilă pentru soluționa
rea conflictului din Orientul 
Apropiat". Nicolae Ceaușescu, 
adaugă ziarul, a precizat că 
orice soluție va trebui să pre
vadă reglementarea problemei 
refugiaților palestinieni.

O relatare despre cuvîn
tarea președintelui Consiliului 
de Stat al României publică și 
ziarul grec „ELEFTEROS 
COSMOS", care apreciază că 
ea a prilejuit expunerea prin
cipiilor politicii externe pro
movate de România.

Relatări și extrase largi din 
discurs publică și ziarele tuni
siene de limbă franceză. Zia
rul „L’ACTION" publică un 
articol în care relevă că pre
ședintele României a vorbit 
despre rolul Națiunilor Unite 
în lume, pledînd pentru uni
versalitatea organizației și de- 
plîngînd, în special, faptul că 
Republica Populară Chineză 
nu-și poate ocupa locul ce 
i se cuvine. Cotidianul tuni
sian. citează declarațiile șefu
lui statului român cu privire 
la principiile ce trebuie să 
guverneze relațiile dintre sta
te. Președintele român, con
tinuă „L’ACTION". a lansat 
un apel pentru dezarmarea 
nucleară și pentru dizolvarea 
blocurilor militare.
să spunem 
cursei 
melor 
clarat
Ceaușescu. Ziarul reia, de a- 
semenea, aprecierile președin
telui român în legătură cu 
activitatea Comitetului de de
zarmare de la Geneva, 
cu necesitatea lichidării baze
lor militare aflate pe teritoriul 
altor state și a retragerii tru
pelor străine în interiorul 
frontierelor lor naționale.

Relatări ample, însoțite de 
citate, publică și cotidianul 
„LA PRESSE".

Ziarul irakian de limbă a- 
rabă, „AL TAAKHI", pune 
în evifiență aprecierile fă
cute de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu privire la înlă
turarea urmărilor celui de-al 
doilea război mondial și a 
războiului rece, la dizolvarea 
blocurilor militare și transfor
marea Europei într-o zonă a 
păcii și la renunțarea la poli
tica de amestec în treburile 
interne ale altor state. De 
asemenea, ziarul face referiri 
la pasajele 
necesitatea 
Germane, 
Chineze în _____ ______
gerii trupelor S.U.A. din Viet
nam și Coreea.

Aceste părți ale cuvîntării 
au fost relatate și de ziarul 
„BAGHDAD OBSERVER". 
Sînt menționate, de aseme
nea, declarațiile președintelui 
român cu privire la modali
tățile de soluționare a crizei 
din Orientul Apropiat și cel« 
legate de rolul țărilor mici șf1 
mijlocii în lume.

Relatări și extrase din cu
vîntare a publicat și ziaruL 
„PAKISTAN TIMES", cart 
se oprește asupra celor ma| 
semnificative declarații făcu* 
te de președintele român,

în care se relevă 
recunoașterii R. D. 
a admiterii R. P. 
O.N.U. și a retra-
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Expunerea președintelui 
NICOLAE CEAUSESCU 

la Asociația de politică externă din New York

întrevederi 
ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
In acest context se înscriu 

și relațiile pe care România, le 
dezvoltă cu Statele Unite ale 
Americii. Desigur, țările noas
tre au regimuri sociale diferi
te. dar aceasta nu le poate 
împiedica să promoveze între 
ele bune relații de colaborare 
și cooperare. Doresc să arăt 
aici că, după vizita președin
telui Nixon la București, rela
țiile dintre România și S.U.A. 
au cunoscut un progres, dar 
trebuie să menționez că aces
ta este încă redus, nu se si
tuează la nivelul posibilități
lor și al dorinței noastre de a 
dezvolta legături economice și 
tehnico-științifice reciproc a- 
vantajoase.

Un progres mai susținut al 
acestor relații ar fi posibil, 
după părerea mea, prin în
lăturarea unor restricții, care 
mai există în prezent, atît în 
ce privește exportul S.U.A în 
țara noastră, cît și importul 
din România. Intre altele, am 
în vedere și necesitatea solu
ționării problemei clauzei na
țiunii celei mai favorizate și 
alte măsuri menite să contri
buie la evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-americane. 
Am speranța că se vor crea 
noi posibilități pentru extin
derea colaborării pe tărîmul 
economiei, tehnicii, științei — 
dintre România și Statele Uni
te ale Americii. In cadrul vi
zitei neoficiale pe care am fă
cut-o în aceste zile în țara 
dumneavoastră, al întrevede
rilor pe care le-am avut cu a- 
cest prilej, cu diferiți oameni 
de afaceri americani, am con
statat că dorința de a dezvol
ta relațiile dintre România și 
Statele Unite ale Americii 
este comună. Aceasta va 
contribui la întărirea priete
niei dintre popoarele noastre 
și, totodată, la cauza promovă
rii în viața internațională a 
colaborării și cooperării între 
state.

Viața internațională demon
strează că dezvoltarea largă 
a colaborării și cooperării din
tre state, pe baza deplinei ega
lități în drepturi și avantajului 
reciproc, este în interesul fiecă
rui stat, al fiecărui popor — și, 
în același timp, reprezintă una 
din căile esențiale ale apropie
rii dintre națiuni, ale lichidării 
neîncrederii și animozităților 
între state, ale întăririi priete
niei dintre popoare. Astăzi, în 
condițiile vertiginoasei dezvol
tări a forțelor de producție, a 
științei și tehnicii moderne, 
schimburile de valori materiale 
și spirituale reprezintă o con
diție de bază a mersului înain
te al omenirii, al însăși înflori
rii civilizației umane.

România consideră că una 
din îndatoririle de cea mai 
mare răspundere ale statelor 
este de a acționa pentru stin
gerea tuturor focarelor de ten
siune existente în lume pentru 
lichidarea oricăror surse de 
conflict, de pericol de război, 
în acest context, este necesar 
să se pună capăt războiului 

i'Urmare din pag. 1) 
avea în mijlocul lor pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, persona
litate remarcabilă a vieții in
ternaționale". După ce a pre
zentat principalele date biografi
ce ale șefului statului român, ac
tivitatea sa ca om politic și mi
litant revoluționar, ca exponent 
al unei politici externe caracteri
zate prin spirit constructiv, des
chisă relațiilor de conviețuire 
pașnică și colaborare cu toate 
statele, vorbitorul a încheiat în 
aplauzele celor de față, spunînd : 
„Sîntem foarte onorați și fericiți 
de a avea ca oaspete o asemenea 
personalitate".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut o expunere asupra poli
ticii externe a României.

Expunerea a fost marcată în 
câteva rînduri de aplauzele celor 
prezenți, care au urmărit-o cu 
deosebită atenție. în continuare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
răspuns la o serie de întrebări 
puse de participanții la reuniune.

Răspunzînd unei întrebări în 
legătură cu posibilitatea cetățe
nilor români de a călători în 
străinătate, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România a spus :

„Cetățenii români pot călători 
în oricare parte a lumii, în anu
mite condiții, desigur, determina
te de posibilitățile noastre eco
nomice. Pentru a veni în Statele 
Unite este nevoie de mulți dolari. 
Cînd un asemenea voiaj va fi 
mai ieftin, se va putea călători 
mai mult spre S.U.A.".

S-a formulat apoi o întrebare 
în legătură cu posibilitățile exis
tente în România pentru o con
fruntare între diferite grupuri 
sau partide politice.

La această întrebare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns : 

„Dezvoltarea istorică a Româ
niei a dus la situația că astăzi 
există un singur partid politic, 
care reprezintă opinia generală a 
națiunii noastre. Trebuie să vă 
spun că în cadrul societății ro
mânești există o dezbatere vie 
asupra diferitelor probleme ale 
dezvoltării sociale, că nu există

din Vietnam, din peninsula 
Indochineză, să fie retrase 
trupele S.U.A. din această pe
ninsulă și să se asigure po
poarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian condiții de a-și 
rezolva singure problemele, 
fără amestec din afară. Apre
ciem că propunerile formulate 
de Frontul Național de Eli
berare reprezintă o bază ra
țională pentru realizarea unor 
progrese reale în tratativele de 
la Paris, în vederea restabili
rii cît mai rapide a păcii în 
Vietnam. încetarea războiului 
din Vietnam ar fi în interesul 
tuturor statelor lumii, al cau
zei generale a păcii și securi
tății internaționale. Dumnea
voastră cunoașteți că S.U.A. 
cheltuiesc anual aproape 30 
miliarde de dolari în Vietnam. 
Dacă, oprindu-se războiul, o 
parte din această sumă ar fi 
alocată dezvoltării economice 
în această zonă, S.U.A. ar pu
tea cîștiga mulți prieteni și ar 
contribui la cauza păcii și 
securității.

