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Telegrame adresate C. C. 
al P. C. R., tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU 

RAPORTEAZĂ 
TERMINAREA
INS AMIN ȚĂRILOR 

O Unitățile agricole de stat și cooperatiste 
din județul Galați.

• Țăranii cooperatori din județul Tulcea.
___________________________________________________________________________________________

Imperativul zilei:

RECOLTATyL

CARTOFILOR

Vizita oficială a președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU
în Marele Ducat Luxemburg

r--------
j Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:

{ CONVORBIRILE PE CARE LE-AM AVUT M 
j CURSUL ACESTEI VIZITE, PE CARE LE VOM J 

( AVEA ÎN CONTINUARE, ÎNȚELEGERILE LA | 
ț CARE VOM AJUNGE, VOR DESCMDE, 
j FĂRĂ ÎNDOIALA, CĂI NOI PENTRU AD*I> }

CIREA COOPERĂRII MULTILATERALE RO- ( 

j MÂNO-LUXEMBURGHEZE ÎN INTERESUL 
j PROPĂȘIRII ȚARILOR NOASTRE. AL CAU- I 

\ ZEI PRIETENIEI Șl CONLUCRĂM PAȘNICE 
j ÎNTRE NAȚIUNI, AL DESTINDERII ÎN VIATA J 
J INTERNAȚIONALĂ.

Marele Duce JEAN de LUXEMBURG:
J ----------------------------------- ----- ------------------------ ț

j NOI NE BUCURĂM DE STRÎNSELE CON- J 

j TACTE STABILITE ÎNTRE STATELE NOAS- 
( TRE Șl NE EXPRIMĂM DOtWȚA CA ELE 

\ SA SE DEZVOLTE TOT MAI MULT ÎN VIL I 
j TOR, ÎN AVANTAJUL TUTUROR.
j _________________ ______________________ I

Campania cartofilor conti
nuă. Suprafețele cultivate 
eooceatreazâ peste tot forța 
ce muncă a cooperatorilor. a 
m*car_zat:—.lor. precum și ac- 
tnnile patriotice ale elevilor, 
studenților și salariatelor din 
TiwliHliie. Cei puțin două con
siderente explică această acti
vitate febrilă : 1) perisabilita
tea produsului In condiții de 
ger. umiditate excesivă și 
proastă depozitare și, 2) larga 
sa întrebuințare în alimenta
ție și în industria prelucră
toare. în majoritatea unități
lor agricole cultivatoare, re
coltatul s-a încheiat, iar în 
altele lucrarea este mult a- 
vansată. Faptul a devenit po
sibil ca urmare a activității 
cu devotament desfășurată în 
toate zilele acestei toamne: 
pe ploaie $1 vtnt, pe lapoviță 
și îngheț. Au împfnzit cîmpul 
sute de mii de oameni, iar 
comitetele U.T.C., școlile și fa
cultățile au organizat tabere 
permanente de lucru. N-au 
existat pauze. S-a avansat 
greu, dar s-a avansat ; s-a 
scormonit în pămîntul mocir
los și rece, dar cifrelor cen
tralizate în bilanț 11 s-au ală
turat altele, constant mai ri
dicate. Pretutindeni, cartoful 
a constituit șantierul acțiuni
lor patriotice, locul de muncă 
unde s-a lucrat 10 și 12 ore 
din zi. în județul Covasna, 
13 000 de tineri au participat 
la recoltatul „culturii domi
nante* a zonei. O mie o sută 
de hectare au devenit șantie
rul muncii lor. de unde au 
recoltat mai bine de 22 000 
tone de cartofi. La această 
acțiune de amploare au par
ticipat și ele fi. Cei de la 
Grupul școlar agricol Tg. Se
cuiesc au strîns recolta de pe 
mai bine de 80 de hectare ; 
cei de la liceele teoretice ale 
orașului Sf. Gheorghe de pe 
75 de hectare, iar cei de Ia

Liceul Covasna de pe 50 de 
hectare. Deosebit de utilă s-a 
dovedit a fi — în ce privește 
impulsionarea ritmului de re
coltare a cartofilor — inițiati
va uteciștilor din sectorul 
zootehnic al cooperativei agri
cole din Moacșa. In timpul li
ber ei au strîns recolta de 
cartofi de pe 30 de hectare. 
Generalizată în cadrul jude
țului. inițiativa celor 12 ute- 
ciști de aici a avut ca efect 
recoltarea a peste 500 de hec
tare prin participarea îngriji
torilor de animale, adică prin 
concentrarea a acelei forțe de 
muncă neluate în calcul ini
țial. Deși timpul a fost mult 
mai greu, în toamna aceasta 
ritmul de recoltare a cartofi
lor în județul Covasna a 
fost superior cu aproape 20 la 
sută celui înregistrat în ulti
mii trei ani.

