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VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN BELGIA

convorbirilor
oficiale

, » <
Joi, 26 octombrie, s-au înche

iat convorbirile oficiale româno- 
belgiene, desfășurate la Palatul 
regal din Bruxelles.

Au participat, din partea ro
mână, Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat, și 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Geor
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României la Bru
xelles, Gheorghe Oprea, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele. Băncii de comerț ex
terior, Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, Nicolae Ionescu, ad
junct al ministrului industriei 
chimice. Dumitru Mihail, direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea belgiană : Gaston 
Eyskens, prim-ministru, Andre 
Cools, vice prim-ministru. Pierre 
Harmel. ministrul afacerilor ex
terne, H. Fayat, secretar de stat 
la comerțul exterior, T. Adriaens- 
sen, ambasadorul Belgiei la Bu
curești, P. Reusens, 
M.A.E., J, Graeffe, 
în M.A.E., J. Herpin, 
M.A.E.

s Convorbirile s-au 
Ontr-o atmosferă cordială.

director în 
ambasador 
director în

desfășurat

Suveranii Belgiei
invitat» să viziteze

România
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena /Ceausescu, au in
vitat pe majestăți.le lor regele 
Baudouin și 
facă o vizită 
nia.

Invitația a
plăcere. Data vizitei urmează 
să fie stabilită pe cale diplo
matică.

regina Fabiola să 
oficială în Româ-

fost acceptată cu

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂNIEI

Pe frontul campaniei

TINERII ACȚIONEAZĂ ENERGIC
PENTRU ÎUEREA GRABNICĂ

ALBA VILCEA

Fiecare oră lucrată — o izbindă 
in bătălia cu timpul
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SUCEAVA

30 000 de tineri
rEzai:ează- sortează

și transportă
CARTOFII

ternii- «~i ~ arac-far a pocan- 
ras acCsaue pameOee ale tme- 
nifar uceMufa. Firesc. pentru că 
»rr«i rri coteai detme ponderea 
fa accnitrzra județului. Trei
zeci de mii de uteciști au_ac-, 
CoMat- fn toemua aceasta pe 
pfc#.>e si vint pe laporiță, în 
concrțrije noroiului adine la 
Ștrinsul recolei de cartofi mai 
txcu decât oricând. Aproape opt

GH. BRAD
'Continuare in peg. a ll-a)

Pretutindeni
unde este nevoie de noi

Condițiile de lucru în agricultura județului 
Vîlcea sint și acum deosebit de grele, mai ales 
in unitățile situate în lunca Oltului. Aici, 
ultimele ploi căzute pe solul suprasaturat de 

I umiditate au determinat apariția fenomenului de 
: băltire. In unele locuri apa ajunge chiar la ni- 
; vdul știulefilor de porumb. Cu toate acestea, oa- 
; menii înregistrează zilnic substanțiale realizări pe 
graficul campaniei. Și asta pentru că obișnuite- 

• lor metode de lucru ei le adaugă soluții noi, 
adaptate împrejurărilor.

Porumbul care ocupă încă însemnate supra
fețe nu mai este cules si strins ca altădată în 

j grămezi între noduri. Știuleții desfăcuți de co- 
j cer.i s:nt puri în sacii agățați de gîtul fiecărui 
I culegător ți apoi duși în -spate pînă la cel mai 

apropiat capăt a! tarlalei, pentru a fi preluați 
I de tractoare echipate —- pe tiranți — cu trocuri 
I ce pînă zilele trecute erau folosite la struguri.

X. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a ll-a) >

Se seamănă grîu in flux continuu la C.A.P. Sacu, clin județul 
Caraș Severin

Foto: EM. T1NJALA• ••••••O «••••••<
Un redactor

Președintele Consiliului âe 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nico;ae Ceaușesea, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. au oferit un dințu. 
în saloanele Cercului r 
Gaulois, în cinstea Maiestâț
lor regele Baudouin și rejfana 
Fabiola.

Au -participat Altețele Itr 
prințul Albert si prințesa Pă_- 
la, A. van Acker, președinte-» 
Camerei Reprezentanților. G

ai

per

k. testai

C?1 3eS î S>*fi 
cq 'ovarâșa 

2 si r*gina Fa- 
Albm și prin- 
1 fotografiat. 
teului, rare s-a 

;ferâ de- 
=■ rrraialâ, au rostit 
t reședințele Nicolae 
si regele Baudouin.

la o ședință

de analiză! practica elevilor.
3DO5Î Dar, practic, ce avem de făcut?

Ceremonia
Declarației

comune a
Socialiste

TOASTUL PRESEDMTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU

TOASTUL REGELUI
BAUDOUIN

seats

s*

<■: n.stru. o vizită în țara
faMMMeasoastrâ și vă mulțumii,i 
toarte mult pentru invitația 
jdrrtlti

Ca cele mai bune urări la 
i-cerea dumneavoastră în 

(ară. pentru fericirea și prospe- 
ritalea poporului român, vă in

i'.. doamnelor și domnilor, să 
- di-căm paharele în sănătatea 
Fxcelenței sale. domnul pre
simte. și a doamnei Ceaușescu, 

pentru prietenia dintre cele 
două popoare ale noastre!

Astă vară, în tabăra de la 
Homorod, întrebată fiind ce ac
tivitate tehnico-prod'uctivă a 
desfășurat în orele de atelier, 
secretara U.T.C. a unui reputat 
liceu din Bacău a declarat că 
a produs— ecleruri. N-a fost 
nevoie să căutăm în dicționarul 
tehnic explicații asupra produ
sului ori a tehnologiei sale de 
fabricație : „Eu și colegele mele 
am „produs" această banală 
prăjitură în sute de exemplare, 
mă îndoiesc că-i vom mai folosi 
rețeta, ‘ într-atît sîntem de 
suprasaturate...".

Mi-am amintit de năduful 
elevei în timp ce participam la 
ședința biroului Comitetului 
județean Bacău al U.T.C., care 
avea înscrisă pe ordinea de zi 
analiza activității tehnico-pro- 
ductive a elevilor. Citisem ma-
N'

terialul prezentat de secția școli 
a comitetului județean, îi așcul- 
tam pe membrii biroului care 
participau la discuții, dar mă 
urmărea un gînd : cum ar fi 
reacționat eleva amintită dacă 
ar fi participat la această ședin
ță ? Ar fi găsit aici răspuns la 
frămîntările ei, și nu numai 
ale ei ? Pentru că nu e puțin 
lucru să petreci în școală 12 
ani și să nu poți primi alt 
atestat decît acela de muncitor 
calificat în producerea... ecleru- 
rilor.

Dincolo de aspectul înfățișat, 
care poate părea anecdotic, 
chestiunea este foarte serioasă. 
Sigur, organizarea activității 
tehnico-productive a elevilor 
intră ’ direct în preocupările 
școlilor și ale întreprinderilor 
care le patronează. Privite așa 
lucrurile, nemulțumirile elevei 
care a inspirat rindurile de.față 
ar trebui adresate celor care au

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Il-a)

TEHNICA

semnăriie 9

solemne
Republicii 
România

'2

iSx-v ■

și Regatului Belgiei :?A
I

ȘI OAMENI
de N. S. STĂNESCU

Joi, 26 octombrie, la Palatul 
Regal din Bruxelles a avut loc 
ceremonia semnării Declarației 
solemne comune a Republicii 
Socialiste România și Regatului 
Belgiei.

Declarația a fost semnată, din 
partea română, de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceausescu, și ministrul afaceri
lor externe,’George Macovescu, 
iar din Z partea belgiană <fe 
Gaston Eyskens, prim-ihinistru, 
și Pierre Harmel, ministrul afa
cerilor externe.

I.a solemnitate au participat

Ilie Verdeț, loan Avram si cele
lalte persoane oficiale române 
care îl însoțesc pe președintele 
Consiliului de Stat in vizita sa 
în Belgia.

Au fost prezenți, de aseme
nea. Andre Cools, vice-prim- 
ministru, H. Fayat, secretar de 
stat la comerțul exterior, si 
alte persoane oficiale belgiene.

După semnare, primul minis- 
stru al Belgiei și președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România au rostit 
alocuțiuni.

-

■

în pagina a 3-a

I

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ

<5
Priveam zilele trecute la o scară rulantă instalată undeva 

intr-un loc cu mare circulație. Pe fețele celor ce o foloseau 
se puteau citi multiple sentimente : pentru unii, scara deve
nise un lucru obișnuit, pe care il foloseau pentru economisirea 
efortului; pentru alții era un fenomen curios ce provoca ui
mirea atît pentru că mecanismul de funcționare le răminea de 
neînțeles, dar și pentru că nu-i pricepeau prea bine nici 
lostul - erau obișnuiți să urce scările din greu și astfel li 
se părea „natural" ; în fine, pentru alții scara era un fel de 
distracție, un amuzament ca atitea altele. Dar deodată scara 
s-a oprit pentru pauza tehnologică. Reacțiile au fost, firește, 
la fel de diferite : unii i-au simțit lipsa, unii nu...

Concluziile pe care le-aș trage din cele spuse mai înainte 
nu privesc numai scara rulantă. Ele se referă, în fond, la tot 
ceea ce numim în genere tehnica nouă — mașini-unelte, in
stalații, instrumente ale muncii automatizate etc. Inovația 
tehnologică provoacă, in fapt, reacții dintre cele mai diferite 
in rindurile oamenilor. Nu e vorba decît în aparență de o 
atitudine conservatoare sau una novatoare. La urma urmei, 
reacțiile lor exprimă o anumită mentalitate, un anumit fel de 
a înțelege viața înconjurătoare și de a acționa asupra ei.

Tehnica nouă o folosim nu pentru că așa este modern și 
pentru că așa fac și alții. Ea își are rosturile ei bine preci
zate în procesul dezvoltării economiei: ea economisește cea 
mai prețioasă resursă de care dispune societatea - munca 
omenească. Pentru a ne dezvolta în ritmurile necesare ridi
cării țării noastre la nivelul atins de țările avansate trebuie 
să folosim cu maximum de inteligență munca brațelor și a 
creierelor noastre. Pentru aceasta e necesară o organizare

(Continuare în pag. a ll-a)
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Pentru încheierea grabnică
a recoltării și însămînțării

/

(Urmare din pag. I) 
sute de hectare au fost eliberate 
numai prin activitatea desfășu
rată de către elevii județului. 
Șapte mii cinci sute de elevi ai 
liceelor de cultură generală și 
de specialitate, ai grupurilor șco
lare profesionale s-au aflat per
manent alături de lucrătorii sa
telor, sprijinindu-i în bătălia ce 
au dat-o pentru strîngerea fără 
pierderi a recoltei. Șaptespre
zece mii de tone de cartofi 
— necesarul pentru un an în
treg pentru locuitorii a cel puțin 
zece orașe ca Suceava —, au 
fost adunate din pămîntul rece 
și umed oare le-a încărcat bo
cancii și cizmele, le-a murdărit 
hainele și mîinile. A fost greu, 
dar nici unul dintre tineri, din
tre elevi și studenți n-a dat mar 
poi. Fiecare știa că dintre toate 
culturile, cartoful este cea mai 
perisabilă. Și'au acționat cu hăr
nicie, cu dăruire. Au transportat 
cu coșurile și sacii tuberculii 
pînă în marginea șoselelor, au

SUCEAVA
protejat cu Apt ce au avut la 
domină grămezile din cîmp 
zilele cu temperaturi scăzute, 
lucrat și la lumina felinarelor, a 
farurilor de tractor și autocami
oane pentru a încărca încă o 
tonă din recolta cea nouă. Pen
tru a impulsiona ritmul transpor
turilor, mecanizatorii au așezat 
pe suportul hidraulic cutii cu 
capacitate de pînă la o tonă și 
au pătruns cît mai aproape de 
locul de unde se recoltau carto
fii. Mîini harnice au încărcat și 
alte mîini harnice au descărcat, 
așezînd în silozuri recolta. Lu
crări în valoare de peste un mi
lion executaseră pînă aseară la 
recoltatul cartofilor elevii și stu
denții suceveni. Iar procentul 
recoltării a ajuns la 90 la sută, 
încă două sau trei zile și în a- 
cest județ profilat pe cultura 
cartofilor recoltatul se va în
cheia, Forțe sporite vor fi apoi 
concentrate spre transportul 
coltei, spre însilozarea ei. 
mecanizatorii vor pregăti , 
mîntul și vor semăna griul și or
zul.

In toamna aceasta, ca peste 
tot în tară, tinerii suceveni : coo
peratori, mecanizatori, elevi și 
studenți au înscris — prin hăr
nicia și dăruirea lor — fapte lău
dabile în'cartea muncii patrioti
ce. Au materializat inițiative și 
acțiuni de o importanță aparte, 
au dovedit receptivitate la ape
lul organizațiilor U.T.C., s-au a- 
flat printre cele mai active eșa
loane pe frontul recoltei.

în- 
în 
au

re
iat 
pă-

(Urmare din pag. I) 

Efectuind transporturile pe 
ploaie, ne rămîne mai mult 
timp pentru semănat atunci 
cînd va fi soare.

Tînărul loan Medra, șeful 
secției S.M.A. din localitate, 
ne vorbește cu respect și ad
mirație despre abnegația de 
care au dat dovadă în aceas
tă toamnă capricioasă uteciș- 
tii din organizația pe care o 
conduce. Cînd timpul le-a 
permis au lucrat în schim
buri prelungite. De nenumă
rate ori serile i-au găsit pe 
cîmp. De cîteva luni nu mai 
știu ce e aceea zi liberă : se 
află, neîntrerupt la datorie. 
Așa au reușit să însămînțeze 
orzul pe întreaga suprafață 
planificată (80 hectare) iar 
griul pe aproape jumătate 
din cele 240 hectare prevă
zute a fi cultivate.