în legătură cu Orientul A- 
propiat, România a considerat 
și consideră că nu acțiunile 
militare pot duce la soluționa
rea conflictului, ci calea poli
tică, care să asigure respecta
rea intereselor naționale ale 
tuturor popoarelor din aceas
tă regiune a globului. In spiri
tul rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 
ne pronunțăm pentru retrage
rea trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate, asigurarea 
independenței și integrității 
teritoriale a fiecărui stat din 
această zonă. România este 
împotriva oricăror cuceriri te
ritoriale, pentru că acestea nu 
pot duce decît la noi conflic
te, dăunînd cauzei păcii și 
progresului națiunilor. Noi nu 
vedem cum s-ar putea soluțio
na conflictul din Orientul A- 
propiat, fără ca Israelul să în
țeleagă necesitatea de a se re
trage de pe teritoriile ocupate. 
Cred că trebuie înțeles faptul 
că Israelul nu se poate dez
volta decît printr-o colaborare 
pașnică cu statele arabe. Tot
odată, considerăm că o solu
ție durabilă a conflictului tre
buie să aibă neapărat în ve
dere și rezolvarea problemei 
populației palestiniene, în con
formitate cu interesele ei na
ționale. Aceasta presupune, 
pînă la urmă, asigurarea 
dreptului la autodeterminare, 
deci și formarea unui stat 
național independent.

Una din condițiile primor
diale ale instaurării păcii în 
lume, ale evitării unor noi 
conflicte armate, cu reper
cusiuni imprevizibile pen
tru securitatea mondială, o 
costitui® promovarea fermă în 
viața internațională a princi
piilor deplinei egalități în 
drepturi între toate statele. 
Cerința majoră a tuturor po
poarelor este de a li se res
pecta dreptul sacru de a trăi 
conform propriilor lor dorințe, 
de a-și organiza viața și dez
voltarea social-economîcă po

probleme privind pontica internă 
și externă a țării care să nu fie 
supuse schimbului de opinii al 
maselor, care să nu fie rezultatul 
voinței însăși a poporului român. 
Așa se explică, de altfel, că poli
tica internă și externă a Româ
niei este sprijinită unanim de 
popor".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost întrebat cum 
apreciază părerea unor comen
tatori occidentali care afirmă că 
politica internă a României se 
deosebește de politica sa externă, 
caracterizată prin promovarea 
principiilor independenței și su
veranității naționale.

La această întrebare s-a dat 
următorul răspuns :

„Cred că acești comentatori 
nu cunosc România. Le-aș reco
manda să vină să cunoască țara 
noastră, vor constata astfel că 
între politica internă și externă 
a României există o unitate 
dialectică. România duce o po
litică de deplină egalitate în 
drepturi, atît între națiuni cît și 
între cetățenii țării. In România 
se asigură manifestarea liberă în 
viața socială a tuturor cetățeni
lor".

La o întrebare despre relațiile 
existente între România și Uniu
nea Sovietică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns :

„Relațiile României cu Uniu
nea Sovietică sînt bune. în iulie 
am semnat Tratatul de prietenie 
și colaborare pe următorii 20 de 
ani. întotdeauna, între poporul 
român și poporul rus au existat 
relații de prietenie care, în pe
rioada postbelică, s-au dezvoltat 
considerabil. Ele corespund pe 
deplin intereselor popoarelor 
noastre și, considerăm, interese
lor întregii lumi".

Răspunzînd unei întrebări cu 
privire la o așa-zisă „doctrină 
Brejnev", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

„Cred că dv. cunoașteți că 
însuși secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, to
varășul L.I. Brejnev, a declarat 

trivit aspirațiilor și interese
lor lor fundamentale, fără nici 
un amestec din afară. Româ
nia, poporul român, consideră 
necesar să fie sprijinite for
țele democratice ale societății. 
Să vă spun cinstit, noi nu în
țelegem de ce Statele Unite 
ale Americii sprijină cele mai 
reacționare regimuri din lu
me, cînd însăși S.U.A. s-au 
dezvoltat pînă la punctul la 
care au ajuns astăzi ca rezul
tat al unor revoluții sociale și 
naționale, a! luptei pentru eli
berarea de sub jugul străin. 
Respectarea independenței și 
suveranității naționale a sta
telor este astăzi după pă
rerea noastră, piatra unghiu
lară a păcii și securită
ții internaționale. Evenimen
tele contemporane pun tot 
mai puternic in evidență 
faptul că a trecut vremea cină 
problemele internaționale pu
teau fi soluționate prin impu
nerea forței, prin dictat și po
litică de dominație. Popoarele 
sint ferm hotărite — și ulti
mele decenii au oferit nume
roase exemple în acest sens — 
să nu cedeze nimic din prero
gativele lor suverane, să-și a- 
pere cu orice preț libertatea 
și independența națională, 
dreptul de a hotărî ele insele 
cum să trăiască

finind seama de faptul că 
pacea mondială este indivizi
bilă. se înțelege de la sine că 
realizarea ei trebuie să fie o- 
pera activității tuturor state
lor și popoarelor lumii. Con
sider că in soluționarea mari
lor probleme cu care este 
confruntată astăzi omenirea, 
în realizarea destinderii și co
laborării internaționale, ală
turi de marile puteri, un rol 
de cea mai mare importanță 
revine statelor mici și mijlo
cii. Noi recunoaștem rolul și 
răspunderea marilor puteri. 
Dar, în aceiași timp, trebuie 
să spunem că nici o problemă 
nu se poate rezolva numai de 
către aceste state. Numai în 
măsura în care la soluționarea 
problemelor internaționale iși 
aduc contribuția toate stateie. 
deci și cele mici și mijlocii, 
se poate ajunge la o pace du
rabilă. la cooperare și destin
dere. Practica internațională 
relevă că promovarea de so
luții durabile pentru lichida
rea conflictelor și litigiilor 
internaționale este de neconce
put fără a se ține seama de 
interesele și voința tuturor 
popoarelor.

în această ordine de idei, în 
cadrul sesiunii jubiliare a Or
ganizației Națiunilor Unite am 
expus punctul de vedere al 
țării mele, potrivit căruia a- 
ceastă organizație trebuie să 
acționeze cu mai multă ener
gie și eficiență în direcția 
dezvoltării cooperării largi în
tre națiuni, a participării tu
turor statelor la viața inter
națională. a promovării în re
lațiile dintre toate țările a 
principiilor dreptului interna
țional.

Sporirea rolului O.N.U. în 
viața politică mondială este 
nemijlocit legată, după con

că nu există o asemenea doctrină 
și că ea reprezintă o invenție a 
unor comentatori occidentali. 
Deci, nu există și, de altfel, nici 
nu poate exista o asemenea doc
trină".

Conținutul întrebării următoa
re a fost dacă acordurile comer
ciale dintre Uniunea Sovietică și 
România sînt echitabile.

Răspunsul a fost: „Da, acor
durile economice dintre cele 
două țări sînt echitabile".

în legătură cu ideea promova
tă de România, că este necesară 
lichidarea blocurilor militare și 
retragerea trupelor străine în gra
nițele lor naționale, un partici
pant la reuniune a întrebat dacă 
președintele Consiliului de Stat 
al României nu consideră că pre
zența trupelor Statelor Unite în 
Europa este un factor de pace 
și stabilitate.

„întotdeauna, prezența trupe
lor străine pe teritoriul altor sta
te nu a contribuit la securitate 
și pace, ci la agravarea încordă
rii și la război. Istoria de
monstrează că atunci cînd nu 
există blocuri militare, cînd nu 
există armate străine pe teritoriul 
altor state se pot asigura condiții 
de egalitate în drepturi, de coo
perare și pace. De aceea, consi
derăm necesar să se ajungă la 
desființarea blocurilor militare și 
la retragerea trupelor de pe teri
toriul statelor străine".

, S-a întrebat apoi oare este ati
tudinea României față de Piața 
comună și față de tendințele de 
integrare politică din Europa oc
cidentală.

în legătură cu aceasta, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a declarat:

„Piața comună este, într-un a- 
numit sens, o organizație închisă. 
Din acest punct de vedere, ea ri
dică bariere în calea unor schim
buri multilaterale între state. Noi 
considerăm că trebuie să se des
ființeze, să se înlăture orice ba
riere din calea unei colaborări 
economice, tehnico-științifice, cul
turale largi, între toate statele.