Inițiative valoroase în spri
jinul producției au apărut și 
în alte zone ale țării. în ju
dețul Alba, de pildă, elevii și 
cooperatorii s-au constituit în 
formații permanente de lu
cru. Numai în ultimele două 
zile, 6 900 de culegători au 
pus la adăpost peste 100 va
goane de cartofi. De reținut 
că în acest județ decalajul 
dintre recoltat și transportat 
este cel optim ; sortarea și 
îns’.lozările concentrfnd, de re
gulă, pe bătrinli satului, pe 
elevii claselor mici, pe tinerii 
satelor In orele serii. De ase
menea, pentru a veni în spri
jinul acțiunii de depozitare a 
recoltei de cartofi, la Suceava, 
uteciștil au confecționat dis
pozitive pe care le-au atașat 
la sistemul hidraulic al trac
toarelor, asigurînd tn felul 
acesta continuitate transpor
tului din ctap a producției.’

GH. FECIORU

(Continuare tn pag. a TV-a)

Așteptată cu Intere» si sîsȘs- 
facțiede opinia publică si carce- 
nii politici luxemburghezi, vi
zita președintelui Nsro’ae 
Ceaușescu in această tară se în
scrie ca un eveniment de seamă 
In contextul bunelor relații sta
tornicite Intre România si Lu
xemburg, relații care cunosc un 
curs ascendent, mereu mai rod
nic, pe multiple clanuri. Ea re
prezintă o Înaltă expresie a nă
zuințelor celor dcuă state s! 
popoare de a se cunoaște mai 
bine, de a conlucra mal stric». 
Vizita oferă celor doi '•
stat "un Însemnat prilej de a ex

plora -ci eăt < Efjsaea w.» 
să ducă la arf?-rărea st erm>- 
rea co-aborârti ■•etMtoee. Sx »- 
tetesul 5**or drM Un
gerti si cooperări txracc- 
ttale.
afirmă, astir. te areurstl M 
ttreasrl zî a scamS pneșefc»- 
lul Nroc.ee Cesier: senn- 
menteie ăe stf-A st 
fată de șetel scara* M rrote. 
fiți de Rv-d-ia < pcpcrzl
- -

In areastă mtiua nr-ece- 
aească, ce eerartemzec* reLai-

Cel doi șefi de stat se salută 
cu coctfsabtete, Iți string căl
duros mlinile.

La ceremonia sosirii participă 
reprezentanți de seamă ai vieții 
poLSee, economice, cultural- 
«-„mțtfore: Pierre Gregoire,
r reședințele Camerei Deputăți
ile. Pierre Wetter, ministru de 
stat, președintele guvernului si 
mi-istro de finanțe. Eugene 
Sckaaa. vicepreședinte al guver
natei. ministru de interne, al 
•_-s-briei si al forțelor publice, 
Gzstrn Tbom, ministru! aface
rilor externe, alte persoane o- 
fir-ale.

Stnt de față Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul țării noastre 
In Luxemburg, membri ai am
basadei.

Marele Duce Jean al Luxem
burgului și Marea Ducesă Char
lotte ii invită pe președintele 
Nicolae Ceausescu și pe tovară
șa Elena Ceausescu In pavilio
nul ducal al gării, unde le sînt 
prezentate persoanele oficiale 
luxemburgheze venite în întîm- 
pinare. La rindul său, șeful sta
tului român face prezentarea 
persoanelor care îl însoțesc : 
Hie Verdeț, George Macovescu, 
loan Avram,

Urmează ceremonia militară 
rezervată înaiților oaspeți. O 
gardă militară, cu drapel, pre
zintă onorul. Marele Duce Jean 
al Luxemburgului și președintele 
Nicolae Ceaușescu trec în re
vistă garda de onoare. Se trag 
21 de salve de tun.