— Restul, precizează loan 
Medra, sînt deja pregătite, 
urmînd a fi insămînțate ime
diat ce se va ivi timpul pri
elnic,

•Cooperatorii din Șibot au 
lucrat în aceste zile din plin. 
In ciuda ploii și a frigu'w 
au transportat la timp din 
cîmn tot ce se recoltaseră în 
zilele anterioare. Concomi
tent s-a lucrat la grădina de 
legume. Mai mulțe coopera-

(Urmare din pag. I)

Unde numărul acestor trocuri 
este insuficient, s-au confecțio
nat coșuri din nuiele. La coo
perativa din Drăgoești adap
tarea la condițiile impuse a 
însemnat intrarea în lanurile 
de porumb și cu scaune pe 
care așează coșuri în care a- 
dună porumbul. Mutîndu-le 
dinj cinci ;n cinci metri, ei a- 
vansează astfel prin lanuri a- 
nevoios, dar siguri că porum
bul ferit de apă ajunge sănă
tos în hambare. Iar pentru ca 
alături de tractoare să poată 
intra în cîmp și autocamioa
ne care să transporte recolta 
rit mai repede, drumurile 
de acces dintre lanuri sînt 
„pardosite" oi fascine, evi- 
tîndu-se astfel împotmolirea 
și patinarea roților. Despre 
această ultimă soluție pentru 
transport apb'cată la Drăgo
ești am aflat a fi inițiativa 
organizației U.T.C. „Doar ce 
am amintit că am putea re-

toare conduse de brigadiera 
Ana Sâs, secretara organizați
ei U.T.C. pg C.A.P., au re
coltat rădăcinoasele și varza 
de toamnă. A fost greu, a 
fost dificil, porțiuni întregi 
de teren erau acoperite cu a- 
,pă dar secretara organizației 
U.T.C., celelalte femei, nu 
s-au dat bătute. Ca și cei
lalți lucrători ai ogoarelor ele 
trăiesc cu convingerea că in

ALBA
vremii 

în

in
Și 
cu

ciuda vicisitudinilor 
recolta trebuie să ajungă 
hambare.

De la Șibot am plecat 
satul vecin, la Vinerea, 
aici oamenii erau ocupați
transportul recoltei din cimp. 
Alte lucrări nu puteau exe
cuta. Pentrii a vedea cit mai 
repede rodul toamnei in 
hambare fi a infringe capri
ciile vremii, cooperatorii și 
mecanizatorii au făcut o ade
vărată risipă de inteligentă 
și inventitate. Au încercat să 
aducă porumbul din cimp 
cu autocamioanele si remor
cile dar le-a fost imposibil. 
Se împotmoleau. Au legat că
rei'’ de tractoare, dar le-ar fi 
trebuit cîteva săptămîni să

transporte recolta în acest 
fel. Șeful secției S.M.A. s-a 
gîndit mult cum ar putea să 
vină mai eficient în sprijinul 
cooperatorilor. Pînă la urmă 
a găsit o soluție ingenioasă. 
Privind discurile și-a spus că 
dacă ar așeza peste ele o 
platformă de lemn ar obține 
un mijloc de transport ideal 
pentru un teren moale. Tină- 
rul Nicolae Heriza, șeful sec
ției de mecanizare, și-a che
mat băieții și prin muncă 
patriotică au confecționat 
două platforme. Pe fiecare 
din ele puțind fi așezate 
2. 000—2.200 kilograme de 
știuleți. In ziua raidului nos
tru i-am găsit transportind 
de zor porumbul cu... discu
rile trase de tractoare cu roți 
duble pe acolo unde terenul 
a permis și cu remorcile.

Zile de aspră încleștare, de 
muncă neobosită, de din. -e 
și abnegație pe ogoare. Bă
tălia aceasta cu timpul a ie
șit din coordonatele ei obiș
nuite, căpătind dimensiuni 
eroice. Este vorba nu numai 
de strîngerea și depozitarea 
bogățiilor acestei toamne, ci 
și de asigurarea recoltei anu
lui viitor^ Fiecare oră lucra
tă reprezintă o izbindâ in 
bătălia cu timpul.

curge la o astfel de metodă, 
și organizația U.T.C. a și ve
nit în întîmpinarea noastră 
propunîndu-ne să le-o dăm 
membrilor ei spre realizare" 
ne spunea tovarășul Radu 
Pătularu, secretarul comite
tului comunal de partid.

ReceDtivitatea tinerilor la 
eforturile ce se depun acum

VILCEA
în județul Vile 
racterist

te o ca*

La recoltai, la ari. la
sortat pe tracteare sau se
mănători tineni rint brațe de 
nădejde. La Bucrumeni și 
Geamăna, intre cei care 
transportă cocenii cu sănii ce 
alunecă direct pe nămintxd 
îmbibat cu apă ei sini prin

tre primii. La fel și la Olanu. 
..Prezența lor intr-un număr 
mare, declara inginerul 
Gheorghe Căpățină. pre
ședintele cooperativei, ne în
lesnește nouă, specialiștilor, 
munca și din alt punct de 
vedere. Pentru că nu este ne
voie să ne mai ocupăm prea 
mult de mobilizarea brațelor 
la muncă, ne putem rezerva 
t moul altor treburi de spe
cialitate". Argumentul la zi 
a! președintelui : degrevat de 
sarcina mobilizării oameni>w. 
sigur că peste tot unde este 
rxvore are la muncă brațe de 
încredere, dimiaeaia v-a az- 
cat pe as tractor fârâ agre
gat să trecMsd peta toate tzr- 

cooneratrv-es. spre 
retișit să găsească >5 
pe care se putea in- 
semăpătorile. Iar cel

con- 
ute- 

șeful

priBZ. a 
hectare 
tra cu 
căruia i s-a încredințat
ducerea lucrării a fost 
cistul Dumitru Popa, 
secției de mecanizare.

La Grupul de uzine pentru utilaj și piese de schimb (Urmare din pag. I)

mșTH Mâță
MATEMATICA SUCCESELOR

Marin Vancea, secretarul cqt 
mitetului U.T.C. de la Grupul 
de uzine pentru utilaje și piese 
de schimb — București, ne-a 
mărturisit de la început cări 
face o deqsehită plăcere să răs
pundă întrebării referitoare la 
bilanțul șconomico-financiăr 
încheiat de colectivul de mun
că de aici pînă ia data de 15 
octombrie 1972. Nimic mai fi
resc avînd în vedere că : e la 
producția globală și marfă, pes
te planul la zi. s-au obținut 4,5 
milioane lei și respectiv 3,5 mi
lioane lei ; • prin eforturi, 
proprii au fost executate utila
je și piese de schimb ce făceau 
obiectul imporțu'pi in valoare 
de 5 milioane lei ' ” . _
s-au economisit 184 tone metal, 
peste 600 000 kw./h., peste 400 
tone combustibil convențional.

— Care este aportul tinerilor, 
al organizației U.T.C. în reali
zarea acestor succese ?

— Mă puneți într-o situație 
delicată. în calitatea mea, de
sigur, aș putea să răspund cu 
superlative. N-o fac însă, su- 
g-rîndu-vă să mergeți în secții
le de fabricație și acolo, la fața 
locului, maiștrii, șefii de echipă 
să vă împărtășească opiniile lor 
în legătură cu acest subiect.

Sfat pe care-1 urmăm. Primul 
popas : secțig debitare

Sîntem lingă masa de trasaj. 
Aici lucrează Marin Groșanu. 
De munca lui depind în mare 
măsură productivitatea mașini-

consumul de ta-

valută ; •

lor de debitat, 
blă.

— împreună 
Constantin 
Sandu — 
au economisit, numai în 
mele 7 zile, peste 500 kg. tablă.

— Cum a fost posibilă atinge
rea acestei cifre într-un inter
val relativ scurt de timp ?

— Uitîndu-ne de zece ori la 
desenul tehnic, trasînd o dată, 
ținind seama întotdeauna că nu 
este permisă irosirea nici unui 
centimetru de tablă. în termeni 
de specialitate : trasare com
binată. Altfel spus, încadrarea 
pe o foaie de anumită dimen
siune de material a cîtorva re
pere de diferite mărimi astfel 
ca ele să acopere întreaga'su
prafață. •

— Procedeu — ține să subli
nieze șeful secției — utilizat la 
sugestia iții Marin Groșanu și 
care își arată din plin eficien
ța. Cred că nu greșesc dacă a- 
firm că cea mai mare parte din 
cele 5 tone tablă economisită, 
din care s-au confecționat două 
transportoare, se datorește exi
genței cu care cei trei trasatori 
privesc „la milimetru" folosi
rea materialelor.

Secția prelucrări mecanice. 
Tot ca urmare a propunerilor 
făcute nu de mult de către un 
utecist, lăcătușul Vasile Petru, 

de oțel 
mai

cu colegii săi 
Marcu și Vasile 

sîntem informați — 
ulti-

din aceeași cantitate 
s-au putut confecționa 
multe produse finite.

Petru explicăO secvență frecvent întîlnită: utecistul Vasile 
maistrului Cheorghe Șandru cum crede dînsut că ar fi mai bine, 

mai eficient să prelucreze un reper din planul zilei.
x

—- Intr-o zi — mărturisește 
maistrul Gheorghe Sandru 
venit la mine tînărul despre 
care este vorba. „Meștere, îmi 
zice, șuruburile pe care mi le-ai 
dat să le execut, se pot face și- 
dintr-un material mai subțire, 
cîștigîndu-se astfel la fiecare 
reper 2 mm.“. Aplicînd soluția, 
numai la lotul respectiv de pie
se s-au cîștigat 25 kg. oțel. Și 
nu uitați că astfel de șuruburi 
se execută într-o lună în pro
porții de ordinul miilor,

Tot în acest sector un alt t.1- 
năr. Ion Hunter, prin alegerea 
variantei optime de prelucrare 
a piulițelor de blindaj, a reușit 
să diminueze cu două minute 
timpul aferent executării unui 
reper,

— La prima vedere pare o e- 
conomie minimă, adaugă tova
rășul maistru. Să luăm însă 
în calcul că aceste două mi
nute recuperate la un. singur 
reper dau posibilitatea unui 
muncitor să realizeze anual o 
producție suplimentară in va
loare de 300 000 lei.

Secția montaj III. Aflăm că 
aici s-a realizat peste 80 la 
sută, adică mai mult de 4 mi
lioane lei, din economiile valu
tare înregistrate pînă acum pe 
intreg grupul de uzine. Utilaje 
cum ar fi foliu automat, cilin
dri filtranți, mașina de tras și 
sondaj bachelită au fost asimi
late aici și sînt deja expedia
te la beneficiari.

— Asimilarea produselor noi, 
subliniază tovarășul maistru 
principal Dumitru Lupu, este 
mai dificilă, cere mai multe e- 
forturi și timp decit executarea 
produselor cu care sîntem o- 
bișnuiți. De aceea orice oră 
cîstiggtă în producția de serie 
este prețioasă, aceasta fiind a- 
fectată asimilărilor.

Tovarășul Marin Vancea, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la Grupul de uzine pentru uti
laj și piese de schimb Bucu
rești, a preferat să se abțină 
să califice aportul tinerilor, ai 
organizației U.T.C. la obținerea 
substanțialelor succese obținu
te de colectivul de muncă de 
aici pînă la data de 15 octom
brie. Au făcut-o în locul său 
conducătorii' direcți ai produc
ției. Opiniile lor, fără excepție, 
relevă un fapt demn de men
ționat : utecistii, antrenați de 
organizația din care fac parte, 
sînt. integrați activ în eforturi
le destinate îndeplinirii mai 
devreme a cincinalului.

GH. GHIDRIGAN
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Gîndind, acționind

Izbînda devine posibilă
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orientați, membrii bi- 
județean care au luat 
au urmat același fir :
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La' C.A.P. Târnoca din judeful Teleorman porumbul se culege 
zi fi noapte pentru a putea fi pus la '

ce
în-

optimizării procesului 
ire practica a elevi-

că' 
se

raport de an- 
unor aspecte 
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Două
confirmări

conceput și realizat actuala 
așezare a activității tehnico- 
productive a elevilor din școlile 
județului. De ce mi-am imagi
nat-o atunci în ședința biroului 
județean, căutînd aici explicații 
pentru prezent, o perspectivă 
pentru viitor ?

Prin implicațiile sale sociale 
si politice pregătirea elevilor 
prin muncă și pentru muncă 
nu poate rămîne doar în sarcina 
organelor administrative. Nici 
nu rămîne. Acest lucru îl știe 
și comitetul județean U.T.C. 
Iar cea mai bună dovadă este 
insăși ședința de birou con
sacrată acestei însemnate laturi 
a procesului educativ. întreba- ■ 
rea e ce sg așteaptă din partea 
organizației U.T.C. în acest 
proces complex, care este con
tribuția sa specifică, de necon
fundat, ce și-a asumat, ce a re
zolvat, ce va urmări în viitor ?

Mărturisesc de la început că, 
dacă n-aș fi știut că mă aflu în 
sediul comitetului județean 
U.T.C,, rămîneam cu o gravă 
confuzie : analiza la care parti
cipam nu era atit de serioasă si 
întinsă incit să poată fi trecută 
în seama inspectoratului șco
lar : dar nici nu viza aspectele 
seriale, politice ale problemei 
incit să poți recunoaște profun
zimea caracteristică unei orga
nizații U.T.C. — interesată si 
responsabilă față de tot ce pri
vește viața tineretului.