In acest sens, nici integrarea 

vingerea noastră, de asigu
rarea universalității sale, de 
oglindirea mai corespunzătoa
re a realităților lumii de azi. 
Se impune cu stringență resta
bilirea drepturilor legitime la 
O.N.U. ale Republicii Populare 
Chineze — unul din cele mai 
mari state ale lumii, al cărei 
rol în viața internațională nu 
mai poate fi ignorat de ni
meni — și cu atît mai mult 
de un asemenea for cum este 
Organizația Națiunilor Unite 
Cred că pentru toți oamenii 
politici, pentru toate statele, 
ar trebui să devină clar că 
fără participarea Chinei la re
zolvarea problemelor care fră- 
mintă astăzi omenirea nu se 
pot găsi soluțiile cele mai bune 
Participarea R.P. Chineze la 
viața internațională este o ce
rință a însăși rezolvării cu 
succea a marilor orob’eme ale 
păcii și securității mondiale. 
De asemenea, credem că ar 
servi scopurilor 027. U. admi
terea în cadrul acestei organi
zații și a altor state care nu 
Mat inc» membre.

Aș dori, de asemenea, să 
menționez că, după părerea 
noastră. S.U.A. ar trebui să-și 
retragă toate trupele din Co
reea de sud. creindu-se astfel 
condiții pentru ca poporul co
reean să-și rezolve singur pro
blemele. In mod pașnic. A- 
ceasta. de asemenea, ar fi o 
contribuție importantă la cau
za cooperării și păcii.

în cadrul politici sale ex
terne. România acordă o în
semnătate deoseb ii dezarmă
ri: generale și totale, și in pri
mul riad. dezarmări: nucleare.

Considerăm că singura cale 
a eliminării unui război 
termonuclear nimicitor este 
interzicerea folosirii armelor 
atomice, încetarea producție: 
lor și lichidarea totală a 
stocurilor existente. Desigur, 
pentru netezirea drumului 
spre acest țel pot fi luate în 
considerare și o serie de mă
suri parțiale, tranzitoriu care 
să contribuie la diminuarea 
efectivă a primejdie: nuclea
re. Pe acest raționament și-a 
bazat România hotărirea de a 
semna Tratatul de nedisimi- 
nare nucleară. considerind 
că acestui tratat trebuie să-i 
urmeze noi și noi măsuri con
crete de dezarmare, îndrepta
te spre eliminarea totală a 
pericolului nuclear.

Părerea noastră este că nu
mai nedisiminarea armelor nu
cleare nu ferește omenirea de 
un război nuclear. Atît timp 
cît există arme nucleare, cît 
timp continuă să se fabrice a- 
semenea arme de către cîteva 
state, există un permanent pe
ricol pentru toate popoarele, 
pentru toate națiunile și pen
tru civilizație înseși De aceea, 
considerăm ca o datorie a tu
turor popoarelor să acționeze 
pentru ca aceste arme să fie 
scoase în afara legii să nu se 
mai acumuleze asemenea 
stocuri, cj să se treacă la dis
trugerea lor. Aceasta cores
punde realmente intereselor 
popoarelor, ale întregii ome
niri.

Președintele Nicolae Ceaușescu, și sofia sa, Elena Ceaușescu, intreținindu-se cu Samuel Hayes, 
președintele Asociafiei de politică externă.

politică nu poate crea condiții 
favorabile colaborării și nu poate 
fi de natură să contribuie la secu
ritatea și pacea pe continentul 
european și în lume".

Printr-o altă întrebare, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României a fost rugat să arate 
dacă mai sînt probleme în legă
tură cu reglementarea consecin
țelor exproprierii proprietăților 
americane din România.

Răspunsul a fost: „Acest# pro
bleme s-au rezolvat prin acordul 
încheiat în 1960. In prezent nu 
există între Statele Unite și 
România nici o problemă de a- 
ceastă natură".

S-a întrebat apoi dacă este po
sibil ca oameni de afaceri ame
ricani să poată investi capital în 
anumite întreprinderi ce se con
struiesc în România.

în legătură cu această între

România se pronunță pen
tru desființarea blocurilor mi
litare și lichidarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor 
state, pentru retragerea trupe
lor străine în granițele lor 
naționale Ea se declară îm
potriva oricăror demonstrații 
de forță, de natură să produ
că tensiune și încordare în re
lațiile internaționale, a tuturor 
actelor menite să stimuleze 
cursa înarmărilor. Realizarea 
dezarmării — acest mare de
ziderat al popoarelor — ar 
avea nu numai o covârșitoare 
însemnătate pentru pacea lu
mii. dar ar contribui în mod 
nemijlocit la însăși accele
rarea dezvoltării civilizației 
umane. Cu cele peste două 
sute miliarde de dolari care 
s-au cheltuit în acest an 
pentru înarmare s-ar pu
tea face mult pentru pro
gresul țărilor slab dezvol
tate. precum și pentru so
luționarea multor probleme 
sociale din numeroase țări. 
Cred că chiar in S.U.A. fon
durile ce se cheltuiesc acum 
pentru înarmare ar putea fi 
utilizate în scopuri mult mai 
bune.

O problemă deosebit de 
acută a vieții contemporane o 
constituie menținerea și chiar 
adâncirea decalajului economic 
și social care desparte țările 
slab dezvoltate de țările avan
sate din punct de vedere al 
nivelului economic. Perpetua
rea acestei stări de lucruri re
prezintă. după părerea noas
tră. o sursă gravă de disen
siuni. conflicte și încordare in 
lume. De aceea, este absolut 
necesar să se acționeze cu toa
tă răspunderea și consecvența 
în direcția lichidări: decalaju
lui existent in ce privește dez
voltarea diferitelor zece ale 
lumii, nentre sprijinirea efor
turilor pe care le fac statele 
rămase in urmă, și a accelera 
mersul lor înainte pe drumul 
progresului și orosperltății. în 
această direcție, crecem. că 
țările avansate pot aduce o 
contribuție mult ma: substan
țială.

Ca să spun cinstit părerea 
mea. aceasta este și o obliga
ție avind in vedere că dezvol
tarea multora dintre țările a- 
vansate se datorește ți faptu
lui că sute de ani au jefuit co
loniile, și-au însușit o parte 
din venitul național al acestor 
popoare. A contribui la dez
voltarea acestor țări înseamnă 
a restitui o mică parte din 
ceea ce li s-a luat Cred că a- 
ceasta este . cinstit drept si 
trebuie realizat

Ca țară europeană. România 
se afirmă ca promotoare acti
vă a eforturilor pentru secu
ritate și pace pe continentul 
unde trăiește. Apreciem că în
făptuirea securității europene 
are o importanță vitală nu nu
mai pentru popoarele de pe 
continent ci și pentru inte
resele securității în întreaga 
lume. înfăptuirea securității 
în Europa ar avea o înriurire 
deosebită asupra destinderii 
in relațiile dintre statele de 
pe toate continentele.

bare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „Dorim ca întreprinderi 
americane și bănci americane să 
facă investiții în România, con
diția fiind însă ca proprietatea a 
tot ceea ce se construiește să fie 
a României. Statul român acordă 
garanții celor ce vor să facă in
vestiții în țara noastră. Nu mai 
dorim, însă, să fim în situația de 
a naționaliza pentru a doua oară 
capitaluri străine. De aceea, în 
legătură cu proprietatea pe teri
toriul României, vrem ca lucru
rile să fie foarte limpezi".

In încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a fost întrebat ce im
presii i-a lăsat vizita în America 
și ce l-a frapat în mod nefavo
rabil.

Răspunsul șefului statului ro
mân a fost : „E greu să concen
trez în cîteva cuvinte impresiile 
lăsate de vizita particulară pe

Aceasta presupune recu
noașterea schimbărilor impor
tante petrecute pe continentul 
european în perioada postbeli
că. Âm în vedere recunoaște
rea R.D.G. pe baza dreptului 
internațional, normalizarea re
lațiilor tuturor țărilor cu 
ambele state germane, re
cunoașterea inviolabilității 
granițelor stabilite după cel 
de-al doilea război mondial. 
Considerăm că, în cadrul efor
turilor pentru lichidarea rezi
duurilor ultimului război și 
efectelor războiului rece In 
Europa, încheierea Tratatului 
sovieto—vest-german repre
zintă un act pozitiv, un im
portant pas înainte.

România apreciază că ți
nerea unei conferințe general- 
europene ar deschide noi pers
pective pentru înseninarea 
orizontului politic pe conti
nent, pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării Intre po
poare. Țara noastră iți aduce 
contribuția activă Ia pregăti
rea conferinței general-euro
pene. la care, după cum știți, 
se are în vedere să participe 
fi S.U.A. și Canada.

Noi considerăm că pe calea 
instaurării unei păci trainice 
in lume o importanță deosebi
tă are crearea unor zone de 
colaborare și bună vecinătate, 
lipsite de arma nucleară, 
în acest sens România ac
ționează în mod constant 
pentru transformarea regiu
nii în care trăiește — Bal
canii și bazinul dunărean — 
intr-o zonă a păcii și înțelege
rii, a colaborării pașnice, con
vinsă că prin aceasta contri
bute la îmbunătățirea întregii 
atmosfere internaționale, la 
asigurarea păcii și securității 
mondiale.