Intr-o mașină escortată de 
motocicliști, conducătorii Româ
niei și Luxemburgului se în
dreaptă spre reședința rezer
vată înaiților oaspeți români — 
Marele Palat Ducal.

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

Președintele Consiliului de Stat
și-a încheiat 

vizita în Belgia
Vizita efectuată in Belgia de 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-a încheiat cu rezultate deose
bit de fructuoase, care se în
scriu în contextul bunelor rela
ții dintre cele două țări și po
poare. Primirea deosebit de cor
dială făcută pretutindeni pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile purtate, precum și 
documentele semnate confirmă, 
evoluția pozitivă a legăturilor 
existente între cele două țări, 
ceea ce corespunde intereselor 
popoarelor român și belgian, 
cauzei păcii și înțelegerii în 
Europa.

Timp de trei zile, am fost 
martorii unul șir întreg de ma
nifestări ce au reliefat presti
giul de care se bucură politica 
externă a României socialiste, 
stima și respectul față de șeful 
statului român, sentimentele de 
prețuire sinceră pentru poporul 
nostru. Mulți dintre conducăto
rii întreprinderilor vizitate, ai 
administrației locale, specia
liști, care au fost în România, 
aii ținut să-și exprime, în cu
vinte emoționante, aprecierile 
despre realizările țării noastre, 
despre ospitalitatea caldă de 
care s-au bucurat. Presa, ra
dioul și televiziunea din țara 
gazdă au reflectat pe larg fie
care moment al vizitei, subli
niind faptul că raporturile de 
colaborare șl prietenie româno-

belglene au iumlnceee ^ersyee- 
tive, pa care ie-a deecht* e- 
ceastă vizită a pjeședtatetei 
Ceaușescu.

...Vineri dimineața, a avut ioe 
ceremonia plecării. De ia P «La
tul Regal și pînă la Gara Lu
xemburg, președintele N:::.ae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiri ie 
Maiestățile lor regele Baud:ucr. 
și regina Fabiola. Numeroși ce
tățeni, aflați în fața clădirii, au 
ținut să-l revadă pe șeful sta
tului român, să-i ureze drum 
bun.

La intrarea pe peronul gări!, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
regele Baudouin, tovarășa Elena 
Ceaușescu, regina Fabiola sînt 
salutați de G. Eyskens, prim- 
ministru, A. Cools, viceprim- 
ministru, P. Harmel, ministrul 
afacerilor externe, E. Anseele, 
ministrul poștelor, telegrafului 
și telefoanelor, Ch. Hanin, mi
nistrul culturii franceze, gene
ral locotenent P. Brecx. Apoi, 
președintele Ceaușescu își ia

fc -rtzca «» iz Beu^a r Lae T«r-
Avraae.

Este sre I șt « «• acz» ...
Baubtum te sui:< es eăJSarâ 
mi bes-

L U>M »
Ceaosc-seu te » râse» teza ce 
la regina FâtecCa tz aceea* ac- 
mceferă de eordbaăEzae. Asa 
cum s-a arr-rțat te nareâe ăe 
ieri, suveraru' hrigN»— «n -r~r 
reîntfinl casoețtt ru vi
zitei pe care o ror fer- te Ro
mânia, Ia invttagla
Nicolae Ceacșeaca < a meartad 
Elena Ceeuses.ru.

Trenul oficial se .-w
apoi de peron, tei-ecrir : .-»e 
spre Luxemb urg, ț-y - ~4 ea 
șeful statului nuatru i»
pînă la frontieră s' aemri! 
suitei de onoare beîgwte.
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Obiectivul care concentrează 
eforturile tinerilor de pe șantiere 

INVESTIȚIILE 
REALIZATE
LA TERMEN!

I
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Fabrica de produse 
ceramice - Odobesti 
Fabrica de dispozitive, 
ștanțe și matrițe - Focșani