Pe scurt,, cum s-a desfășurat 
ședința ? înainte de începerea 
ei, cam cu o jumătate de oră, 
membrilor biroului li s-au in-

A<_z: se lucrează „peste vale", ne dă cinema o in
formație în sat, la Dragurile, în sudul județului 
Argeș. Am ajuns acolo. Cîteva sute de oameni îm- 

prejmuiseră un lan de porumb. Jos era apă sau noroi, imposi
bil ca știulețiî tați de o palmă și ceva, cu boabe ca aurul 
cernut din nisip, să fie așezați în grămezi. Pentru a-i feri, 
culegătorii ii strinaeau la piept, apoi îi puneau în coșurile duse 
ia spate de către un flăcău. în lan. carele intraseră greu, trase 
de cite șase boi 
ajutat de patru plăvani să iasă ia drum bun. Se lucra 
nimeni nu se ptingea 
n-a fost al-dat. ne 
parte și pe alta doi 
cum am put 
roit venind 
virftil căciul 
anevoie dar 
rumb. Intre ._______ . .. .......
Dumitru D.nulescu, băieți și fete ee nu osteneau. In alți ani 
gestul lor ar fi consemnat de către reporter doar ca o faptă 
a unur oameni harnici, acum insă aprecierea se cere formulată 
in alți termeni pentru că inmagazinarea fiecărui kilogram din 
noua recoltă se realizează aici cu prețul unor eforturi de-a 
dreptul eroice. O mie de tone de porumb au recoltat și trans
portat pină a<ja cer din Dragurile și nici unul dintre știuleți 
n-a fost rupt decit ia condiții de ploaie, de noroi, de frig.

Ayăzi se
formație 
Argeș. A

Mai încolo un autocamion a trebuit să fie 
greu, dar 

E al nostru porumbul și e frumos cum 
încredința Dumitru Cotiac, răsucind pe p 
: uleți cu înfățișare de exponat. Și adăuga : 

_-,>m în cimp numai pentru că ne am înno- 
și, la oamenii aceștia, noroiți pină în 

citea pe chip hotârirca de a birui. Avansau 
u către capătul celălalt al rîndurilor de po

lon Cotiac. Marin Găină, Gheorghe Constantin,

La Osica de Sus, Oltul a rupt digurile intinzindu-și 
a*ele ifl taată lunca lată de patru kilometri. A- 
prtsape a mie de hectare de porumb și sfeclă de 

raUr s-ae afiat sab siăpimrea apelor tulburi. Oamenii au pri
vit. aa chibzuit și au actiseat cu dăruire pentru salvarea recol
tei. O m:e ți ceva de ceeeeralori ți mecanizatori, de funcționari 
a; ;esliiu|::ler sătula; și de salaria|i la întreprinderile din apro
piere ți-ae mit terțele ți au pornit ofensiva salvării recoltei. 
Dintre tați aer reținut dnuă nume, numele a doi tineri ce pola
rizau te jenai tor acțiunea celorlalți. Era Ioema Jugaru — 
reaeeratnire si Gheorghe Guirin — mecanizator. In iurtă, ute. 
râta late» Jețarw lucrase ia acordul global o suprafață semă
nată ce porumb ți țu sfeclă. It vagon de știuleți realizase ca 
producție a teeetarul de porumb, ți o medie de 79 da tone la 

de sfeciă. Erau cifre înscrise pe agenda inginerului
acrenepi rare rrOec’au hărnicia ei. Hărnicia, priceperea și sim- 
țst gaswWărevr. fx arem. ech-pati cu cittua. a smi printre 
primii in viltaarea apei rupird știulete ce știulete rodul esm- 
pului ee care-l lucrase o vară. A fost un exentp'i pentru cei- 
laiti. Iar Gheorghe Guicin a intrat cu remorca in apa ce se 
ridiea pină la motorul tractorului. în remorcă ont sut" — o 
mie de kilograme strins de la culegători și strâl-ătea drumul 
pină in marginea satului. Anai, repeta traseul. Curajul lui, dă-- 
ruirea si atașamentul fată de cooperativa agricolă i-a st’mulat 
și pe ceilalți tractoriști. Rezultatul : încă nu se -retrăseseră bine 
apele si întreaga producție de porumb din lunca Oltului se afla 
în denozite. ’ .. .

...Gîndind, acționind țu dăruire oamenii înving.
GH. FECIORU

minat cîteva exemplare din re
ferat pentru a fi citite prin ro
tație. Referatul enumera numă
rul de ateliere existențe în re
țeaua școlară a județului (in
formație de altfel incompletă, 
diferența față de numărul real 
fiind de circa 109 ateliere !), 
evidenția întreprinderi care au 
înțeles ce înseamnă să patro
neze școlile pe acest plan, criti
ca consiliul județean al elevi
lor care „a privit superficial 
sarcina trasată în plenara din 
luna octombrie 1971 de a trimite

informare scrisă privind modul 
de participare a organizației 
U.T.C. respective, al elevilor la 
amenajarea atelierelor școlare". 
Urmau școlile și unitățile eco
nomice care n-au ajuns încă să 
rezolve bine problema, o pre
zentare, . ' ", .
profilelor atelierelor existente 
și cîteva U 
la lipsurile 
organizare a activității tehnico- 
productive. Referatul s-a înche
iat cu un plan de măsuri.

TEHNICĂ
ȘI OAMENI

l

Astfel 
roului 
cuvîntul 
ce s-a făcut, cum s-a analizat 
problema la diverse nivele ie
rarhice și așa mai departe. 
Propunerile pentru completarea 
măsurilor inițiale au avut în 
vedere tot ședințe și analize 
sau „o mai bună colaborare 
între organizația U.T.C. a școlii 
și cea a întreprinderii care pa
tronează școala".

Despre organizarea activității 
tehnico-productive a elevilor în 
județul Bacău merită să se 
scrie pe larg, într-un alț articol. 
Pentru că s-a acumulat o ex
periență, pentru că, la indica
țiile comitetului județean de 
partid, s-au clarificat niște di- 

■ recții de natură să asigure ele
vilor, din județ, într-un viitor 
foarte apropiat, o perspectivă 
profesională clară și ademeni
toare. Să rămînem deci, în în
semnările de față, Ia ședința de 
birou propriu-zisă. Ce ar fi pu- 
tut să-și propună biroul jude
țean U.T.C. ca o contribuție a 
sa, a organizațiilor U.T.C. în 
direcția c,...............
de pregătire 
lor ?

îmi 
cifre: ___ _
658 ateliere școlare care se di
ferențiază doar prin 15 profile. 
Și încă n-am spus totul ; pre
domină atelierele de croitorie 
(172), de lucru de mină (108), de 
tîmplârie (196), de menaj. Doar 
10 ateliere au profil electric 
iar 14 mecanic. Așa arată ate
lierele școlare într-un județ cu 
industrie chimică și petrochimi
că, cu unități avîrid profil me
canic, cu șantiere de construcții, 
cu renumita fabrică textilă 
Buhuși, cu alte întreprinderi 
de industrie ușoară, cu agricul
tură. Un studiu privind necesa
rul forței de muncă în următo- 

că econo- 
pregnantă 
în metal, 
mecanici 

în același

Tîrgul Interna
țional București — 
prestigioasă mani
festare economică, 
cea mai importan
tă de acest gen din 
țara noastră în anul 
pe care-l traversăm 
— și-a'închis porțile. 
Cum știm, la aceas
tă ediție și-au dat 
întîlnire 
tanți a 
firme 
Timp de nouă 
la Complexul expo- 
ziționcțl de 
Piața Scînteii 
fost prezentate di
verse produse din 
27 de țări ale lu
mii, care înmănun
chează o bună par
te din tot ee a dat 
mai valoros gîndi- 
rea științifică și teh
nică, cu deosebire 
în ultimii doi ani, 
iar rezultatele rea
lizate sînt conside
rate, de toate părți
le, ca remarcabile. 
Această a doua e- 
diție a Tîrgului In
ternațional Bucu
rești, a cărei des
chidere a fost ono
rată de prezența 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a al
tor conducători ai 
partidului și sta
tului, de prezen
ța unor personali
tăți marcante ale 
vieții politice și 
economice interna
ționale, se înscrie 
ca o nouă con
tribuție a țării noas- 
t-e la dezvoltarea 
colaborării econo
mice și tehnico- 
gt ii n* if ir c cu toa
te țărde socialiste, 
eu celelalte țări ale 
lumii: a mijlocit o 
cartCcntrată sinteză 
» rreația tehnic 
contemporan», a'.e 
cărei roade îmbină 
in cel mai înalt 
grad utilul cu fru
mosul.

Nouă, românilor, 
această prestigioa
să manifestare ne-a 
adus o dublă con
firmare.

Prima constă în 
aceea că la dorin
ța noastră de cola
borare și cooperare

economică cunoscu
tă și apreciată de 
toată lumea, ca o 
importantă contri
buție la cauza pro
gresului, a păcii și 
colaborării între po
poare, în spiritul 
respectului și avan
tajului reciproc, a- 
dăugăm cu fiecare 
an tot mai multe 
mijloace oare să 
ciliteze această 
peră. Pentru 
iată, la actuala
diție a Tirgulpi In
ternațional Bucu
rești firmele româ
nești au prezentat o 
gamă variată de 
produse care vizea
ză tehnologiile cele 
mai avansate, ramu
rile cele 
vîrf ale 
lui tehnic 
poran și 
întrunit , 
unanime ale repre
zentanților firmelor 
străine (Lista lor 
este destul de lun
gă și în general cu
noscută pentru a o 
mai reproduce aici), 
dovada cea mai 
concludentă în a- 
cest sens fiind im
portantele tranzac
ții finalizate și cu 
acest prilej de fir
mele românești.

A doua este 
ceea că prezența la 
București la un in
terval de numai doi 
ani a unora dintre 
cele mai reprezen
tative produse ale 
tehnicii contempo
rane care facilitea
ză cunoașterea ten
dințelor pe plan
mondial în acest
domeniu fundamen
tal al activității ti
mone. cine să con
firme irței o dată 
justețea orientării 
date de Conferința 
Națională a parti
dului dezvoltării e- 
conomtei 
naționale, 
concluzii 
deamnă 
doua ediție a Tîr
gului P In primul 
rînd spre aceea că 
ritmul în care se 
înnoiește structura

producției indus
triale în fiecare țară 
este-extraordinar de 
raptd. De altfel, 
principala caracte
ristică a Tîrgului, 
comparativ cu edi
ția precedentă, e 
dată tocmai de pon
derea sporită a pro
duselor noi sau mo
dernizate, de tehni
citatea superioară a 
exponatelor. S-a re
marcat apoi gradul 
înalt de finisare al 
produselor, calitatea 
lor ridicată, incor
porarea tot mai ac
centuată în' ele a 
muncii complexe, 
producătorii preo- 
cupîndu-se să au
tomatizeze tot ce se 
justifică economic 
într-un echipament, 
mașină sau aparat. 
In sfîrșit. a fost cu 
pregnanță puș în e- 
videpță faptul- că 
progresul ecimoinic 
este nemijlocit de
pendent de rapidi
tatea cu care sînt 
preluate de pro
ducție cuceririle ști
inței și tehnicii, cu 
atit mai mult de 
vigoarea pe care o 
are activitatea des
fășurată în acest 
domeniu de excep
țională însemnătate 
pentru viitorul ori
cărei națiuni.

Rememorind da
tele esențiale ale 
dezvoltării econo
miei noastre in ac
tualul cincinal, mai 
ales în ultimul an, 
constatăm cu satis
facție că tocmai a- 
cestei orientări îi 
sînt in primul riad 
caracteristice, 
daci adăugăm 
aceste orientări 
'înfăptuiesc așa cum 
ne-am propus, 
rareori 
bine.
motivele să fim op
timiști, să perseve
răm în realizarea 
mai devreme a ma
rilor obiective pe 
care înaltul forum 
al comuniștilor din 
iulie a.c. le-a sta
bilit.

VASILE BARAC

ZILELE FILMULUI
SOVIETIC

cinematograful Capitol din Capitală

In trecere
prin (Moscova

(Urmare din pag' l)

ireprbșabilă a fiecărui loc de muncă, a fiecărei acțiuni. Pen
tru asta e nevoie să nu lăsăm tehnica nouă nefolosită, nu 
avem voie să „lucrăm ca mai înainte".

Or, nu o dată, se constată că mașini și instalații costisi
toare, indiferent dacă ele parvin din fabricile noastre sau 
sînt importate, stau rtefolosite perioade îndelungate. In acest 
răstimp, produsele planificate a fi obținute cu utilajele res
pective sînt așteptate de către consumatori - uzine sau 
populație. Investiția rămîne inutilă dacă mașina nu merge, 
dacă munca la mașina respectivă nu dă produse. Mai mult 
chiar -- investiția nefolosilă aduce pagube pentru că prețul, 
costul celorlalte produse se încarcă, în mod firesc, cu amor
tizarea utilajelor nefolosite dar cumpărate.