Aș dori în încheiere să sub
liniez ca astăzi, mai mult ca 
orlcînd, se impun din partea 
tuturor statelor — mari și 
mici — a oamenilor politici, 
precum ți a tuturor celor pre
ocupați de soarta umanită
ții. eforturi concentrate în di
recția înlăturării tuturor ele
mentelor care pot periclita pa
cea și împinge omenirea spre 
o nouă conflagrație mondială. 
Ținînd seama de preocupări
le organizației dv., apreciez că 
ea ar putea contribui într-o 
anumită măsură la promova
rea unei politici de colaborare 
între popoare. în acest sens 
cred că stabilirea de relații 
între organizația dvs. și orga
nizații similare din România 
poate contribui la dezvoltarea 
colaborării dintre eele două 
popoare.

Consider că avem datoria 
de a acționa cu toată energia 
pentru crearea unei lumi în 
care popoarele să poată trăi în 
pace și înțelegere, să poată 
colabora rodnic, fără teama 
unor agresiuni, în vederea 
realizării aspirațiilor de bună
stare și progres. Cred că nu 
există o cauză mai înaltă de
cît aceasta — și vă încredin
țez că poporul și guvernul ro
mân îi vor consacra toate e- 
nergiile și strădaniile.

Vă mulțumesc pentru aten
ție.

care am făcut-o în Statele Uni
te. Desigur, am văzut multe lu
cruri interesante aici. Am avut 
discuții utile și sper că ele vor 
avea o influență favorabilă asu
pra relațiilor noastre, în special în 
domeniul economic. Vizita mi-a 
dat prilejul să cunosc și unele 
aspecte ale felului cum lucrați 
și gîndiți aici. Pot spune, în- 
tr-Un cuvînt, că vizita a fost 
deosebit de folositoare. Nu mai 
am timp să mă refer acum la 
aspectele negative pe care, de 
altfel, dv. le cunoașteți • mai 
bine".

S. Hayes a mulțumit președin
telui Nicolae Ceaușescu, în nu
mele conducerii Asociației și al 
tuturor celor prezenți pentru răs
punsurile primite, pentru faptul 
că a onorat cu prezența sa a- 
ceastă reuniune. Toți cei de față 
au aplaudat îndelung.

cu premierul peruvian, 
generalul Ernesto Montagne

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicdlae Ceaușescu, s-a 
intilnit la sediul Misiunii per
manente a României la O.N.U. 
cu generalul Ernesto Montag
ne. primul ministru al Repu
blicii Peru.

în cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmos

cu ministrul afacerilor externe 

al Yemenului de sud, Salim Albeidh
Joi dimineața. președintele 

Consulului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit la reșe
dința sa de la misiunea per
manentă a României la O.N.U, 
pe S-dim Albeidh, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare a Yemenului de sud.

A fost de față ministrul aface
rilor externe. Corneliu Mănescu.

In cadrul convorbirii care a a-

cu primarul New York-ului, 

John Lindsay
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit la 
reședința sa — misiunea perma
nentă a României la O.N.U. — cu 
primarul orașului New York, John 
Lindsay.

John Lindsay a fost însoțit de 
consilierii săi John Palmer și 
Thomas Morgan.

La întrevedere, au luat parte 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., deputat în Marea 
Adunare Națională, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, și Corneliu Bogdan, am
basadorul României la Washing
ton.

Cu prilejul întrevederii, prima
rul John Lindsay a exprimat sa

cu liderii Comitetului pentru ajutorarea

sinistraților
23 — NEW YORK 22 (Ager- 

pres). — De la trimișii noștri 
speciali : (ora 14,09).

La cererea lor, președintele 
Nicolae Ceaușescu a primit 
miercuri după-amiază pe li
derii Comitetului pentru aju
torarea sinistraților din Ro
mânia în lichidarea pagube
lor provocate de inundațiile 
di-n primăvară. Comitetul — 
constituit ca un grup special 
de acțiune în cadrul fundației 
„Apelul la conștiință" — cu
prinde personalități ale vieții 
publice, oameni de afaceri, mi- 
litanți pe tărîm obștesc.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Dumitru Popescu, 
precum și Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României la Wa
shington.

La sediul misiunii perma
nente a României Ia O.N.U. au 
venit John Mosier, președinte 
al „Board Of Holmes Electric 
Protective Company", rabinul 
Arthur Schneier, președintele 
Fundației „Apelul la conștiin
ță" — ambii președinți ai Co
mitetului pentru ajutorarea 
sinistraților din România, 
Francis E. Dorn, secretar tre
zorier al fundației și al comi
tetului. episcopul Silas de Am- 
phipolis, reverendul William 
Duval, reverendul monsenior 
Andrew P. Landi, Norman Ca
rignan, vicepreședinte al fir
mei „W.R. Grace et company", 
Aron Chilewich, președinte al 
corporației Chilewich, Ray
mond Noble, director al firmei 
„Coming Glass Works", Roger 
Sonneman, vicepreședinte al 
firmei „American Metal Cli- 

Mesajul transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu de președintele 

Uruguayului, Pacheco Areco
La reședința sa de la sediul 

Misiunii permanente a Româ
niei la O.N.U., președintele 
Nicolae Ceaușescu a primit 
miercuri seara pe ambasadorul 
Villaro Paiz, trimisul special 
al președintelui Uruguayului, 

^Pacheco Areco, care a trans 
riiis un mesaj din partea șefu
lui statului Uruguayan.

Mesajul exprima un omagiu 
la adresa președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a politicii sale, do
rința ca relațiile dintre Uru
guay și România să se dezvolte 
în continuare, să cunoască o 
nouă amploare, pe planuri 
multiple, colaborarea dintre 
cele două țări. Totodată, pre
ședintele Uruguayului și-a ex
primat regretul pentru faptul

feră cordială, au fost discutat* 
probleme ale relațiilor dintr* 
România și Peru, a fost expri
mată dorința de a se dezvolta 
colaborarea economică, schim
burile comerciale dintre cela 
două țări pe baza avantajate' 
reciproc.

vut loc cu acest prilej, desfășu
rată într-o atmosferă de cordiali 
tate, au fost abordate problerru 
ale relațiilor dintre cele două țări 
aspecte ale situației din Orientu 
Apropiat, subliniindu-se necesi 
tatea reglementării acesteia prii 
mijloace politice, precum și ait< 
probleme ale vieții internațio 
nale.

tisfacția de a-1 avea ca oaspet 
al orașului New York pe pre 
ședințele Consiliului de Stat a 
României.

Președintele Nicolae Ceaușesc 
a mulțumit primarului Joh: 
Lindsay pentru ospitalitatea i 
cordialitatea cu care a fost pri 
mit și înconjurat în tot timpul șe 
derii sale la" New York.

Au fost discutate probleme al 
relațiilor bilaterale dintre S.U..4 
și România, precum și unele pro 
bleme legate de situația politic 
internațională actuală.

Primarul J. Lindsay a înmîna 
președintelui Nicolae Ceaușesc 
medalia jubiliară emisă de muni 
cipalitatea orașului New York ci 
prilejul jubileului Organizație 
Națiunilor Unite.

din România
max", Emanuel M. Ternei 
președintele firmei „Midia» 
Glass company", Roy Titus 
președintele companiei „Hele 
na Rubinstein", Charles Gil 
man jr„ președintele compa 
niei „Gilman Paper".

După cum au subliniat îi 
cursul întrevederii, membri 
comitetului au ținut sâ foia 
sească prilejui oferit de pre 
zența președintelui Nicola 
Ceaușescu la New York pen tri 
a-1 cunoaște și a-1 saluta. A 
preciind în mod deosebit poli 
tica de pace și cooperare 
României, a președintelu 
Nicolae Ceaușescu, ei și-ai 
manifestat dorința de a milit 
în continuare pentru a-și adu 
ce contribuția la dezvoltare; 
relațiilor multilaterale dintr 
S.U.A. și România, a bunelo 
raporturi dintre popoarele ro 
mân și american.

Ei au anunțat că își vor con 
tinua activitatea de ajutorări 
a sinistraților din România ș 
că, în cadrul acestei preocu
pări, au luat hotărîrea de a re 
construi și echipa cu utilaju 
medical necesar un spital dir 
Mediaș și de a trimite un sto< 
de medicamente destinate spi
talelor pentru copii.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentrt 
sprijinul acordat de comitet îr 
perioada calamităților natu
rale din primăvară, arătînd ci 
vede în acest sprijin nu numai 
un gest umanitarist, -ci și ur 
semn de prietenie și prețuire 
pentru România și politica sa 
de pace, colaborare și înțele
gere între toate popoarele 
lumii.

că, din considerente de ordin 
intern, care il rețin în prezent 
în țară, a fost nevoit să amine 
vizita sa în România, prevă
zută pentru acest an. Mesajul 
exprima convingerea că pînă 
la efectuarea vizitei, bunele 
relații româno-uruguayene vor 
urma un curs ascendent, în 
folosul ambelor țări.