in pagina a 2-a

CONSTANTE
< de ACULIN CAZACU

/ Există, dincolo de tumultul evenimentelor, de curgerea fap-
< telor într-o matcă a conjuncturilor, anume permanențe de 
(’ structură, care dau expresie ordinii și siguranței. Ne clădim, 
f în fond, existența pe caracterul legic al lumii, pe durabili- 
(' tatea și constanța esențelor. Reușim să cunoaștem mereu 
r mai adine, constantele, „invarianții" realității și să ni-i trans- 
r formăm în pîrghii pentru alimentarea siguranței de sine a 
C omului.
? Dacă aș incerca să construiesc o tablă a constantelor, aș 
? înscrie in prima casetă a matricei, pe planul cel mai înalt 
? al faptelor de valoare, patriotismul. Sentiment social adine 
r și peren, bătătorit pe răscruci de veacuri, patriotismul își 
r măsoară constanța doar in bateria faptelor împlinite. își 
<’ refuză simpla declarație, pentru a se afirma în act. Judeca- 
C ta și acțiunea scurtă, fără echivoc, a celui care își dăruiește 
c orele pentru strînsul recoltei, sărind în sprijinul marii gospo- 
c dării a patriei, este în aceste zile dovada cea mai simplă,
< dar și cea mai încărcată de semnificații a patriotismului.
< Constanța sentimentului a ieșit la iveală fără sforțări. Era 
c acolo gata de afirmare, doldora de potente traductibile în
< fapt
c Aș înscrie apoi, intre constanțe, oe aceea care desem- 
r nează încrederea în viitor. Este în firea poporului nostru să 
r facă din optimism un atribut al existenței sale. Un opti- 
( mism deloc declarativ sau confecționat din cusături mozai- 
S cate de speranțe și credințe în destin. Un optimism lucrativ,

> înălțat din puterea de a vedea îmolinftă o treabă, de a
> crede in durabilitatea ei, dincolo de vitregii de moment. 

S Un optimism generat din încrederea in puterea de a face, 
S care își asociază, — nemijlocit - satisfacția mîngîierii articu- 
S lațiilor de construcție solidă și arătoasă. Nu cred în vorba 
S unuia, de pe alte meleaguri, după care românul ar fi pre- 
> dispus la fatalism. Nu ne plecăm capul în fața zilei de mîi- 
* ne pentru că întotdeauna am avut și avem reprezentarea

(Continuare în vas. a 11-a)

Nroc.ee
N:::.ae
Ceeuses.ru
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Fabrica de dispozitive, ștanțe 
și matrițe-Focșani

INIȚIATIVELE UTECIȘTILOR
STIMULEAZĂ RECORDURILE

• Un avans de 2 luni la lucrările de construcție. • Pregăti
rile pentru iarnă se desfășoară conform graficului. • La baza 
bunelor rezultate — o organizare minuțioasă a muncii de șan
tier. • Brigada lui Gheorghe Pavel se afirmă cu impetuozitate. 
• Inițiative ale tinerilor ; „graficul orelor ciștigate", 
echipă să-și asigure front de

„fiecare 
lucru pentru timpul friguros".

Pe șantierul Fabricii de dis
pozitive. ștanțe, matrițe și scu
le așchietoare din Focșani, 
munca este deosebit de anima
tă. Constructorii, organizați pe 
echipe și brigăzi, bine aprovi
zionați cu materialele și pre
fabricatele necesare au luat-o 
înaintea graficelor și, parcă 
pentru a-și demonstra că pot 
și mai mult, intensifică ritmul 
de la o zi la alta.

— Pînă In prezent am obți
nut un avans de 2 luni, ne spu
ne tovarășul Valeriu Roman, 
inginer șef adjunct la șantierul 
nr. 1 al întreprinderii de con
strucții agro-zootehnice din 
Galați. îndeplinindu-ne planul 
pe 9 luni in proporție de peste 
MO la sută, am putut să asi
gurăm stadii fizice care creează 
condiții pentru intrarea in 
funcțiune a fabricii cu cel pu
țin 2 luni înainte de termenul 
planificat.

La baza acestor bune rezul
tate stă o temeinică organizare 
a muncii pe șantier, a fiecărui 
loc de muncă. Interlocutorii 
noștri au ținut să sublinieze a- 
ceastă concluzie nu fiindcă aici 
nu s-ar fi aplicat și noile so
luții tehnice,. ci dip convingerea

susținută de puternice argu
mente ale practicii de zi cu zi 
că o meticuloasă organizare a 
muncii la fiecare punct de lu
cru, în cadrul fiecărei forma
ții de constructori, e o primă 
cerință pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. 
Cea mai bună brigadă de pa 
șantier, brigada condusă de 
Gheorghe Pavel, a obținut ade
vărate recorduri (a montat în- 
tr-o lună prefabricatele care 
trebuiau montate în 3 luni) toc
mai printr-o asemenea organi
zare. *

Desigur, întrebarea care se 
pune acum pe șantier este dacă 
vor putea constructorii să 
păstreze avansul de 2 luni, dacă 
nu cumva îl vor pierde in con
dițiile de lucru pe timp frigu
ros.