Nivelul de dezvoltare la care am ajuns azi, volumul imens 
al investițiilor noastre anuale, pun cu acuitate problema fo
losirii depline și inteligente a tehnicii. Trebuie însă să în
țelegem că omul, calitatea calificării lui, utilizarea cu cît 
mai multă cumpănire a brațelor de muncă, au devenit acum 
hotărîtoare in procesul dezvoltării noastre economice.

rii cîțiva ani relevă 
mia județului are 
nevoie de așchietori 
țesători, tipografi, 
pentru agricultură. ... 
timp, multe din școlile județu
lui dau „specialiști" în fabricat 
ecleruri. Iar biroul județean își 
manifestă în ședință îngrijo
rarea că din cei 1 450 absolvenți 
de liceu — promoția 1972 — 
730 nu s-au încadrat pînă acum 
în nici un domeniu de activita
te. în locul unui 
samblu asupra 
care nu aparțin 
ca concepție nici 
n-ar fi fost mai 
util ca biroul, județean să gîn- 
dească și să analizeze ce poate 
face concret pentru schimbarea 
profilelor actuale ale atelierelor 
școlare, care se dovedesc încă

. departe de cerințele județului ? 
Iată un cîmp — practic nelimi
tat — , de inițiativă, acțiune, 
colaborare între organizațiile 
U.T.C. din școli si întreprinderi, 
între comitetul județean U.T.C. 
si inspectoratul școlar. Iată o 
direcție în care poate aduce 
infinite foloase acțiunii de pre
gătire și integrare profesională 
a elevilor.

\
\
\

l

Scenariul : Gherman Drobiz, Boris Lobkov, ludwiga Zakrjev- 
scaia, Anna Paitik.

Regia : Ilia Gurin. 

Cu : Evgheni Karelskih, Serghei Șakurov, Nikolai Merzlikin, 
Hodjam Ovezghelenov, Lidian Konstantinova, Vera Kuz- 
nețova, Valentina Egorenkova.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN BELGIA
Călduroasă primire in orașul Anvers
In cea de-a treia zi a vizitei 

în Belgia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ■ președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oaspeții 
importantului centru economic 
Anvers.

Grand-Place din Anvers are 
un aer sărbătoresc. Pe frontispi
ciile clădirilor patinate de v?e- 
me — adevărate bijuterii arhi
tectonice — flutură drapelul Ro
mâniei. Marea piață trăiește, 
in aceste prime ore ale dim'.re- 
ții, o vie animație. Pot fi in- 
țîlhiți numeroși cetățeni a: 
orașului, vîrstnici și tineri. Pe 
toți i-a reunit dorința de a salu
ta cu cordialitate și profundă 
stimă pe șeful statului nostru. 
Ei au venit eu flori, cu stegule- 
țe românești.

în numele lor, guvernatorul 
provinciei Anvers, A- Kinsber- 
gen, și primarul orașului, L. 
Craeybeckx, urează președinte
lui Nicolae Ceaușescu un 
călduros bun venit.

în continuare, are loc ceremo
nia militară. O gardă de ostași
— in ținută de paradă — pre
zintă onorul, în timp ce răsună 
51 de salve de tun.

Oficialitățile locale îi ir. -.’.ă. 
apoi, pe președintele N: lae 
Ceaușescu, j5e tovarășa Elena 
Ceaușescu, In sediul Primăriei, 
o clădire construită cu rr.a: e
de patru secole în urmă Z<- 
un grandios edificiu al Renaș
terii. Fațada — înaltă de S de 
metri --- este împodobită c- 
valoroase statui.

în sala de onoare a Primăriei
— decorată cu fresce ilustrixă 
momente din istoria AavertoM
— șefului statului român I 
sint prezentați membrii Cole
giului consilierilor comuna.

Adresîpdu-se cu prile . «-
cestei solemnități președ - 
Consiliului de Stat al R:mi.-.-_ 
primarul L. CRAEYBECKX s

toate statele lunii, cw toate ță
rile care tint dispuse să QrțM 
aere împreună cw dwreaewvwww- 
tră pentru statornic-;rea «war
relații rodnice in Cteriie do
menii ale actriităth p» trT. 
economice și cull*r>te'~ 
intervin acordat nant crw de 
ziariști belgieni. âwatawwswewWr* 
ați precizat ră in swear se va 
ajunge la dispar : a aotaM a 
blocurilor niLtir? taaw Ca 
încrederea âwwaacaroroxrâ w- 
tr-un viilor mai baia, cssadr- 
rați actuala esMaagt a uanr 
blocuri militare a*aaa ca •nod 
un anacronism ce trvbme <â 
dispari rărind.

Domnule preveduOr. <* Ar 
reconfortantă evle mrredsrsm 
dumneavoastră ia snaar* mnr- 
nirii. Tiu mal dfan osuar tfc- 
rile vi uiraBi • arowaaâro «a 
exemplul dunaarav«ancă să 
urmat. Areair» esae âr-aci pe 
care fiecare ana de Ksadcred»- 
țâ o are ăa sauna **. nsac 
ciad ia cunest-vgâ de adente dr- 
neroase care să aananb.

Dauaole pri irdnae. dananad
C eaașesew. sau âartiawa pro a 
ae f ijrwi buc era pautra prv-

stiiMâ sz catWart. arta

â—I a~ irJ~* Beware an-aaal

da.' de «aer ea

nei au s-urxaa arau la danaea* 
s mitră mari W annex. saude 
duuaeavwartriu ore. ann riun 
se^riL trrwitJB Ae tocwre w 
Ar irapen Ar a Me m»-

aci «i MM<e ‘^ee'wnC. S

es&e. Ori wAmHl •m wi <r 
a triîu urum.

spus: In numele popula, e 
șului nostru, am oairf fi frA* 
curia de a \â ura m b— ****■ 
Vă exprimăm pr.eteaia MMtM- 
înalta consider 
pe care îl nutrim față de f®M- 
lucitul om de stat cărw-a 9 
porul român i-a 
ducerea destinelor tate- ** 
fie îngăduit sâ expri“"^ 
tudinea șt emoția 
-putea saluta la m«d J**»**2— 
pe doamna
Prezența dumneaxnastrâ 
reamintește cit de f-- ,2 M
România. cit de apr**— 
simpatic Mta. PT”"1.

In cursul ultimilor ani. 
le din această parte a A—-r 
au ascultat cu lot mat «""•£ 
tenție vocea dumneavoz . 
domnule președinte, care 
in evidență principiile f—•>- 
mentale ce trebute 1
baza direcțiilor de comP_ . 
pentru a asigura bunaț... 
tuturor țărilor, fie ele mari s.a 
mici, modeste sau P.uter"‘/.,a 
iulie anul acesta, intr-un dis
curs viguros care a avut un ră
sunet puternic in lumea ’ 
treagă, dumneavoastră ab re
afirmat formele in cadrul .- 
rora națiunile sint them»_ 
să-si stabilească relațiile ot 
reciproce. Este important ca ta
rile europene să se puna de • 
cord în ce privește egalitatea 
in drepturi pentru toate state 
le respectul independența șt 
suveranității fiecărei națiuni, 
neamestecul în treburile inter
ne și avantajul reciproc.

Ca o țară mică, noi am în
vățat din experiență și am pu
tut simți sensul profund al a- 
cestor cuvinte. De multe ori, 
vizitînd țara dumneavoastră, 
mețlitînd la istoria eț, am fost 
frapați de similitudinea care 
există intre destinuj țarii dum
neavoastră și al țării noastre. 
De-a lungul multor secole, Bel
gia ca si România., a sutent, 
în ’ mod' succesiv, dominația 
străină. Ca și românii, belgie
nii au luptat cu 'mult curaj 
pentru a se elibera de sub do
minația străină. Astăzi, sîntem 
fericiți că România, precum șt 
Belgia sint țări libere și inde
pendente. Ele sint conștiente ca 
iși datorează independența cu
rajului lor de neînfrînt, demni
tății pe carș Știu s-o apere, 
precum și aspirațiilor lor de a 
fi oameni liberi.

Domnule președinte, știu ca 
aceeași grijă, aceleași senti
mente ale demnității umane 
stau la baza principiilor expu
se de dumneavoastră în dis
cursul din iulie, discurs care 
este chemat să devină istoric.

Domnule președinte, de-a 
lungul anilor, dumneavoastră 
ați vizitat multe țări, străbă- 
tînd patru continente. Grija 
dumneavoastră principală con
stă în a stabili și a menține cu 
țările vecine relații pașnice în 
domeniul politic, relații con
structive în domeniul econo
mic și cultural. Dumneavoastră 
ați aplicat o amplă concepție 
de colaborare multilaterală cu

președinte. pewlrw UwaeziMs- 
tră. daarowă Ceacvara. a re
da poporal atit de fericit, azil 
de pbn de viață. reprezintă, 
fără indarală. o varsă mare de 
•pcîasxs*. Ae i»creAere ia viitor, 

iacă a cală, vă rac să primți.

ța aaastră pewtra Captai <ă 
na ați aaarat ce vizita dam-

La rind-î vă-.
NICOLAE CEAI ȘTSCl a SC'-S :

pestre P< iTr a ae care ae-ați 
făca-a. peatre cwviateie calde, 
teaflepleare pe care le-alz 
laic* ia adresa paparnhu ro- 
—a activității sale, precum 
ți ca prwire Ba lelațiila amicale 
tradariamaM dntra România și
Br<r»

Sâm «emerit de fericit că in 
cadrul virilei pe care • facem 
ia Betra putem să cunoaștem și 
frmmmad dammeav eastră oraș, 
an padeewac centra industrial.

Este adevărat că intre țările 
noastre vechi lecaturi. că
ia decursul zttnrvei reprezeatanții 
pepoareiec arrastre aa căutat să 
identifice căile de colaborare 
să. Iwptind pentru independența 
patrie u s-au străduit să coo
pereze pentru a asea caraalia 
că var obține succese pe această 
linie. Sa doresc, insă, să mă 
ocup de isterie, mai cu seamă 
că. zstări. trăim asemenea vre
muri, ia care trebuie vă con
centrăm eforturile popoarelor 
noastre atit m direcția dezvol
tării eeonomico-sociale. ridicării 
bunăstării, științei, cehrru. cit 
si in direcția in făptuirii unor 
relații noi intre popoare, care să 
asigure fiecărei națiuni pascri- 
litatea dezvoltării tort i pun tătar 
voinței sale, fără nici un ames
tec din afară.

După cum știți, sîntem marto
rii unor profunde schimbări in 
viața internațională. După ani 
îndelungați de încordare, in care 
nu o dată a existat pericolul 
extinderii diferitelor conflicte 
militare, s-au obținut unele re
zultate pozitive pe calea destin
derii și colaborării. Aș putea 
spune că «intern, insă, abia la 
începutul unui nou drum. Este 
adevărat că in lume au căpătat 
o afirmare tot mai puternică 
principiile egalității in drepturi, 
respectului independenței și su
veranității. neamestecului in 
treburile interne «i colaborării 
reciproc avantajoase, dar mai 
trebuie parcurs incă un drum 
lung pînă ce aceste principii vor 
deveni o realitate cotidiană, ca 
să spun așa, care să călăuzească 
activitatea fiecărui guvern, fie
cărui stat. România s-a pronun
țat și se pronunță consecvent 
pentru realizarea colaborării 
dintre popoare pe baza acestor 
principii. Înțelegem bine că in 
lumea de astăzi există țări cu 
orînduiri sociale dilerite. există 
țări mari, mici și mijlocii, că 
răspunderea fiecărei țări in 
realizarea unei politici de coope
rare și pace este strins legală 
de mărimea și de forța sa, pină

popoarele vor putea să-și asi- 
gwre o viață demnă, liberă, in- 
dipcndcn*1 In ceea ce il pri
vește. poporul român este ho- 
tărit să facă totul in această 
direcție.

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

Xoi dorim ca intre poporul 
român și poporul belgian să se 
dezvolte in continuare relații 
strinse de colaborare in toate 
domeniile de activitate. Sigur, 
există deja rezultate bune in 
domeniul economic, dar există 
și perspective mai mari in do
meniile științific, cultural, in 
schimbul de informații și în 
contactele nemijlocite între re
prezentanții și oamenii din ță
rile noastre. Sper că vom dez
volta in continuare aceste rela
ții. vom întări colaborarea în 
realizarea securității in Europa, 
bazată pe principiile Ia care 
m-am referit, in așa fel ca toa
te popoarele — deci și poporul 
român si poporul belgian — să 
Ee sigure că se pot concentra 
a-upra problemelor dezvoltării 
lor. in toate domeniile, așa cum 
doresc, fără a se amesteca 
cineva in treburile lor.

Mai sint. intr-adevăr, conflic
te ia lume. Xoi am saluta cu 
deosebită bucurie încheierea 
războiului din Vietnam și spe
răm că se va acționa eu fermi
tate. că se vor înlătura toate 
p.edicile care se mai ridică pe 
această cale, pentru a se ajunge 
în cei mai scurt timp la resta
bilirea păcii șă asigurarea drep
tului p aparului vietnamez, al 
celorlalte popoare din Indochi
na, de a se dezvolta corespua- 
zâtar voinței lor.

Sintem preocupați de reali
zarea păcat în Oriental Mijlo
ciu si. ia general, cwnstderăm că 
trebuie să facem totul pentru a 
se pnnr răpit conflictelor, pen
tru ca să triumfe rațiunea, res
pectul fiecărui popor și. ia felul 
acesta, să pășim la realizarea 
unei lumi mai drepte, mai bune 
din toate punctele de vedere.

In acest spirit dorim noi co
laborarea cu dumneavoastră, in 
acest spirit am purtat discuțiile 
cu guvernul dumneavoastră și 
sper că in acest spirit vom în
cheia cu succes vizita pe care 
o întreprindem in Belgia, pu- 
nind astfel baza dezvoltării co
laborării viitoare.

încă o dat; vă mulțumesc pen
tru primirea care ni s-a re
zervat și urez poporului belgian, 
locuitorilor din Anvers multă 
prosperitate și pace.

Vă doresc multă fericire și 
sănătate ! (Aplauze).