Ambasadorul Villaro Paiz a 
ținut să folosească prilejul în
trevederii pentru a omagia 
discursul rostit de președin* 
tele Nicolae Ceaușescu la tri
buna sesiunii jubiliare # 
O.N.U.

La întrevedere a participat 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor- extern^

i
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Lucrările sesiunii
Din sutele de date, de

scrieri și imagini cu care, 
desigur, fiecare călător plea
că încărcat spre a trece O- 
ceanul în America, o carac
terizare a orașului New York 
o reținusem cu oarecare in
credulitate. A descrie New 
Yorkul, spusese cineva, e ca 
și cum ai vrea să fotogra
fiezi un copil : nici n-ai apă
sat bine pe declanșator, co
pilul s-a mișcat; New Yorkul 
e altul I
i Sosind aici, "m lumea zgî- 
rie norilor, mi-am dat sea
ma de exactitatea afirma
ției. Deși aparent își menține 
stabilă înfățișarea, mai ales 
atunci cînd îl privești de sus 
sau de pe mare, orașul — 
poartă a acestui continent 
ciudat — e, într-adevăr, în
tr-o permanentă dinamică 
greu de înregistrat în toată 
înfățișarea ei.

Marți, de pildă, întorcîn- 
du-ne de la Detroit, avionul 
ieșise dintr-o perdea groasă 
de nori ce plutise multă vre
me deasupra Marilor Lacuri 
pentru a se desfăta într-un 
peisaj de clară luminozitate 
în apropierea Oceanului 
Atlantic. Stewardesele și-au 
sporit și ele zimbetele : soa
re deasupra New Yorkului 
e un lucru cam rar, căci per
delele de fum industrial țin 
mai tot timpul uriașa metro
polă parcă în umbra unei 
răzbunări a materiei către 
omul care i-a smuls energia, 
lâsînd cerului duhul ei neli
niștit și mișcător. A fost un 
noroc căci avionul zbura 
foarte jos, abia la un kilo
metru înălțime, așa încît am 
putut să vedem și să înre
gistrăm bine harta foarte 
simplă a marelui oraș care 
pare atît de complicată la 
prima vedere.

în cîteva minute ne-am 
plimbat cu privirea pe Brod- 
way și Roosevelt Drive, pe 
Fifth Avenue, în Central Park 
și în Harlem, am văzut Sta
tuia Libertății născîndu-se ca 
o spumă verzuie de mare 
din apele Atlanticului, cele 
două poduri cu lanțuri ce 
duc spre Brooklyn, miile de 
vase de la cheile Hudsonu- 
lui, plaja celebră de la Ja- 
maica-Bay, și mai ales uria
șul Empire State Building, 
olădire, deocamdată cea mai 
înaltă din lume, căci alta se 
grăbește tot aici, în Man- 
natan să-i întreacă cei 448 
de metri cu care domină 
construcțiile urbane din 
1931. Totul clar, I impede. 
Pentru ca numai după cî
teva orw, aflați jos, între pe
reții de blocuri-stînci să ve

dem pe același pisc Fifth A- 
venue norii trecînd pe lin
gă același Empire ca niște 
păsări pe lîngă umerii unui 
uriaș. Seara plecasem la o 
plimbare pe Madison pentru 
ca numai după cîteva minu
te, la întoarcere, să găsesc 
strada barată de garduri 
purtînd inscripția „Police 
bline" și străjuite de oameni 
de ordine în uniformele cu
noscute ale poliției ameri
cane : într-un fragment de 
timp orașul intrase într-o 
campanie de alegeri, apă
ruseră oratori, microfoane, 
orchestre, susținători (și mai 
ales susținătoare) care dis
tribuie mii de afișe, baloa
ne, pălării de plastic și otte 
obiecte în care era fotogra
fiat chipul personajului sus
ținut. Pe strada o treia, un 
bloc încă neterminat mă fă
cea să mă întreb dacă îl

Corespondență 
telefonică 

din New YorK 
de la Eugen Florescu

moi văzusem cu cîteva z'He 
mai înainte. Am numărat 45 
de etaje și am observat că 
e de fapt o schelă impre
sionantă de oțel de jos pînâ 
sus. Așa mi-am dat seama 
că zgîrie norii sînt, de fapt, 
în întregime de metal, că 
orașul întreg — New York
ul, e un oraș de fier, cu tot 
ceea ce această caracteristi
că atrage după sine pentru 
viața omului modem, fie 
confortul, fie neliniștile. în
torși acasă, timpul ne va 
permite, desigur, să ne refe
rim mai pe larg la imagi
nea complexă, la inspirația 
plurivalentă pe care ți-o 
lasă zgîrie norii.

în aceste zile, prezența 
șefului statului român la 
New York în fruntea dele
gației participante la Sesiu
nea jubiliară a Națiunilor 
Unite, activitatea foarte bo
gată pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfă
șoară polarizează întreaga 
noastră preocupare, stă în 
atenția multor oameni de 
stat, diplomați și ziariști 
străini. Acum, cînd scriu c- 
ces*e rînduri sîntem la în
cheierea unei zile de mun
că, dar, la reședința șefului 
statului român, continuă să 
sosească oaspeți de seamă.

De azi de dimineață, tele
imprimatoarele au transmis 
continuu știri despre astfe 
de contacte și despre care, 
desigur, cititorul a luat deja 
cunoștință pînă la această 
oră. E un semn din ce e mc 
evidente că poz:țd Româ
niei pe arena internațională 
se bucură de prețuire și res
pect în întreaga urne, ca 
personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu face ca 
țara noastră să se afle in 
atenția cercurilor interna
ționale cele mai —pocăi
te. Fără îndoială, la reacția 
de bun răspuns la ac*'-' • 
le întreprinse de delegație 
română, contribu e în bună 
măsură, ecojl pe care iî 
are cuvintarea -as* *â c 19 
octombrie a Na* jr e Uni
te de Președ mele Ceoușeso., 
alte activi-o*: pe cc'e dom
nia sa le întreprinde aici. 
Voi cita, numai peo‘ru a da 
o sumoră — cg -e. dteva 
date : de 'a OJp'trul Adu
nării Ger.erafe a O.N.U, 
unde c exprimat luni, în 
chip strălucit poziția *i'» 
noasrie privind p' nc'-po'e e 
aspecte ale realităților lu
mii contemporane, l-om ur
mărit marți pe presed -*e ta 
sect-l'e Uzinelor Ford din 
Detroit, preocupe* de pro
bleme strict ind.striae, și 
nu voi uita surprinderea cu 
care unul dintre conducăto
rii cunoscutei companii de 
au*omob’e descooerea dm 
întrebările puse de tovară
șul Ceaușescu la sec* a de 
laminoare Sleeping, că șehd 
statului român cnci'zeazâ 
probleme de mare comoe- 
tență tehnică, pentru ca, 
miercuri, Ic corporația co
mercială „Macys*, core de
ține cel mai mare megazta 
din lume, la New York, să 
pot nota în cornetul de re
porter un dialog viu, foarte 
interesant, pe probleme de 
comerț și relații comerc’c e 
susținut cu tot otita pricepe
re și largă viziune de către 
Președintele nostru. De alt
fel, toată această act'rv:tcte 
vine să realizeze practic 
principii pentru cere se mi
litează aici. Io Nc‘ un e U- 
nite, și pe care Charta 
O.N.U. le prevede între o- 
biectivele ei esențiale. 
Românio contribuie astfel 
direct, activ, eficient, io 
crearea unui climat de înțe
legere reciprocă, spo-este, 
prin propriul său exemplu, 
sfera relațiilor de colabora
re între țări, în sc-’-il înțe
legerii, păcii si prog-es. ui.

XwYork — 12 octombrie
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O ANUARUL demografic 
al O.N.U.. dat publicității la 
New York, relevi ci in ca
rol in care actualul ritm de 
creștere a populației se va 
menține, populația clubului 
se va dubla in următoarele 
trei decenii, ajungind în anul 
2MH> la 7 miliarde locuitori. 
Actuala populație a globului. 
3 552 «00 (MO, este repartizau 
după cum urmează : 56 la 
sută in Asia, 13 la sută in 
Europa, 9.7 la suU in Africa. 
7,9 la sută in America Lati
nă, 6,7 la sută in U.R.S.S., 
6,8 la sută in America de 
Nard și 9,5 la sută in Ooea- 
aia. I

Armata chiliana 
in stare de alarmă

Comandantul șef al armatei 
chiliene, generalul Rene Schnei
der, a fost joi victima unui aten
tat- Comunicatul publicat de 
Ministerul Apărării precizează 
că generalul Schneider a fost 
atacat joi dimineața de necunos- 
ouți Înarmați care, utilizind trei 
automobile, i-au barat drumul 
și au deschis focul asupra lui. 
Victima, lovită de trei gloanțe, 
a fost transportată la Spitalul

militar din Santiago âe Chile 
și supusă u-.ei intervenții chi
rurgicale dificile.