— Nu, nu-1 vom pierde, ci ÎI 
vom mări, ne asigură șeful de 
brigadă, Gheorghe Pavel. Am 
luat toate măsurile pentru 
crea front de lucru pentru timp 
de iarnă. închidem acum ’ ' . 
intr-o baracă amenajăm o pistă 
de prefabricate, vom executa 
și cîteva noi căi de acces. Pînă 
pe 10 noiembrie vom încheia 
pregătirile pentru iarnă. €u

a ne
hala,

măsurile luate sîntem siguri că 
vom reuși să menținem ritmul 
de lucru de acum.

E un fapt cu totul Îmbucură
tor că organizația U.T.C. de 
aici se înscrie cu cîteva Inte
resante inițiative în acțiunea 
generală de asigurare a unor 
stadii fizice avansate pentru a 
crea noi fronturi de lucru pen
tru timpul de iarnă.

— In cadrul brigăzii lui 
Gheorghe Pavel, ne spune Di- 
mache L'luitu, secretarul comi
tetului U.T.C., s-a format o 
echipă de tineri lăcătuși-mon- 
tori care zilnic mai lucrează o 
oră în plus pentru închiderea 
halei. Această inițiativă a por
nit de acum 2 luni la propune
rea tînărului Ion Airinei, șeful 
echipei. El a fost și este sus
ținut de toți cei 16 tineri din 
echipă, printre care îi remarc 
In mod deosebit pe Maximilian 
Amăriuței și Aurel Radu.

O inițiativă asemănătoare a 
apărut și la 
Tinerii care 
propunerea 
teanu, șeful 
jat să efectueze singuri închi
derea și celelalte pregătiri pen
tru iarnă. La aceasta să mai 
adăugăm și o acțiune mai ve
che, din primăvară, care acum 
s-a generalizat : „Graficul ore
lor pierdute". Pentru fiecare 
utilaj de pe șantier, comitetul 
U.T.C. ține la zi un grafic în 
care se evidențiază orele pier
dute în stagnarea pentru între
ținere și reparații în timpul 
programului de lucru.

— De fapt, acest grafic nu-șî 
mai are rostul, ne spune secre
tarul comitetului U.T.C. De ce? 
Fiindcă nu se mal pierde 
timpul, orele de întreținere, de 
stagnare, au fost desființate. 
Menținem totuși acest grafic 
pentru ca tinerii să-șl amin
tească de el, pentru ca atenția 
să le fie mereu trează.

stația de betoane, 
lucrează aici, la 
lui Nicolae Mun- 
stației, s-au anga-

Fabrica de produse ceramice-Odobești

DAR SI FURNIZORII
DE UTILAJE TREBUIE
SA ȘI FACĂ DATORIA

La Odobești tradiționalul pei
saj începe să se schimbe : chiar 
la intrarea orașului se află in 
plină construcție Fabrica de pro
duse ceramice. De dimineața 
pînă seara zgomotele specifice 
muncii de șantier se aud pînă 
departe. Dar aceste zgomote 
vestesc acum, în mijloc de 
toamnă capricioasă, nu numai că 
acolo se lucrează intens, ci și a- 
propierea termenului de intrare 
în funcțiune.

Pășind pe șantier renuri încă 
din prima clipă numărul mare 
de tineri constructori, un 
de lucru foarte susținut, 
organizare a muncii.

— Din dorința de a 
termenul de intrare în 
ne, ne spune tînărul 
Gh. Mahonea, am deschis 
multe fronturi de lucru, am con
centrat noi forte. Tinerii mun
cesc cu mult elan, au inițiativa 
la multe puncte de lucru.