Șeful statului român sernnea-
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*1 tcoe pe an. Se subliniază 
tatzhaerea combinatului — 
a eoatrsbui: la crearea unor 
rasn_ri industriale In pro- 
ia Anvers —a fost favori

za-» aut de prezența In această 
aooĂ a anei industrii oetroliere 

ot*ierae. cit *: de exis- 
i»r cadre cu înaltă ca
la discuțiile cu prese- 

Nîcolae Ceau«eseu. ape- 
be.gcec: menționează eu

să—sca.'pe ^o.aporarea md— 
a C'smhznatuiui belgian eu fe- 
UYpriaderi similare din Ro- 
atănia reievlndu-se valoarea 
md-estriei petroliere românești. 
ira*tUe ai liwizl ingitr Aaa 
fast impresăo-ați. arată Demeu- 
re de Lespaul, de modul tu 
care eclegii români au reușit 
să-șt perfecționeze tehnicile, să 
pună ia punct procedee origi
nale.

Președintele Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. vi- 
zi'.eară. fa continuare, citeva 
instalau: ale combinatului, pre
cum și fabrica de cauciuc sin
tetic. interesindu-se Îndeaproape 
de procesele tehnologice folosi
te. de eficiența lor economică.

Oaspeții români Iși iau un 
cordial rămas bun de la mem
bri: conducerii combinatului, de 
la specialiști și muncitori.

Cortegiul oficial se îndreaptă 
spre ecluza Baudouin. 

președintele Nicolae 
tovarășa Elena 

precum și persoa-

apoi 
Aici, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, ______ „
ne'.e oficiale care fi Însoțesc, se 
îmbarcă pe vasul „Flandria", 
escortat de vedete ale forțelor 
navale belgiene. în timpul a- 
cestei croaziere, se trece pe 
lingă portul Anvers, al -treilea 
mare port al lumii. El se în
tinde pe o suprafsțâ de 10 600 
hectare, iar capacitatea sa de 
depozitare este de peste zece 
milioane metri cubi. Portul este 
înzestrat cu mijloace moderne, 
intrarea și ieșirea vaselor din 
radele sale fă<Undu-se prin tele
comandă, iar descărcarea și în
cărcarea mărfurilor printr-un 
sistem complet mecanizat. Șase 
sute de nave pot ancora într-o 
singură zi în portul Anvers. A- 
cest port are pentru noi o 
semnificație în plus. De aici a 
plecat, în secolul trecut, către 
Antarctica nava polară Belgica, 
la bordul căreia se afla si sa
vantul român Emil Racoviță, 
fondatorul hiospeologiei. Tot 
în acest port, ancorează astăzi 
nenumărate vase românești. 
Cheiul la care ele acostează a 
fost botezat de docherii belgieni 
cu numele țării noastre. Este și 
aceasta încă o dovadă a bune
lor relații româno-belgiene, o 
nouă confirmare a rodniciei lor. 
Primarul orașului Anvers a 
oferit, pe vas, un dejun în 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

în aceeași zi, șeful statului 
român a vizitat Societatea Ano
nimă „Beli Telephone", unde a 
fost salutat cu caldă ospitalita
te de F. Pepermans, președintele 
Consiliului de administrație al 
societății.

împărtășind unele aspecte din 
activitatea acestei mari între
prinderi, gazdele menționează 
că aici se produc aparate și uti
laje de o mare diversitate și de 
o ridicată valoare tehnică : cen
trale telefonice urbane și rurale 
Rotary și Penta Conta, centrale 
telefonice interurbane etc.

Președintele Consiliului de 
administrație relevă, între al
tele, că produsele societății sînt 
exportate în 85 de țări, Româ
nia ocupînd un loc de frunte 
printre ele, atit prin importanța 
cit și prin vechimea raporturilor 
de colaborare cu întreprinderea 
belgiană. Aceste legături .datea
ză din 1930. Ele au cunoscut, 
insă, o mare dezvoltare în ul
timii ani, clnd au fost semnate 
> serie de contracte ce stau 
astăzi la baza unei conlucrări 
eficiente. Societatea „Beli Tele
phone" importă din România 
piese care sint asimilate în pro
ducția curentă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
vizitează mai multe secții, pre- 
: am și grupuri sociale ale socie
tății, interesindu-se de proce
deele noi folosite, de modul de 
organizare al producției, subli
niind necesitatea unei cooperări 
mai strînse între această mare 
unitate industrială belgiană și 
întreprinderi similare din țara 
noastră.

Șefului statului român i se 
oferă In dar o copie a primului 
aparat de telefon, realizat de 
„Beli Telephone" In anul 1872

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
cum și persoanele oficiale care 
îi însoțesc, s-au inapaiat, In 
cursul după-amiezii, la Bruxel
les.

Reportajul vizitei a fost rea 
lizat de :

ION MARGINEANG 
NICOLAE VAMVU 
Foto:
MIHAI ASDKEESCU

DECLARAȚIA SOlffflÂ COMUNĂ
a Republicii Socialiste România și Regatului Belgiei

Republica Socialistă România și 
Regatul Belgiei.

In dorința de a răspunde 
aspirațiilor comune de pace, 
de apropiere și atțele gere ale 
popoarelor român și belgian, 
de a dezvolta in continuare re
lațiile tradiționale de prietenie, 
stimă reciprocă, bună vecinătate 
și cooperare care exista intre 
cele două state și de a face dki 
aceasta un factor fundamental al 
raporturilor lor mutuile.

Hotărite să-și unească efortu
rile in vederea promovării con
dițiilor de pace și de securitate 
in Europa și in lume, in special 
prin respectarea riguroasă a 
principiilor dreptului internațio
nal. prin dezvoltarea cooperării 
intre toate statele și prin dezar
marea generală și regională.

Reafirmind atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Lnite.

Conștiente de răspunderea care 
incumbă tuturor statelor mari
va mici, oentru instaurarea u- 
am climat de securitate și cooae- 
rare in lume ta pentru dezv «Ra
rer reîa'iilor cric enețti intre tarte 
țările, indiferent de sistemul Im 
priîtic. economic și social sau de 
■rielcl lor de dezvoltare.

Rrowiafind că toate statele.

cesltatea eforturilor pe plan in
ternational peatrw ca toate sta
tele să «e bucure de dreptul la 
dezvoltare economică și socială
și să aibă acces nestingherit Ia 
cuceririle științei și tehnicii mo
derne,

Exprimind profunda lor con
vingere că pacea și securitatea 
internațională trebuie să se ba
reze pe respectarea dreptului fie
cărui stat la existență, libertate, 
suveranitate și independență. Ia 
pace și la securitate, pe dreptul 
fiecărui popor de a dispune in 
mod liber de soarta sa. fără nici 
un amestec din afară, fără nici 
un fel de comstringere sau pre
siune. conform dispozițiilor Car
tei Națiunilor Voite.

I. Proclamă voința lor comu
nă :

1 — să dezvolte și să extindă 
relațiile lor prietenești și de co
operare in special in domeniile 
politic, economic, tehnologie și 
științific, al invățâmîntului. cul
tural. artistic și al turismului :
.2 — să dezvolie in toate do

meniile colaborarea economică 
reciproc avantajoasă, acordind o 
atenție deosebită lărgirii schim
burilor comerciale, mai ales prin 
favorizarea diversificării Uvrări- 
lor reciproce, dezvoltarea eunoaș- 
terii piețelor și elim na-ea pro
gresivă a obstacoîe'or din fața 
acestor schimburi și p in perfec
ționarea mcl-deior și instrumen
telor cooperării industriale, teh
nice, științifice și financiare ;

•î — să dezvolte coope-area re
ciprocă in vederea lărgirii schim
bărilor și perfecționării cooperării 
in domeniile invățămintului, știin
ței. culturii și artelor, mijloacelor 
de comunicare in masă — radio, 
televiziune, presă —. schimbul de 
informații tehnice și științifice; 
ele se vor strădui să promoveze 
legăturile intre cele două po
poare, mai ales prin sch:mbu] de 
profesori, studenți. călătorii co
lective și individuale. întâlniri 
intre tineri, cooperarea intre uni

versități și instituțiile culturale, 
schimburi de artiști, oameni de 
știință și de sportivi, precum și 
prin contacte intre cetățenii ce
lor două țări.

II. Proclamă voința lor co
mună de a pune la baza relații
lor lor reciproce și a celor cu 
toate celelalte state următoarele 
principii :

1. — Dreptul fiecărui stat la 
independență, la libertate și la 
suveranitate și obligația fiecărui 
stat de a trăi in pace și de a în
treține relații de bună vecinătate 
cu celelalte state.

2. — Dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a-și alege si
stemul său politic, economic și 
social, corespunzător voinței și 
intereselor proprii, în deplină 
libertate și fără nici un amestec 
străin.

1 — Egalitatea în drepturi a 
tuturor statelor și. în consecin|ă, 
dreptul fiecărui stat de a parti
cipa Ia examinarea și rezolvarea 
problemelor internaționale care 
îl privesc.

4. — Neamestecul in treburile 
interne ale altui stat, sub nici o 
formă și sub nici un motiv.

•5. — Inviolabilitatea frontie
relor statelor și integritatea teri
torială și, drept consecință, re
cunoașterea faptului că orice ten
tativă din partea unui alt stat 
îndreptată împotriva unității na
ționale sau integrității teritoriale 
constituie o atingere adusă pă
cii și securității internaționale.

6. — Rezolvarea diferendelor 
dintre state numai prin mij
loace pașnice.

7. — Abținerea de la orice fel 
de constringere de ordin militar, 
politic, economic sau de altă na
tură ; renunțarea la amenințarea

cu forța sau la folosirea forței 
împotriva altui stat, sub nici un 
pretext. Această dispoziție nu a- 
duce atingere dreptului natural 
de legitimă anârare individuală 
sau colectivă al fiecărui stat, con
form articolului 51 din Carta Na
țiunilor Unite.

III. Proclamă voința lor co
mună :

să dezvolte raporturile lor prie
tenești și de cooperare cu statele 
Europei și lumii întregi și să ac
ționeze în vederea adoptării de 
măsuri efective în domeniul de
zarmării generale și regionale ;

să participe în mod activ fie
care în parte, precum și în înțe
legere cu alte state. Ia realizarea 
securității europene, să favori
zeze climatul de destindere și să 
întărească pacea. înțelegerea și 
cooperarea prietenească în Eu
ropa, să coopereze în eforturile 
lor în vederea întăririi rolului 
Organizației Națiunilor Unite ca 
factor chemat să stimuleze co
laborarea între state și să rezolve 
problemele internaționale în in
teresul popoarelor.

IV. în vederea examinării în
deosebi a problemelor privind 
aducerea la îndeplinire a dispo- 
zițiunilor prezentei declarații, Re
publica Socialistă România și Re
gatul Belgiei vor dezvolta con
sultările dintre ele la toate ni
velele folosVd întîlnirile perio
dice ale miniștrilor afacerilor ex
terne și ale reprezentanților lor 
ca și canalele diplomatice obiș
nuite.

întocmită Ia Bruxelles, la 26 
octombrie 1972, în două exem
plare, fiecare în limbile română, 
franceză și neerlandeză, cele trei 
texte avînd aceeași valabilitate.

pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 

GEORGE MACOVESCU 
ministrul afacerilor externe

pentru 
Regatul Belgiei 

GASTON EYSKENS 
prim-ministru 

PIERRE HARMEL 
ministrul afacerilor externe

. Alocuțiuni rostite 
la ceremonia semnării Declarației
în cuvîntul său, primul mi

nistru GASTON EYSKENS a 
spus :

A fost o deosebită plăcere 
pentru noi că am semnat a- 
ceastă declarație care privește 
cele două țări ale noastre, prin 
care noi consacrăm cooperarea 
noastră politică și economică. 
Sînt profund convins de faptul 
că dezvoltarea cooperării între 
țările noastre în diferite dome
nii va reprezenta un exemplu 
care merită să fie urmat in sco
pul promovării cooperării și bu
nei înțelegeri, precum și a păcii 
in lumea întreagă.

Am putut constata in cursul 
convorbirilor că, în multe pri
vințe, concepțiile noastre in do
meniul politicii internaționale 
sînt paralele și am avut, de ase
menea, satisfacția de a vedea că 
avem un interes comun fată de 
conferința pentru securitatea 
europeană, aflată în pregătire. 
Pe lingă aceasta, declarația va 
fi, de asemenea, un nou punct 
de plecare în sfera colaborării 
noastre pe plan industrial, teh
nologic și economic. Datorită 
acordurilor la care am ajuns, 
vom avea fericirea de a vedea 
intensifieîndu-se relațiile noas
tre comerciale, economice și, 
mai ales, de a vedea intensifi- 
cîndu-se contactele umane, fapt 
care este atit de important și 
prețios in viața popoarelor.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

Semnarea declarației de co
laborare și de prietenie dintre 
România și Belgia reprezintă un

eveniment important in relațiile 
țărilor noastre. Se poate spune 
că ea dă expresie unor realități, 
consemnează ceea ce s-a înfăp
tuit în decursul anilor pe calea 
colaborării atit pe plan bilateral, 
in dezvoltarea relațiilor eco
nomice, tehnico-științifice, cîț și 
pe plan politic și multilateral, 
in colaborarea pentru o Iunie 
mai bună, in care fiecare dintre 
națiunile noastre și fiecare na
țiune să poată să-și consacre 
eforturile dezvoltării economico- 
sociale, să poată trăi în condiții 
de deplină libertate și egalitate.