S-a anunțat joi că forțele ar
mate. politia și jandarmeria din 
Chile au fost puse In stare de 
alarmă. Ministrul de interne. 
Pattiocio Rojas, a prezidat mai 
multe reuniuni consacrate adop
tării măsurilor ta vederea păs
trării ordinii.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Gene
ralului JUAN JOSE TORRES GONZALEZ, președintele Re
publicii Bolivia, următoarea telegramă :

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Repu
blicii Bolivia. în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
transmit Excelenței Voastre sincere felicitări și urări de 
prosperitate ți progres pentru,, poporul bolivian prieten.

Primire la Consiliul
de Miniștri

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Ilie Verdeț, a pri
mit joi după-amiază. pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar *1 Suediei la București, Cari 
Rappe, în legătură cu plecarea sa

definitivă din țara noastră.
La întrevedere, care s-a desfă

șurat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Cliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Cronica U.T.C.
Ieri a plecat spre Buda

pesta delegația Uniunii Ti
neretului Comunist condu
să de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care va participa la 
sesiunea Comitetului exe
cutiv și Ia cea de a 8-a a- 
dunare generală a Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat ce va avea loc 
m eapitala R. F. Ungare. 
La plecare pe aeroportul 
Otopeni au fost de față to
varășa Floarea Ispas, se

cretar al C.C. al U.T.C., ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Joi dimineața a părăsit 
Capitala Chiesa Giulietto 
membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Fe
derației Tineretului Comu
nist Italian (F.G.C.I.) care 
la invitația C.C. al U.T.C. tPi 
a făcut o vizită in țara 
noastră. La plecare pe ae
roportul Otopeni, oaspetele 
a fost condus de tovarășa 
Floarea Ispas, secretar al 
C.C. al U.T.C.

jubiliare
NAȚIUNILE UNITE 22 -

Trimisul spe- lai. L- Rodescu. 
transmite : Lulnd cuvin tui în 
cadrul dezbaterilor la sesiunea 
jubiliară a Adunărri Genera
le a O-N.U- nunistrul de ex
terne a! R P. Bulgaria. Ivan 
Bașev. a aubliaiat printre al
tele. că delega tea bulgară Îm
părtășește părerea exptttnată 
de numeroase d&egat-i că. in 
prezent. O.N.U. trebuie să-ș 
îndrepte privirile spre viitor 
șa că sensul existențe acestui 
for internațional constă ia a- 
părarea pac:i. Numai în condi
ții de sec-uritate și pace, a «pus 
vorbitorul. popoare~e iți pot 
rezolva problemele națxjnaie 
ți international*

Președusteie Mauritaniet, 
Moktar Ouid Daddah. 
consacrat cea mai mare pan» 
a cuvintării problemelor le
gate de r.r.r.i complex* cjc 
Africa.

în dcacursul aău — cere 
a fote urmărit ca etentte — 
ministr-JÎ afaterâc-r externa 
al Ttnt-rnn Sovietice. A-ri-e. 
Gromiko. a arătat că. in ce: 
25 de ani de t ateteițt a 
O.N.XL, și-au găx.t ngllnteea 
triațele progrese care au rta 
toc In dezvoltarea aocetătu 
•meaeșL

Uniunea Somecxă — a e- 
dăuga*. A. Gromlxc — dep-na 
eforruri pentru a or-eria În
treaga evoluție a e-erxrerxe- 
tor din O.ienrui Aproțxa: 
spre pace apr» evitarea mae. 
no: 'w-v— cmlîtare cate ar 
impiva prtmejdsa exrindaru 
eonfurriui. In acest scop, tre- 
buse să se asigure evacnarea

te tentoririe arabe or-pate p 
realuzarea unei acord prv.inc 
stabilirea păci te cmrtr^âe 
căreia să âe respectate ss re
cunoscute suveranitatea inte
gritatea ter.tortală r. noeoen- 
ăenta politică a tuturor state
lor Orientului Apropiat drep
tul lor de a trăi In pace.

Abordind problema aeca- 
rităti: in Europe. mu*..<r-ul de

a t.iLU.
externe al U-R S-S. a relevat 
câ, in uiumul timp, in evolu
ția evenimentelor de pe con
tinent s-a schițat o cotitură 
intr-o direcție pozitivă și că, 
fa acțiunile guvernelor state
lor e_ropene. încep tot mai 
mult să-și croiască drum ten
dințele spre destindere.

După ce a expus poziția 
UJLSS. în problemele dezar
mării. vorbitorul a arătat că. 
dacă in ansamblu, bilanțul 
activității organizației este 
pozitiv, se impune totuși a fi 
respectat principiu! universa
lității sale, o măsură impor
tantă in acest scop consti- 
tuind-o restabilirea tuturor 
drepturilor guvermâui R P- 
Chineze. singurul care poate 
recrezenta poporul chinez în 
Cacsural de Securitate. în A- 
dunarea Generală ți în alta 
orgaruxr.î ale OJf.U. Mcr.îs- 
triul de externe sovietec a 
subliniat de asemenea nece
sitatea admiterii ta OJCXT. a 
se*or două state germane.

ÎNVESTITURĂ
LA BEIRUT

pentru, ua vnș iaipMn- 
vă ti petro abuaen. a 
anuala* partal de rod* 
Beirut

A-est rerultat. prin care 
Parlamentul libanez Sși rl-- 
festă sprijinul fată de cabine
tul format din eiemer.te extra
parlamentare — teimirieai șl 
profesori -mî versa tari — va 
permite punerea in apiieare a 
programului guvernamental *- 
nunțart anterior. Printre refor
mele propuse, un loc impor
tant E oc-upă proiectul de a- 
mendare a legii elwtorale. a- 
vind ca scop modificarea re
prezentării parlamentare fa ve
derea asigurări: drept urilor ge
nerațiilor mac tinere de a 
participa la conducerea poli
tică a țării Sistemul de fcevă- 
țămint va fi. ae asemenea, mo- 
dernixat și supus unui control 
mai riguros. Totodată, serviciul 
militar va deveni obligatoriu 
per.tru toți tinerii libanezi.

• Prese a-nteăe Nuce 1-e 
pz-mrt joc ia Casa Albă, ps 
Andrei u—y—a vjtr_l •- 
Laieruor externe al UJLSS^. 
af~at în S.U.A. peruru a parti
cipa la ses. mea jubȚaară a 
Adunării Generale a OJf-U. 
Ca aixâstă acene, arec-zează 
agenda TASS, a ■*ut _«c o coe- 
vorbxe ta cere au fost pre- 
aenti S- secretarul de stat. 
WîUjana Rogers, consilierul 
speoal al președintelui pen
tru probiemele securității na- 
tjocale. Henry KăBinger. și 
amnysadoru! VJUSS. la Wa
shington. A. Dobrinin.
• MIMSTXL L ecuadorian al 

ecucapei. Augusto Sclarzano 
~m«SB=tîtiri ș:-a prezentat de
mara. exprim îndu-ți !n acest 
fel îexa: rin- față de noua lege 
a teTățămăniaM i iov. A- 
gempa Prensa Larma relevă că 
se așteaptă, de asemenea, demi
sa* rur au—., s; de stat. Hector 
Espăiel Ocmr-.boga.

CONVORăltILf
LUI MAXIM BEtGHiANU 

LA BUDAPESTA
• ktee 19 și 22 arto^hrir. la 

Bscanesta s-au desăkțuzat cc=- 
v orbiri între âemgava Coasite-

se tovarășul Maxi*

«■—-ta PartS Isare. ca privire ia
coLaPorarea emaomăcă între eeie 
Sauă ^ri pe aeri 19T1—1975.

Părule a. exa—teat rezultate
le artirităch de coordonare a

favorabile pzaara dezvoltarea 
te mnaicsare a eoiaborării eco-
norm-te. toaueririz in producție
trărfjv. ixtrr RirAxa ti Ue- 
garia in următearea perioadă de

a AGEN i .A TABS tefor^aaa— 
zi ti la îl octombrie, un avion 
al' iwti’iM- aeriene mtSttaae ale 
SVA a violat «estici aerian al 
UJLS-N- ater-lzfed pe wa aero
port ier. așaropierea orașului 
Lev .na «a» ,’Armerial. Avionul 
era ta stare txmi La bordul Iu: 
te aflau patru persoane tare au

Atiafia guvernului de la 
Pnom Fenh a bombardat din 
nou joi, pentru a treia zi con- 
recutiv, pozițiile deținute de 
unitățile forțelor populare de 
rezistentă din jurul capitalei 
cambodgiene, in mcer-area 
de a forța blocada instituită 
de acestea de-a lungul auto
străzii nr. 2, care face legă
tura intre Pnom Perth ți fron
tiera cu Vietnamul de sud.

In acelați timp, unitățile 
gucemului Lon Sol au fost 
s-apuse unui foc intens în lo
calitatea Khambak, situată la 
35 km sud de Pnom Penh si 
Kimong 77 km sud de 
Pnom Penhi.

Un pssrtător de cucmt mili
tar a anunțat la Pnom Penh 
ci unstăți'e administrației au 
continuat operațiunile in ju
ni oruțuhă Tsag Kauk, situat 
la 55 km need de Pnom 
Penhbunde 15 bataltcone au 
‘ost masate in ultisnele săptă- 
mbsi na acopu! de a ocupa o- 
rzsul Kompong Khem, aflat 
nsb controhd patrioțior. El a 
precizat ci aceste urutiți au 
rost intirite In urmi cu ata
ca zsls cu două bataisoana 
rambodgiena mstnsite In 
Uirinemeal de sud.

CANADA
• Calm relativ la Montreal • Condiții pregin 

tite pentru efectuarea unul schimb
Un calm relativ dom

nește la Montreal după 
funeraliile ministrului 
muncii în guvernul pro
vinciei Quebec, Pierre 
Laporte, executat dumi
nică de membrii organi
zației separatiste „Fron
tul de eliberare a Que- 
becului".

Desfășurarea masivă de for
țe armate după instituirea 
„măsurilor de război“ nu se 
mai face simțită ca In primele 
zile, militari fiind văzuți doar 
in. jurul edificiilor publice și 
al reședințelor unor oameni 
politici.

Poliția continuă însă să 
efectueze percheziții pentru 
depistarea locului unde se află 
ascuns atașatul britanic răpit 
la 5 octombrie, și pentru a- 
restarea a doi lideri cunoscuțl 
ai organizației ilegale care și-a 
asumat responsabilitatea răpi
rilor. în capitala țării ae ur
mărește îndeaproape evoluția

s eini r* ~t
demarat că stat generalul e- 
tBencan Scherer, generalul a- 
rr.er~.cac MeWarrie, rr.aicrul-piiot 
R_ssel și ceîoBeîul Turv Deneb. 
Toate persoanele âe la bordul 
avionnkri stat sănătoase.

Organele competente sovle- 
tice au primit insărciaarea să 
studieze cîrcumstanțeie In care 
u produs violarea de către 
avionul american a frontierei 
âe stat a U-R-S-S.

RAVAGIILE
URAGANELOR ÎN F1UPINE
• URAGANELE ,Joan" șl 

rKa»e7, care s-au abătut săptă- 
mtaa trecuta asupra Filioinelor, 
au provocat moartea a peste 
1 000 de persoane și rănirea altor 
300. anunță un comunicat al 
Crucii Roșii filipineze. Aproxi
mativ ut» milion de locuitori au

președintelui Statelor Unite, 
Richard Nixon, ou privire La 
Indochina.
• DUPĂ cum anunță agenția 

C.T.K. la 21 octombrie, după un 
schimb de note diplomatioe între 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, J. Marko, și ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al S.U.A. la Praga, M Toon, 
a intrat in vigoare acordul inter- 
guvernamental dinrtre cele 
două țări cu privire la re
cunoașterea reciprocă a dovezi
lor privind aprecierea calităților 
de zbor ale avioanelor importate.

Acordul deschide posibilități 
comerțului reciproc fn domeniul 
avioanelor de transport și spor
tive, de subansamble și motoare 
de aviație.

situației din Quebec, măsurîîă 
fiind șl aici vizibile.

Pentru a aplana „neliniștea 
care se face simțită în anumită 
cercuri", relatează agenții 
France Presse, ministrul justi
ției în guvernul provincial 
Quebec. Jerome Choquette, â 
dat publicității un comunicat 
privitor la situația persoanelor 
arestate după instituirea stării 
excepționale. In comunicat se 
dă asigurări că cei deținuți „nu 
vor fi obiectul abuzului din 
partea serviciilor de poliție", 
„Un grup de anchetatori și de 
procurori a fost constituit, * 
spus Choquette, pentru a stu
dia dosarul fiecăruia dintri 
deținuți cit mai urgent posî* 
bil“.

în cercurile oficiale contt^ 
nuă să se manifeste îngrijorat 
re în ce privește soarta aia* 
șatului britanic întrucît nil 
s-au restabilit contactele întră 
autoritățile locale și răpitori. 
Primul ministru al Quebectțț 
lui, Bourassa a reafirmat ofer
ta de a permite autorilor ră
pirii să părăsească în eigtic 
ranță țara, în schimbul puneț» 
rii în libertate a lui Jam«s 
Cross. Informațiile potrivit 
cărora această ofertă ai urma 
să fie acceptată de autorii ră
pirii nu au fost încă eonii/* 
mate, deși toate condițiile penj 
tru efectuarea ,.schimbului" atț 
fost pregătite die autorități.

e ÎNTR-O dedarație făcută 
posturilor de radio parizienei 
președintele Ciprului, Makarios, 
a afirmat că in prezent tratati
vele dintre comunitățile cipriote 
turcă și greacă se află într-un 
impas, rezultatele obținute In 
cursul dialogului lor, început în 
urmă cu doi ani, nefiind satisfă
cătoare. Arătînd că acest dialog 
continuă, Makarios a subliniat 
ca pozitiv faptul că cele două 
comunități sînt hotărîte să solu
ționeze divergențele la masa 
tratativelor.

Makarios a declarat că guver
nul Ciprului dorește evitarea 
unei divizări geografice a 
insuleL

rămas fără adăpost. In total, 
cinci provincii ale țării au avut 
de suferit de pe urmi uragane
lor. Cele mai mari pagube au 
i st înregistrate ta provinciile 
Camarir.es Sur, situată Ia 250 km 
sjd-est de Manila, și Davao del 
Sur, din insula Mindanao.

• DELEGAȚIA Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini a Republicii Socialiste 
Rjctarua. eoedusă de ministru! 
Io»x Avram, care se află fn 
R. P. Chinezi a vizitat Tîrgul de 
t uaznsă ce la Canton. Delegația 
a foa: tesopte âe Ou Hua-miu. 
ao.'unct a. tair istroluj comer;u- 
I^i extarior al R. P. Chineze.

Oaspețitor români li s-a făcut 
pretutindeni o primire caldă.

PLENARA
CC AL P.C BULGAR

• LA SOFIA a avut loc Ple
nara C C. al P.C. Bulgar, care 
a dezbătu', problema convocării 
ti pregăt-ru celui de-al 10-lea 
Congres ai Partidului Comunist 
Bulgar, in baza propunerilor Bi
roul- Politic prezentate de Bo
ris Velcev. membru al Biroului 
Politia, secretar ai C.C. al P.C.B.

Plenara a hocărit ca cel de-al 
19-lea Cor.gres al P.C. Bulgar 
să 6e convocat la 12 aprilie 1971.

• I£RI s-a desfășurat la Paris 
cea de-a 89 ședință a Conferin
ței cvadripartite in problema 
vietnameză. Cu acest prilej au 
continuat dezbaterile pe margi
nea recentelor propuneri ale

..Pravda” despre relațiile 
sovieto—vest - germane

Sub titlul 
Iuti Jukov

„R.F.G. '70“,
semnează in

..Pravda" un amplu articol, 
in care subliniază că „oame
nii rezonabili de ia Bonn
preferă acum să se gindeas- 
că la viitor. Ia dezvoltarea 
relațiilor cu țările socialiste 
pe o bază nouă, irrțelegind 
cu claritate că tratatul dintre 
U.R.S.S. ș: R.F.G. răspunde 
ir. egală măsură intereselor 
ambelor țâri și reprezintă un 
punct de pornire al unei 
no; dezvoltări a relațiilor”.

Autorul relevă că in con
vorbirile cu secretarul de 
stat din Ministerul Afaceri
lor Externe al R.F.G.. Paul 
Frank, care a participat la 
tratativele de la Moscova, 
acesta a declarat : „Ne-am 
înapoiat la Bonn cu convin
gerea câ tratatul reprezintă 
un important jalon in dez
voltarea relațiilor dintre ță
rile noastre. A fost creată o
bază pentru colaborarea în 
Europa. Au fost deschise 
perspective pentru dezvolta
rea relațiilor economice, 
științifice, tehnice. Dar. în 
cele din urmă, însemnătatea 
politică a tratatului va fi 
determinată de acțiunile 

concrete ale guvernelor noas

tre in viitor, pe baza pre
miselor conținute în docu
mentul semnat. în special, 
intenționăm să dezvoltăm co
laborarea economica, științi
fică și tehnică pină la nive
lul cel mai înalt".