In această declarație țările 
noastre s-au angajat să depună 
eforturi pentru dezvoltarea co
laborării economice, tehnico- 
științifice, culturale, să favo
rizeze schimburile de păreri, 
schimburile turistice și schim
burile umane, în general. Fără 
îndoială, aceasta va contri
bui la o mai bună cunoaș
tere a popoarelor noastre, Ia 
colaborarea lor, dar, în același 
timp, va fi de natură să exerci
te o influență favorabilă pe 
plan european și internațional, 
puțind să ofere un exemplu de 
felul cum două state cu orîn
duiri sociale diferite not să con
lucreze atit spre binele popoare
lor lor, cit și pentru binele co
laborării cu alte popoare, al 
păcii în lume. Sînt convins că 
semnarea acestei declarații va 
marca un moment important 
pentru popoarele noastre și, 
prin aceasta, ne vom putea adu
ce contribuția activă Ia înfăp
tuirea securității europene, la 
cauza păcii și progresului;

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 
față de poporul belgian. Pretu
tindeni am constatat dorința de 
a dezvolta continuu relațiile tra
diționale dintre țările noastre.

M-a bucurat mult faptul că, 
în toate întreprinderile pe care 
le-am vizitat, in toate orașele 
unde ani fost, am întîlnit spe
cialiști conducători ai întreprin
derilor sau ai orașelor și pro
vinciilor respective, cat*e au vi
zitat România și care întrețin 
relații de colaborare și priete
nie cu organisme similare din 
România.

Iată de ce am spus că mi-ar 
fi greu să redau impresiile de
osebite pe care le-am cules in 
aceste zile. Concretizând, însă, aș 
putea spune că vizita și convor
birile pe care le-ara avut au 
deschis noi posibilități pentru 
dezvoltarea, în continuare, a re
lațiilor multiple dintre popoa
rele noastre.

Astăzi, am semnat împreună 
cu primul ministru al țării 
dumneavoastră o declarație în 
care sînt consemnate realizările 
de pînă acum în domeniul rela
țiilor economice și politice, dar 
și dorința de a conlucra tnai 
strins în viitor pe tărîm 
economic, științific, cultural, in 
lărgirea contactelor dintre ce
tățenii țărilor noastre, cit și in 
domeniul vieții internaționale, 
al înfăptuirii securității europe
ne, al realizării în lume a unor 
relații noi, bazate pe egalitate, 
pe respectul independenței și 
suveranității, pe neamestec în 
treburile interne și avantaj 
reciproc. Aș putea spune că do
cumentul pe care l-am semnat 
astăzi reprezintă un moment 
important, istoric in relațiile

dintre țările noastre, dar cred 
că el depășește, intr-un anumit 
sens, cadrul raporturilor dintre 
popoarele noastre și demon
strează că în lumea de astăzi 
există posibilitatea reală ca 
țările cu orînduiri sociale dife
rite să conlucreze strins și să 
contribuie la edificarea unei 
lumi a păcii și colaborării. De 
aceea, spuneam că această de
clarație va fi, intr-un anumit 
sens, și un exemplu care va fo
losi altor state. Mă refer, îndeo
sebi, la țările mici și mijlocii, 
care sînt chemate să participe 
mai activ la viața internaționa
lă tocmai pentru a-și înfăptui 
securitatea, a-și asigura posibi
litatea să-și dezvolte viața co- 
repunzător^ năzuințelor lor.

Ne întoarcem în patrie, deci, 
cu rezultate bune, cu o perspec
tivă bună privind relațiile din
tre țările noastre, cu încrederea 
că ele vor evolua în continuare 
pe calea colaborării în toate 
domeniile de activitate.

Am avut prilejul să adresez 
Maiestății Voastre și reginei in
vitația de a vizita România. 
Sper că veți da curs acestei in
vitații într-un viitor nu prea 
îndepărtat și vă asigur că veți 
putea constata la poporul ro
mân aceleași sentimente de prie
tenie. dorința de colaborare și 
de pace.

In acest spirit s-a desfășurat 
vizita nbastră, cu aceste gînduri 
și cu aceste impresii ne întoar
cem acasă.

Aș dori să toastez pentru 
dezvoltarea, în continuare, a co
laborării dintre România și 
Belgia, pentru prosperitatea po
porului belgian, în sănătatea 
Maiestății Voastre, a Maiestății 
sale regina, în sănătatea dum
neavoastră, a tuturor !



de peste hotare
Un proces 

pozitiv
Contacte și luări de po
ziție în problema nor
malizării relațiilor din
tre cele două state ger
mane

Noi luări de poziție și con
tacte în problema normalizării 
relațiilor dintre cele două state 
germane atrag atenția observa
torilor. A devenit, astfel, cunos
cut că guvernul Republicii De
mocrate Germane a propus gu
vernului Republicii Federale a 
Germaniei să încheie un acord 
prin care ambele părți să se an
gajeze să stimuleze dezvoltarea 
relațiilor pașnice dintre statele 
europene, să sprijine toate e- 
forturile de dezarmare și limi
tare a înarmărilor. Referindu-se 
intr-un sens mai larg, la nece
sitatea normalizării ,Relațiilor 
dintre R. D. Germană și R. F. a 
Germaniei, Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., afirma că „în pofida 
deosebirilor de opinii dintre cele 
două state germane, care re
zultă din orinduirile lor sociale 
diferite, o înțelegere reciproc 
satisfăcătoare cu privire la ba
zele reglementării raporturilor 
lor este nu numai posibilă, dar 
și necesară, iar momentul pare 
să fie favorabil pentru aceasta". 
El sublinia că la temelia aces
tor raporturi trebuie să se afle 
respectarea reciprocă a suvera
nității și independenței, relevînd 
că pe o asemenea bază sînt po
sibile soluții raționale care să 
ofere relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G. un fundament solid și să 
le dea posibilitatea să ajungă la 
o conviețuire pașnică.

„Pound" 
în declin

Scăderea cursului lirei 
sterline la bursele occi
dentale

Deteriorată, moneda britani
că are acum în raport cu do
larul o valoare cu doi cenți mai 
mică, ceea ce echivalează cu o 
devalorizare de facto de apro
ximativ 10 la sută. Dacă in 
1967, cel mai puternic an de 
criză, cursul lirei britanice scă
zuse de la 2,40 la 2,38 dolari, 
miercuri se înregistra nivelul 
record de 2.355 dolari. Vîrtejul 
scăderilor a cuprins principalele 
burse de devize occidentale,, din 
Paris, Frankfurt pe Main. Zu
rich. Milano. New York etc. 
Cauzele care au condus la a- 
ceastă deteriorare fără prece
dent a „pound-ului" sint nume
roase. Dintre cele mai impor
tante enumerăm : răspîndirea 
opiniei experților că moneda 
britanică ar fi în prezent su
praevaluată (cursul oficial osci- 
lînd în jurul cifrei de 2.60 do-

Delegația M.IN. m IJ.R.S.S.
Delegația Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele 
M.rX.N.. a avut, joi, o întîlnire 
la Kremlin cu A. P. Șitikov, 
președintele Sovietului Uniunii»

La Moscova a avut loc, joi după- 
amiază. un miting al prieteniei 
sovieto-române. organizat de Co
mitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. și Uniunea Asociațiilor 
Sovietice de- Prietenie și Relații 
Culturale cu străinătatea.

Mitingul a fost deschis de V. P. 
Isaev, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Sovietului 
orășenesc Moscova.

A luat apoi cuvin tul V. I. Ko- 
notop, care, evocînd lărgirea și 
intensificarea relațiilor de ‘priete
nie și colaborare multilaterală 
dintre Uniunea Sovietică și țara 
noastră, a subliniat însemnăta‘ea

In momentul actual, un inte
res justificat îl suscită tratati
vele oficiale dintre R.D.G. și 
R.F.G., purtate la nivel guver
namental, pentru elaborarea u- 
nui tratat care urmează să re
glementeze relațiile de principiu 
dintre cele două state germane. 
Tratativele în curs constituie, 
in fapt, continuarea logică a u- 
nui proces pozitiv în cadrul că
ruia s-au obținut realizări con
crete, notabile. Recenta intrare 
în vigoare a acordului de trafic 
între R. D. Germană și R. F. a 
Germaniei a reprezentat. fără 
îndoială, un pas pe calea spre 
stabilirea de relații normale în
tre cele două state germane ; 
acest acord — primul acord de 
stat încheiat între cele două 
țări — a demonstrat existența 
posibilității de a se stabili re
lații conform dreptului interna
țional între R. D. Germană și 
R. F. a Germaniei.

l'n comunicat publicat la Bonn, 
releva că Michael Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D.G.. șî Egon Bahr, 
secretar de stat la Cancelaria Fe
derală a R.F.G.. însoțiți de dele
gații, au purtat, la 24 și 25 oc

Kohl-Bahr : dialogul continuă...

lari), că ei i se ta permite o 
fluctuație între limite și mai 
mari după ce acordul de ade
rare a Marii Britanii la C.E.E. 
va intra efectiv în acțiune, la 
I ianuarie 1973. O hotărîre in 
acest sens pare să fi fost a- 
doptată in cursul recentei în
trevederi între președintele 
Pompidou și premierul Heath, 
cu ocazia conferinței la nivel 
înalt a „celor nouă" din Piața 
comună lărgită- In acest sens, 
limitele de fluctuație vor fi 
treptat reduse, lira apropiin- 
du-se de valoarea ei relativ e- 
xactă. numai după ce balanța 
de plăți a Marii Britanii se va 
stabiliza. Cum nu există indi
cii pentru o redresare imedia
tă, experții consideră că lira 
ar putea fluctua intre limitele 
de 2.4840 și 2.3160, si în acest 
caz, îngrijorătoare este limita 
inferioară. Nivelul de 2.355 în
registrat miercuri s-ar putea do
vedi temporar și declinul ei 
precipitat ar putea 3duce lira 
chiar la pragul de 2.3160. Ana
lizele și nreviziunile experților 
au dat friu liber speculațiilor 
de bursă, contribuind indirect 
la declinul pe care-1 prevesteau. 
O altă cauză importantă este 
situația internă din Marea Bri
tanic care cunoaște creșteri in
flaționiste persistente. soldate 
săptămina trecută cu majorări 
substanțiale la 264 de articole, 
in comparație cu numai 213 in 
săptămina precedentă: in ceea

întîlnirii și convorbirilor cir.-re 
tovarășii Nicolae Cea 
secretar general ai Partdiui 
Comunist Român, și L. I .B'e.r.e*. 
secretar general al C.C- a’. 
P.C.U.S.

A luat cuvinful io. arâșul 
Ștefan Voitec care a ari-a: că 
vizita delegației M.A.N. se ir-s-m.e 
în procesul de continuă lărgire si 
întărire a relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare rr.ultua*e- 
rală între România și U-R-S.S . 
între P.C.R. și P.C.U.S.. îr.tr* 
parlamentele celor două :ări. To
varășul Stefan Voitec a evocat 
înalta apreciere dată de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. in- 
tîlnirii și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu. secre
tar generai ai Partidului Corr.umst 
Român și Leonid Ulei Brejnev. 
secretar general al Comiteruloi 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice- 

tombrie, o nouă rundă de „tra
tative intense referitoare la un 
tratat asupra relațiilor dintre 
cele două state". Informații din 
capitala R.F.G. notau că trata
tivele au continuat și in cursul 
zilei de joi. Referindu-se la con
ținutul acestor tratative. Michael 
Kohl arăta intr-un recent inter
viu. că ele se referă la „proble
mele fundamentale ale unor re
lații normale, de bună vecinăta
te între R. D. Germană și R. F. 
a Germaniei", subliniind că 
R.D.G. „aspiră spre realizarea 
unui tratat care să creeze o 
bază solidă si de lungă durată 
pentru relațiile dintre R.D.G. și 
R.F.G.". Vn asemenea tratat — 
menționa M. Kohl — „poate să 
prevadă dezvoltarea colaborării, 
de pildă. în domeniul economiei, 
al științei și tehnicii, al protec
ției mediului ambiant sau în alte 
domenii".

Iu procesul de destindere, co
laborare și înțelegere care se a- 
firmă cu tot mai multă vigoare 
în zilele noastre, orice pas spre 
normalizare a relațiilor dintre 
cele două state germane se în
scrie, incontestabil, ca un impor
tant act pozitiv.

EM. RUCAR

ce privește ritmul de creștere 
anual al prețurilor. el atinge 
7,6 la sută, pe cind cu o lună 
in urmă era de 6.8 la sută. Per
spectiva nu este prea favorabi
lă înregistrării unei stagnări și 
cu atit mai puțin a unui re
flux. balanța de plăți rămine 
afectată, fără șansa de a putea 
fi stabilizată pe baza lărgirii 
limitelor de fluctuație, lira pu
țind tinde în continuare spre 
limite inferioare dezastruoase, 
în acest context, experții. se 
pare, au fost clarvăzători. La 
capitolul consecințe, deteriora
rea _paund-utm~ a notrenot o 
«cădere apr*a»e g-neraiâ a 
curMtfwr acținmăee lHTn tete»

Marea Bn'-aaăe este aceea dr a 
trebui, errorunL să tacă taxa 
unor cereri de a oăfci compe*- 
sațn pentru pierd»năe sadrnae

hotărâri de principiul teacă la 
25 iulie ax. la Fam. Mareo 
Rritanie s-a ancajac să caran- 
teze rezervele ia Bre stertne 
deținute de alte țâri, io caro- 
in rare renal monede» oale sa 
cobori sub 2-T76». %no* m ve
dere condițiile prrrewae, na es*r 
exclus ca unele dintre ete să 
reclame acnperirea drfae>tubn 
înregistrat. Banca Aasteeî tre
buind să serse ^datorvr* care 
nu existau mai inamte ia «m». 
tel* sale, datorii de eonjnnc- 
tară.

DOBA TOPOR

EXPOZIȚIE 
ROMÂNEASCA LA 
UNIVERSITATEA 
DIN LAGOS

La l«H*erwtaiea 4i* capi
tala Xîcerieâ. v-a ăes-
cius. la 23 i i.r—dbm, • ex- 
ponpe de cârti. drscwrL «Mr*- 
trate șâ efecte rwaaa-
nești, care «ar fi daaaxe bâ- 
bboievi. I *i*erKtâ|ni * câ- 
tre țara uatri. La i**»g»- 
rare au bM preze*fî recte- 
rol oaiversitip-u ambasade 
ral Republicii Socialiste Ro
mânia io Nigeria, roeaabn aâ 
corpului diphmaric. «»-
deoți. Profesară! V tjayt. 
rectorul uuversității. și
Gheorcbe lasoa. ambasade- 
ral României. au rostit 
scurte cuviotârL

DECLARAȚIA GUVERNULUI 
R.D. VIETNAM

Agenția V.N.A. anunță că gu vernul Republicii Democrate 
Vietnam a dat publicității o de clarație privind stadiul actual 
al negocierilor in problema vietnameză.

In prima parte, declarația face 
o trecere in revistă a luptei po
porului vietnamez pentru inde
pendență și salvare națională si 
evocă diferitele initiative de 
pace ale Republicii Democrate 
Vietnam și ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sudk De
clarația relevă in continuare că 
guvernul R.D.V.. cu acordul to
tal al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. a avut intilr.iri 
particulare cu guvernul S.U.A. 
în vederea reglementării pașnice 
a problemei vietnameze La În
ceputul lunii octombrie, partea 
R.D.V. a înaintat un „proiect de 
acord privind încetarea războ
iului și restabilirea păr 
Vietnam". După o serie de ne
gocieri și după schnfbur.'.e ce 
mesaje dintre primul ministru 
al R. D. Vietnam s: nreșec 
Statelor Unite, la 22 octombrie 
1972 s-a ajuns la un text com
plet al acordului.

„Principalele probleme deja 
convenite în acord — suWtoiazâ 
declarația-— pot ti rezumate 
după cum urmează :

1. — Statele Unite respect* 
independența, suveranitatea, u- 
nitatea și integritatea teritorială 
a Vietnamului, recunoscute in 
acordurile de la Geneva cin 
1954 :

2. — 24 de ore după semnarea 
acordului. Încetarea focului va 
fi realizată pe întreg teritortșl 
Vietnamului de sud. Statele 
Unite vor înceta toate acttvtta- 
țiie lor militare si vor pune ca
păt bombardamente.or si mină
rii Vietnamului de nord. S.U.A. 
vor retrage in in tree; me dtn 
Vietnamul de sud. intr-o pe
rioadă de 60 zile, trupele te 
personalul militar al State.tr 
Unite și al țărilor stri ce a ate 
Statelor Unite $: RetratoL.-- 
Vietnam. Cele două nârt:

nu vor acceoca ts- 
troducerea ia V:emas^-- âe s-4 
a trupelor. a cxis-ier-lrc ~ -
tari. a perrrralui- a
armelor, siunițiilse s- 
lelor ăe Ce e -a

te sâ Ucâ faWoărt nerrcb’* 4e

de râjâec czate sa-
dan* frrtor* n
—uMâ. ae taaa -
K pȚîorirtă’ZjTe aoi- SSft.'ir-
le Usxoe as® w a® jxî

X — EArrt-ra :r;r:r s*r- 
sasceisr racc^r»je ss dețâx^» 

țj bȘ"7 va opera

BDerraw.

sare a. prg>r~aCfcrt
sere u.1 aâtnareue : notw-

va rctări 
ei insicsz tleara. al
\ ar see orâa ale-

adriâra: loe- 
-e v. denot «mac. re. s—2> fcccas c—
gpere ste—; S.U—A. 
■■ sic: M*B*B*e Uri de ni- o

n-a*ase—la : re-
.-^.egerea r.ațio-

wr ■ va fi înființa
tă • st-act-nă admi-.istrativă

j. It-ș: :_1 tal de
T'? 'r.2*ÎD— 
Sălâ trri rccrțpocente egale 
pestro a rc©.‘ î aolicarea, de 
către G.verr ui Revoluționar 
?- r’ - . t -1 . ~ :: îet-.a-
— . ie «i Guvernul Re-
n-- f. Vet-=m 1 acordărilor

alc*xfiar generale: cele două 
părți sud-vietnanseze vor Înce
pe .owBill co privire la for- 
ma-ea ronritlTkir la nivelurile 
inferioare: problema forțelor 
armate vietnameze din Vietna
mul de sud va E reglementată 
de cele doaâ părți sud-vietna
meze Intr-un spirit de reconci
liere si de înțelegere națională, 
de egalitate si de resoect reci
proc, Sră amestec străin. In 
eoofbrmilate cu situația de du
nă război: printre problemele* 
care vor fi discutate de cele 

două părți sud-vietnameze va 
figura aceea a măsurilor ur- 
mînd a fi luate pentru a redu
ce efectivele militare ale for
țelor armate ale celor două 
părți și pentru a demobiliza 
trupele care vor constitui 
obiectul acestor măsuri t ce
le două părți sud-vietnameze 
vor semna un acord cu pri- 
rire la problemele interne 
ale Vietnamului de sud de în
dată ce va fi posibil și vor face 
tot ce le stă in putință pentru 
a ajunge la acest lucru intr-un 
termen de trei Iun: după in
trarea in sngoare a încetării fo
cului.

5l — Retxr. f carea Vteusamu- 
!u: se va fare in etape, pnn 
mijloace pașnice.

£. — Vor E «oft-nțate o eomt- 
ste mtl.tară mnrtă cvadripam- 
tă. o cotntse tr.ntară mixtă a 
celor două părt; sud-riemame- 
ze.

Va fi i.-.f.irtată o menire în- 
temațtocală de control și sc- 
pravegbere

O cocfermtă internațională 
cu petră» La Vietnam va ti con
vocată fa» terme de 38 de zile, 
rimă-iad oe la data semnării 
acocdsln

7. — G-vemnl RD. Vietnam. 
Guvernul Revoirțâocar Provi- 
zortu al RescnCxii Vjetnamu- 

-tt » ■ - 
Haite'' ale Aaeridi d guvernul 
Ren-bum. Vje—am w>r respec- 

pcarejo>* Cătmbedglei si Laosu- 
Im. zaee kx dost retur, tș? me 
prtn amrdzrwe de la Geneva 
e.t SM ce p-..-_-e la L-.dochi- 
aa k aeerdsetee de la Geneva 

țSC m ort- -rv la Laos, a- 

tatea. tmnaoe» te tnuițn ita'ea 
ie-:-i-a j a anesmr ^ri. .
vo* -evpecsa neutra—ta tea Cam- 
bed^eî te a T mr-'—: Guvernul 
50 YTemaen G. iei uni Revo- 
feîimar P-rii-jsmz al Repubit- 
d Vr — uniri oe Sad. ruTer- 
nsf Scare r UbBe ale »msert- 
m- k. Bapcbîxx: V»et-
aaaa ae arsei ■eaz* să se angi
na de a fcus- setibjik' Cam- 
bodeeî te terinarăs» Laosului 
cen‘-x a aduce atustr-.e- 
ra-urȘC:; e MLWteădB alnor țărn

Tăctăe crime var pune ta
pă: rrteăew cn-iteăaa ssStarv

Jto» te 2e Cannpccc*.
wlXit. erei r 

tgr iar tr a
w ide 1 it dr rut-

•» te*
•e '’□r sâ -rrv*

xîjri
7? «S ynoci. scz-rTar. Lrae.

B.-n a «aatertal de război.
Pmbleărle interne ale Cam- 

bc-dzie: si aje Latoului vor fî 
reMeamatt de poporal met
resa din ateste țări, fără ames
tec strain.

Problemele existlnd intre cele 
trei țări cin Indochina vor fi 
reglementate de părțile indo- 
c-tneze, oe baza respectului re
cit--. al independenței, suve- 
ranttățfi si integrității terito- 
-.ale si a neamestecului reci
proc in treburile interne.

8. — încetarea războiului, res
tabilirea păcii in Vietnam vor 
crea condiții pentru stabilirea 
de relații noi. bazate pe egali
tate si reciproc avantajoase in
tre R.D. Vietnam și Statele

CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ DE LA PARIS
Joi, a avut loc, la Paris, cea 

de-a 154-a reuniune a convor
birilor cvadripartite asupra 
Vietnamului. Cu acest prilej, re
prezentanții R.D. Vietnam și 
G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui de sud, au relevat cursul

Adunarea Generală a 
O.N.U. și-a încheiat dezbate
rile, desfășurate în cadrul 
ședințelor plenare, consacra
te problemei aplicării depli
ne a declarației pentru a- 
cordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale.

în atenția Adunării Gene
rale se află patru proiecte 
de rezoluții, privind înfăp
tuirea declarației asupra a- 
cordării independenței po
poarelor și țărilor coloniale, 
proclamarea unei săptămini 

Unite. Statele Unite vor contri
bui la efortul de a vindeca ră
nile de război și la opera de 
reconstrucție de după război în 
Republica Democrată Vietnam 
șl in întreaga Indochină.

9. — Prezentul acord va intra 
in vigoare la data semnării lui. 
Toate părțile interesate îl vor 
aplica in mod strict.

Cele două părți au convenit, 
de asemenea, asupra termenelor 
calendaristice pentru semnarea 
acordului".

Declarația arată. în continuare, 
că după mai multe modificări, 
cerute de partea americană, ale 
iermenelor comentate, la data 
de 22 octombrie s-a căzut de 
acord asupra următoarelor date 
caiendaristice : „la 23 octombrie 
1972. Statele Unite vor înceta 
bombardamentele și minările in 
Vietnamul de nord t la 24 octom
brie 1972. cele două părți vor 
parafa textul acordului la Hanoi; 
la 31 octombrie 1972, miniștrii 
afacerilor externe ai celor două 
tir vor semna oficial acordul 
la Paris*.

Declarația arată însă că, pe 
xiten de 23 octombrie 1972, partea 
americană, invocind din nou di- 
Ecultătile întilnite la Saigon, a 
ceru: con:inuarea negocierilor în 
vederea soluționării unor noi 
probleme si nu a spus nici un 
cuvin: in iegăturâ cu realizarea 

.ert'-lt: sale potrivit da- 
tetor calendaristice convenite. 
Acest comportament al părții 
americane a creat o situație 
foarte gravă care amenință să 
repară in discuție semnarea 
„acordului privând încetarea 
războiului și restabilirea păcii

Guvernul R.D. Vietnam — a- 
rată declarația — consideră că 
este de datoria sa să aducă la 
cunoștința compatriotilor și a 
combatanților din întreaga țară, 
a popoarelor lumii și a poporu
lui american starea actuală a 
intîlnirilor particulare dintre 
R.D Vietnam și Statele Unite, 
pentru ca ei să-și dea seama de 
adevăr. Această informare este 
avantajoasă pentru pace și nu 
afectează in nici un fel tratati
vele. deoarece cele două părți 
an convenit deja asupra textu
lui acordului si a datei semnă
rii hu. Fâănd cunoscută aceas- 
‘i s tț-it - R D.
nam rssptcU in mod strict an- 
Xijamentele încheiate intre 
RD. \ iernam ți Statele Unite, 
m far? cărora texml cocvenît 
at accrduluz nu trebuje să Ee

JT data prevăzută 
peacu șenmarea acorduku este 
31 octombrie 1972.

în ir.rr.e.erea declarației, se 
subliniază că guvernul Republi
cii Democrate Vietnam face 
apel la guvernele si txmoarele 
tir s >. tal .st ■? 'răt-=t:. a'.e ță
rilor iubitoare de oace si drep
tate. la organizațiile internațio
nale. la poporul american si la 
popoarele lumii, care au soriji- 
nit totdeauna din tot sufletul 
poporul vietnamez în lUDta sa 
patriotică imDOtrivt agresiunii 
americane, pentru ca ele să 
lupte hotărit cerind guvernului 
Statelor Unite să îndeplinească 
imediat reea ce s-a convenit in
tre Statele Unite si Republica 
Democrată Vietnam, astfel incit 
să se poată pune capăt rapid 
războiului si să se restabilească 
pacea in Vietnam.

negocierilor desfășurate în ulti
mele săptămini. subliniind im
portanța declarației dată publi
cității, la 26 octombrie, de gu
vernul Republicii Democrate 
Vietnam.

de solidaritate cu lupta pen
tru libertate, independență 
și drepturi egale a popoare
lor din Africa de Sud' Gui- 
neea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, convocarea 
unei conferințe pentru spri
jinirea victimelor colonialis
mului și apartheidului In 
Africa de Sud, răspîndirea 
informațiilor asupra decolo
nizării. România este co
autoare la toate cele patru 
proiecte de rezoluție

Eșecul manevrelor dreptei
in Chile

Comitetul Politic Național a 
Unității Populare a dat publicității 
o declarație în care se face un 
bilanț al situației politice a țării.

Declarația apreciază că ofensiva 
dezlănțuită de greva proprietari
lor de camioane a fost îndreptată 
împotriva guvernului și că, în a- 
ceastă acțiune, au fost implicate 
cele mai reacționare sectoare ale 
țării. Ofensiva reacționară a fost 
concentrată și coordonată cu 
ofensiva din exterior împotriva 
Republicii Chile.