„Este neîndoielnic, scrie 
în continuare Iuri Jukov, că 
o asemenea abordare cores
punde intereselor tuturor 
europenilor preocupați de 
consolidarea păcii, în primul 
rînd, intereselor majore ale 
R.F.G. însăși. Recenta vizită 
la Moscova a ministrului 
economiei, Schiller, și a mi
nistrului pentru problemele 
cercetărilor științifice, Leus- 
sink. vizitele făcute in R.F.G. 
de conducătorii unor orga
nizații de comerț exterior si 
industriale sovietice, pre
cum și apropiatele tratative 

-comerciale, evocă în mod 
convingător vastitatea pers
pectivelor de dezvoltare a 
relațiilor de afaceri reciproc 
avantajoase, bazate pe egali
tatea în drepturi dintre cele 
două țări.

Ratificarea și realizarea 
în praotică a tratatului so
vieto—vest-german vor con
tribui categoric la aceasta".

In OBIECTIV—RECOLTA 70
'Urmars din oag. Ii

4900 hectare eu orz. Unitățile 
care au acordat atanf* cuconiți 
au terminat sau smt pe punctul 
de a termina această lucrare. 
Este exemplul meccrazaiordor n 
cooperatorilor din Băbens, Căh- 
nețti, Vtțina Veche, Pereți, Băl
teai, Patlogi. Gtucăreni ți altele. 
In acelați timp se constată că pe 
raza de activitate a tuturor în
treprinderilor de mecanizare sint 
unități cu suprafețe mari «ase
mănata. E adevărat că pe alo
curi, terenul fiind greu, a fost 
nevoie să se folosească două 
tractoare la plug. Dar nu este 
mai puțin adevărat că și mecani
zatorii nu au folosit din plin tim
pul de lucru. S-au înregistrat ți 
cazuri de indisciplină, de lipsă de

interes pentru intre; ^-ec utila
jelor. Așa se face că la coopereti- 
ca agricolă Crtmpoia s-au semă
nat 200 hectare dm cele &20 pre
văzute. la Srnești 170 hectare dm 
7S5. id Potcoava 140 dm 70S ier 
la blocileni din 122-5 hectare 
mimai 200. Cooperator--, din Ti- 
tulețti au prevăzut să insămm- 
țeze in acest an 500 hectare dor 
ața cum arată cooperativa aminti
tă au realizat numai 71 hectare ți 
a*ta numai pentru că s-au ingriht 
să-ți procure din timp sămînța 
necesară ți pentru că secția de 
mecanizare uu s-a preocupat de 
pregătirea terenului

Suprafețe foarte reduse ir. re
port cu planul pe care-l au de 
realizat au însănunțat ți coope
rativele agricole din Dohrotecsa. 
Vlădila. branoc-ăț. Piatra Sat ți

alteta secțssle w> dsrpun
de multe tr^ctome ta îmscțrurse.

SPORT • SPORT « SPORT <
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH

DIN FAȚA TABLEI CU 64 PĂTRĂȚELE, redactorul nostru 
FLORIN GHEORGHIU, mare maestru internațional, RELATEAZĂ:

restantele isiregutrate pmi te* 
prezent. ă«t. Pentru aceasta tre
buie si se acorde o atenție de
osebită folcmrii torței — șui i 
(recobet. pregătitul terenului, se
mănat. eetvn de t>smssă> aten
ție ce trebsrse să se reflecte ia 
primul rind in gnșa deowcrta 
față de cei ce deservesc utds- 
jele tmai tarii ronâfa de hrorj 
in cimp. temolam materială), in
tr-un coistrol mai riguros ai mun
ca lor. astfel incit să se poată 
folosi timpul srvrt care a mai ră
mas pentru meheterea campaniei 
de toamnă.

RUNDA REMIZELOR
Cea de a doua zi a campiona

telor naționale de șah a de- 
butat. în mod cu totul neaștep
tat ; maestrul Traian Stanciu a 
anunțat conducerea tehnică că 
se retrage din concurs pe motiv 
de boală. Astfel, au rămas In 
continuarea cursei pentru ti- 
ti-ti de campion național pe 
anul 1970. 20 de sportivi. După 
acest .incident" și după parti
dele furtunoase de început a 
urmat— ronda remizelor mai 
mult sau mai puțin de luptă. 
Astfel. Ghițescu a avut avantaj 
in deschidere în partida cu Jo-

ița însă în fața apărării exacte 
a acestuia a trebuit să se 
mulțumească cu un rezultat 
egal. Două partide fără istoric 
au fost cele dintre Ilijin—Rei- 
cher și Georgescu-Ghindă. în 
ambele, după efectuarea mută
rilor teoretice ale deschiderii, 
adversarii au părut mulțumiți 
cu cite o jumătate de . punct. 
Interesantă a fost partida Solo- 
monovici—Ghizdavu în care al
bul, debutant în finală, a avut 
un avantaj considerabil însă în 
mod cu totul neașteptat a ac
ceptat remiză. Două remize de

VINEBI. n OCTOMBRIE Uta
Opera Rorr.ânâ : FAUST — ora 

15.30; Teatrul de Opereta: SUZA- 
XA — ora 19.3»; Teatrul National 
„I. L. Caragiale* (Sala Comedia)’ 
FANNY — ora 3»; (Sa'.a Studio): 
TRAVESTI — ora î». Teatrul de 
Comedie: MANDRAGORA — ora 
29; Teatrul „Lucia sturdza Bular.- 
dra“ (Schitu MSgureanu): NEPO
TUL LUI RAMEAU — ora M; 
(Sala Studio). PURICELE IN U- 
RECHE — ora 2S; Teatrul Mic : 
DON JUAN MOARE CA TOTI 
CEILALȚI — ora 20: Teatrul 
,.C. I. Nottara" (B-dul Magheru):

SUS PE ACOPERIȘ... ÎN SAC — 
ora IM»; (Sala Studio): CERUL 
MORȚ11 — ora 29: Teatrul Gîu- 
lesti: COMEDIE CU OLTENI —
ora 19.M; Teatrul Evreiesc de 
Stat: MAZEL-TOV. — ora 19.30: 
Teatrul .Jon Vasilescu-: FLOA
RE DE CACTUS — ora 19.30 ; 
Teatrul . Ion Creangă*: COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ira 9.M: EMINESCU ȘI VERO
NICA — ora 19.30; Studioul 
I.A.T.C.: CARAGIALE. . DAR NU 
TEATRU — ora 20; Teatrul Țăn
dărică (Calea Victoriei) : O PO
VESTE CU CÎNTEC — ora 17; 
(Str. Academiei) : STROP DE 
ROUĂ : BROTACELUL — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase* (Sala Savoy): 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — 
ora 19.30.

VINERI, 23 OCTOMBRIE 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto • 18,20 Căminul • 19,15 A- 
nunțuri — publicitate • 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră a 20,00 Reflector • 20,15 Film 
artistic : „Temerarii" — cu Ro
bert Ryan, Virginia Mayo. Jeffrey 
Hunter. Premieră pe țară • 21,45 
Mai aveți o întrebare ? De la 
eroii detectivi la o nouă știință — 
Criminalistica. Prezintă Ion Petru 
• 22,45 Telejurnalul de noapte.

luptă s-au înregistrat în întîl- 
nirile Neamțu-Mozeș și Bena- 
Vaisman. Prima, mai ales, este o 
partidă interesantă din punct 
de vedere teoretic, negrul adu- 
cînd o noutate într-o variantă 
bine cunoscută. Este adevărat 
că nici albul nu a jucat cele 
mai bune mutări. Retragerea 
lui Stanciu din concurs a 
perturbat ordinea în tragerea la 
sorți și a pus pe unii dintre 
concurenți în situația de a juca 
c.u adversari pe care în mod 
normal trebuiau să-i întîlnească 
mai tîrziu. Astfel, în întîlnirea 
Pavlov—Buză acesta din urmă 
știind că în cursul zilei de ieri 
era liber (conform tragerii la 
sorți) nu s-a prezentat și parti
da a trebuit să fie amînată. 
Alte două asemenea întîlniri 
au fost Ciocîltea—Kertesz și 
Gheorghiu—Ungureanu. în pri
ma, Ciocîltea a jucat inventiv 
deschiderea, a sacrificat un 
pion per.tru inițiativă însă timp 
de multe mutări nu s-a văzut 
nimic clar. Tn cele din urmă 
însă în poziția foarte ascuțită 
Kertesz a săvîrșit o greșeală 
gravă și a pierdut. Două parti
de s-au întrerupt : Gheorghiu— 
Ungureanu și Segal—Tratato- 
vici. în ambele albul stă mai 
bine. în runda a treia se vor 
disputa următoarele întîlniri 
mai importante : Vaisman—
Gheorghiu ; Ungureanu—Pav
lov ; Tratatovici—Bena ; Mozeș— 
Ciocîltea ; Joiță—Segal; Ghin
dă—Neamțu ; Reicher—Geor.
gescu.
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