Cei care au acționat ca protago
niști ai mișcării antiguvernamen
tale, subliniază declarația, au fost 
întreprinzătorii capitaliști, în pri
mul rînd marile întreprinderi mo
nopoliste și apoi asociațiile patro
nale din transporturi și comerț, 
controlate de întreprinderi mai 
mari. Mai tîrziu, la aceasta s-au 
alăturat și grupări ale altor aso
ciații profesionale. Documentul a- 
preciazâ că orientarea mișcării nu 
a fost impusă de cei care sînt 
dispuși să rezolve în cadrul pre
vederilor legale dezacordurile cu 
guvernul. Totodată, este scos în 
relief rolul pe care l-a avut, în 
crearea actualei situații, Partidul 
Național — „partid al marilor în
treprinzători, care îmbină aspira
țiile sale așa-zis democratice cu 
sedițiune".

In contextul evoluției pe care a 
înregistrat-o situația politică, men
ționează declarația, forțele armate 
au dovedit că sînt fidele tradițiilor 
de respect față de constituție și
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Comori submarine 
si discordii terestre 
9

Stefan Persson, tînăr biolog suedez, interesat de efectele 
poluării asupra algelor, a dezlănțuit fără nici o intenție un 
adevărat război al nervilor între cei mai eminenți juriști și isto
rici din Norvegia și Olanda. Muncind din greu în fundul 
mării, în apropierea insulei Runde, aflată la vest de coasta 
norvegiană, Persson in loc să descopere alge alterate de re
ziduurile vărsate în ape a dat peste cea mai copleșitoare co
moară furnizată de adincurile acestei regiuni. Modestul bio
log, cutremurat de emoții arheologice, a găsit printre restu
rile unei epave naufragiate, „Akerendam“, saci doldora cu 
•monede: ducați bătuți cu aproape trei secole în urmă la 
Uttrecht, taleri spanioli, riali produși de conchistadori din ar
gintul „preluat“ din tezaurile aztecilor și incașilor etc. Astfel, 
600 de kilograme de argint și 25 de aur, în valoare de peste

Intre pești : — Nu te speria, dragă, tu nu ai solzii de aur...
Desen de ȘT. COCIOABA

6^000 dolari, au fost scoți la suprafață stîmind patimi de 
colecționari in rindul locuitorilor insulei Runde.

Conform dreptului pămintului fiecare autohton a primit cite 
o monedă. Conformrjurisdicției norvegiene statul a preluat o 
ju- uitate din comoară, descoperitorul beneficiind de rest. Pînă 
cici toate ar fi fost bune și frumoase dacă pe jir nu ar fi in
trat... experții olandezi. Aceștia au precizat că vasul „Akeren- 
dam“ înainte de a naufragia în 1725 a aparținut companiei 
Ir.d-.ilor Orientale și a transportat, in ultima sa cursă, sala
riile funcționarilor aflați la post pe trasee exotice, aparținînd 
coroanei olandeze. Ca atare Olanda este aceea care, de drept, 
devine principală succesoare. Dar, cum orice moștenire siman
dicoasă iyi are respectabilul ei labirint, juriștii norvegieni au 
vunctat la rindul lor, invocind dreptul marițim : ducații, ta
lerii și rialii au fost găsiți în limita apelor teritoriale norvegie
ne. Dintr-una în alta, ping-pongul juridic a continuat ticăind 
monoton prin legi vechi și noi ca și prin negurile istoriei, pînă 
la epuizarea beligeranților. Avind fiecare în parte dreptate s-a 
convenit să se găsească o cordială și blajină soluție de com
promis. Pînă atunci locuitorii din Runde, posesori ai cite unui 
mărunt suvenir și-au propus, printr-un acord tacit, să sondeze 
mai amănunțit coasta. Se zvonește că o caravelă spaniolă, 
aparținînd Armadei, și-ar fi dat obștescul sfîrșit în 1588, tot 
doldora de parale și tot prin împrejurimi. Așadar, se speră 
un nou compromis, dar mai ales câte o a doua monedă pe 
cap de locuitor... p. NICOARA

față de guvernul constituit în mod 
legaJ. Ca atare, forțele de dreapta 
s-au lansat în acțiunea lor bizuin- 
du-se pe forțele de care dispuneau 
și acționînd masiv și deschis, în 
căutarea unui sprijin de masă. 
Paralizarea oricărei activități, gre
va întreprinderilor monopoliste și'a 
aliațilpr acestora, a fost metoda 
aleasă pentru a plasa guvernul 
Unității Populare într-o situație 
dificilă.

Principala lecție pe care a pri
mit-o reacțiunea — se spune în 
declarație — a fost aceea că nu 
a reușit să paralizeze țara. Lucrul 
acesta este dovedit, în primul 
rînd, de funcționarea, normală a 
întreprinderilor industriale * și de 
continuitatea activității diferitelor 
servicii publice. Mobilizarea-, ma
selor populare a avut un rol de
terminant. Frontul Unității Popu
lare adresează un salut frățesc și 
entuziast Centralei Unice a Oame
nilor Muncii, care a știut -să mo
bilizeze energia combativă a cla
sei muncitoare, asigurîndu-se nu 
numai o producție normală in 
toate industriile țării, dar și în
deplinirea altor sarcini, prin mun
că voluntară.

Declarația apreciază că „atitudi^ 
nea energică și prudentă a pre
ședintelui Allende a simbolizat 
mai bine ca orice, în fața țării, 
soliditatea unui guvern pe care 
poporul și l-a cucerit, în condiții 
grele, și pe care îl apără sectoa
rele cele mai conștiente și mai 
bine organizate ale acestui popor*-.

SUBLINIERI
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La Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a avut 
loc, joi dimineața, solemnitatea 
5nmînării ordinului „Meritul 
Științific", clasa I, profesorului 
doctor Constantin C. Iliescu, 
pentru activitate îndelungată și 
merițe deosebite în domeniul 
științelor medicale, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 80 de ani.

înalta distincție a fost înmî- 
nață de tovarășul Emil Bodna- 
raS, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

Cu. ocazia aniversării zilei de 
naștere a Maiestății Sale Impe
riale Mohammad Re£â Pahlavi 
Aryameiir — Ziua națională a 
Iraiiiilui, ambasadorul acestei 
țări - la București, Sadegh Sa- 
drieh, a oferit joi o recepție.

Au luat parte Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Virgil Trofin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Maria Groza. vicepreședinte 
al Marii Adunări Națio
nale, Constantin Stâtescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
membri ai guvernului, repre
zentanți ai conducerii Ministe

rului Afacerilor Externe, ai u- 
nor instituții centrale, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Joi dimineață, în cadrul unor 
solemnități, noii ambasadori ai : 
Republicii Islamice Pakistan — 
S. A.- D. Bukhari, Italiei — 
Antonino Restivo, și Austriei — 
Werner Satiter, au depus co
roane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La librăria „Dacia" din Ca
pitală a avut loc, joi la amia
ză, festivitatea de deschidere 
a „Decadei cărții sovietice", 
organizată de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste și Cen
trala cărții. Expoziția, deschi
să cu acest prilej, reunește lu
crări de o mare diversitate te
matică, numeroase volume din 
domeniul literaturii politice, 
tehnico-științifice, filozofice, 
beletristice, de artă, opere din 
literatura clasică rusă și sovie
tică traduse în limba română, 
precum și lucrări de autori ro
mâni tălmăcite în U.R.S.S.

CONTRIBUȚIA PROFESORULUI 
LA EDUCAȚIA ESTETICA 

Șl PATRIOTICA A ELEVILOR

O nouă manifestare avind un 
profund caracter patriotic, vi- 
zind însușirea de către elevi a 
normelor de viață și educație 
comunistă va avea loc miine și 
poimiine în orașul St Gheor- 
ghe.

Societatea de științe filologice 
din Republica Socialistă Româ
nia. In colaborare cu Uniunea 
Sindicatelor din învâțâmînt, 
Știință și Cultură, organizează 
— în cinstea aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii — o amplă dezbatere 
profesională cu tema „Contribu
ția profesorului filolog Ia edu
cația patriotică a elevilor". La 
dezbatere vor participa profe
sori de limba română și de 
limba maghiară din județul 
Covasna, precum și invitați din 
județele Harghita și Brașov. în 
cadrul lucrărilor își vor aduce 
contribuția o serie de reputați 
oameni de cultură, cadre didac
tice de la universitățile din 
București și Cluj, lectori ai in
stitutelor centrale, de perfecțio
nare a personalului didactic din
București și Brașov.

A. B.
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A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
ruîează la Patna (orele 9; 11,30;
14: 15.38; 11,88; 2L15). Sala Pala
tului (orele 17,15; 28,15), Festival 
(orele 9; 11,15; 13.38; 16; 18,30; 21), 
Luceafărul (orele 10; 12,30; 15;
17,38; 20).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15;
13,30 16; 18,15: 20.3C). Modern (o- 
rele 9: 11,15; 13.30. 16; 18,15: 20,30).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
rulează la Lumina (orele 18,15; 
20,30), ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL (orele 9; 11.15: 13,30; 16).

NOI TREI ȘI CÎINELE : rulea
ză la Doina , (orele 11,30; 13,30;
15,30; 17,45 : 20 — la ora 10 pro
gram de desene animate)

FUGA E SANATOASA : rulea
ză la Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30). București
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Scala (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45 ; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulea
ză la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9r 11,15; 13.30; 15,45; 18;. 20,15).

1 SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO

rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Giulești (orele 15.30; 19),
Volga (orele 9; 12,30: 16; 19.30).

ALEARGA REPEDE, ALEARGA

LII : rulează la Rahova (orele 
15,30; IȘ; 20.15).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Grlvița (orele 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,30), Melodia (orele 9; 
11.15: 13,30: 16; 18,30; 20,45 Gloria 
(orele 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

LIUBOV IAROVAIA : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18; 20,15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN-
ȚIE : rulează la Bucegi (orele
15,30; 18: 20,30), Floreasca (orele
15,30; 18; 20,30).

AVENTURI LA MAREA NEA-
gra : rulează la Unirea (orele
15,30: 19).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9—20,15 în continuare).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Dacia- (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Miorița (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează Ia Flacăra (orele 9,30; 12: 
15,15: 17,45; 20,15), Vitan (orele
10,30; 13; 16,15: 21).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Lira (orele 15,30; 13;
20.15).

LOGODNA FRUMOSULUI DRA
GON : rulează la Moșilor (orele 
15.30: 17,45; 20).

CĂLĂREȚII : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 17,45; 20).

DACA E MARTI, E BELGIA 5

LE ȘI COPIII : rulează la Crin- 
gași (orele 15.30; 18; 20.15).

BAMBY : rulează Ia Vitorul (o- 
rele 16: 18: 20), Arta (orele 15.30; 
18; 20,15).

LIBER : rulează la Cotroceni (o-
rele 15.30; 18; 20.15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru-
lează la Pacea (orele 15.45: 18;
20,15).

BINECUVINTATI ANIMALE-

CREIERUL : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20.15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15)i Flamura (orele 9; 11,15:
13.30: 16; 18,15; 20,30).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Munca (orele 15,30; 19).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS • rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 17,45: 20).

CINE CÎNTA NU ARE GÎN- 
DURI RELE : rulează la Vitan (o- 
rele 18,45).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Progresul (orele 15,30: 18; 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Laromet. (orele 15.30; 
17.30; 19,30).

UN HECTAR DE CER (orele 10; 
12; 14; 16), FRATELE DOCTORU

LUI HOMER (orele 18,15; 20.30),’
rulează la Cinemateca ~Union“.

Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30; Teatrul Națio
nal „I.L. Caragiale** (Sala Come
dia) : DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — ora 20 ; (Sala Studio) : 
DESPRE UNELE LIPSURI, NEA
JUNSURI ȘI DEFICIENȚE ÎN DO
MENIUL DRAGOSTEI — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : FATA MOR
GANA — ora 20 ; Teatrul ,C.I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : o LUNA LA ȚARĂ — ora 
20 ; A.R.I.A. (la Opera Română) : 
VISUL UNEI NOPȚI DE VARA — 
ROYAL SHAKESPEARE COM- 
PANY-ANGLIA — ora 20 : Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Schitu Măgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 20 ; (Sala 
Studio) : VICARUL — ora 20 ; 
Teatrul Mic : BALUL ABSOLVEN
ȚILOR — ora 19,30 ; Teatrul ,.C. 
Tănase“ (Sala Victoria) : TRÂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Sala Acade
miei) : RAI ȘI NĂTĂRĂI — ora 
17 : (Sala Victoria) : ARICIUL AL
BASTRU — ora 15 și 17 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,30 ; Circul „Bucu
rești “ : LA START ...VEDETELE 
CIRCULUI — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : „AUTORUL MOARE 
AZI“ — ora 20.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii; Te
lex. 9,05 Teleenciclopedia. 9,50 Mu
zică ușoară. 10,00 Curs de limba 
germană. 10,30 Comentariu la 40 
de steme — județul Buzău. 10,50 
Efigii lirice. 11,00 Satul contempo
ran. 11,20 Pagini de umor. 12,10 
Teleglob. 12,30 Muzică populară. 
12,45 Telejurnal. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. Tele- 
școala. 16,00—17,00 Matematică.
16,30 Istoria României. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. Curs de limba engleză. 18,00 
Cunoașteți legile ? 18,25 Școala
campionilor. 18,50 Teleconferință 
de presă. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. In cinstea aniversării 
Republicii — Cronicei marii în
treceri. 20,10 Reflector. 20,25 Film 
artistic : Atentatul. 21,40 Ochiul 
in obiectivul științei. 22,25 „24 de 
ore".

PROGRAMUL II șjî

20,00 Film serial pentru copii : 
Delfinul Flipper. 20,25 Aspecte de 
la Festivalul international de ba
let Varna 1972. 20,SK Program de 
circ. 21,15 Revista economică TV.
21.30 Capodopere ale" muzicii uni
versale. 22,15 Stadion.
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