Numele tinerilor Nicolae Zam
fir, Gh. Chelaru, Ștefan Cher- 
noagă sau Vasile Roșea sînt le
gate aici de fapte de munci 
prin care se demonstrează o no
bili străduință pentru folosirea 
fiecărei clipe în intensificarea 
ritmului de construcție. O echi
pă de tineri, lucrtod în acord 
global, s-a hotârft si hscreze ia

Nimic mai fru
mos, cîteodată, pen
tru profesia de ga
zetar, decît de A 
vedea cum cuoM- 
tul începe să 
și să' miște forțe 
care altfel 
neau liniștite, feri
cite poate in starea 
lor de imaterialita
te. Abordind o pro- 

' blemă sau alta din 
■ atîteadie ne.soUci- 
’ Uși-care, ’iii": cOti- 

f.-unt.irea' cu noi în- 
" fine in'primul rind, 
r jac modul jțostru de 
’ a fi, -nu_pxcludem

agite

odih-

care sînt investiți, o 
remediere a acesto
ra. Nu indicasem 
persoane, nici nu 
îmi propusesem a- 
ceasta. Subliniam 
doar un aspect al 
formalismului, căci 
despre acesta era 
vorba, ți o făceam 
gîndinau-mă ți la 
faptul că nu e atit 

. de greu ■— și nici 
nou / . _ să observi 
aria _de .manifestare 
a acestuia, zonele 
sale de interferență 
■ou alte ți alte mi
nusuri puse în cir-

nicidecum posibili- oulație de un mod
itâții superficiai.de a lu- 

cra. Dai ce fac u- 
nii, apritizându-se 
repede ți îmbră
când o adevărată

ritm 
o bună

respecta 
funcțm- 
maistru 

mai

>> — <ncJ»ss*oipfoȚesio- 
-năle — ți ded^ cu 
urit mai tnuit, a e-

Țt -xi^ențelor, pe- care ______
~k reclcmi. . aceasta, platoșă de viețo- 

idindu-rțe ca pre--- ' '
cădere - că dincolo

- fie actul scrisului ea 
atare sfă' marele 
public, cititorul, ca
re ne și judecă. Dar 
de la aceasta și 
pină la libertgțpa 
de interpretare - ân

Tinerețea, îndrăzneala, oa și 
curajul exprimă., printre cele 
dintfi trăsături’, profilul moral-' 
politic .' ..'
întregind adîpcul 
de responsabilitate 
acestuia, reliefînd 
sa angajare, participarea și dă
ruirea în opera de edificare so
cialistă a patriei.

Nu întimpiător deci, la adu- 
nărea de dare de seamă și ale
geri a uneia dintre organizațiile 
U.T.C. de la întreprinderea de 
in și cînepă „Trainica", din Pu
cioasa, județul Dîmbovița, dis
cuțiile s-au cristalizat pe tema 
„îndrăznelii necesare", cu refe
rire permanentă la fapte și la 
experiența personală, directă, a 
tinerilor din schimbul C. A fost 
în firea lucrurilor, după logica 
vieții înseși, izvorită din cadrele 
precise ale mediului, ambiant — 
viața organizației, a colectivului 
de muncă. Iar opiniile consem
nate acolo s-au constituit, odată 
cu însăși desfășurarea adunării, 
ca răspunsuri pline de miez la 
o anchetă despre „îndrăzneală 
și tinerețe", opiniilor exprimate 
în acel context nefilnd nevoie să 
le adăugăm apoi prea multe alte 
detalii și precizări. Dar oe spu
neau uteciștii, invitații la adu
nare? Ce Spuneau faptele despre 
Îndrăzneală?

într-un fel, a fost tulburătoare 
mărturisirea 
— Era lipsă 
moment dat 
lucrez la 4 
mi-am concentrat eforturile, am 
avut și urzeală bună. Oricum, 

. am dovedit că se poate, nu e 
cine știe ce. Unii s-au apucat pe 
urmă să vorbească de inițiativa 
mea. îmi pare rău că n-am în
drăznit singură pînă atunci, nu 
m-am hotărit să încerc decît la 
un imbold din afară . ..

al tînărului comunist, 
sentiment 

socială al 
pasionanta

Elenei Șerban : 
de muncitori la un 
și am fost pusă să 
războaie. A mers,

Colega sa, Elena Bălănoiu adă
uga și alt sens îndrăznelii, ex- 
primîndu-și cu fermitate opinia, 
pe baza unei experiențe relativ 
puțin bogate ca participantă la 
activitatea organizației: ..Ca 
ucenică am participat la destule 
acțiuni de organizație, dar mi- 
am dat seama și de faptul că 
biroul U.T.C. nu este prea exi
gent cu tinerii, parcâ-și cereau

de-a lungul întregii perioade de 
activitate analizată in adunarea 
organizației.

S-au făcut, e drept, referiri, 
propuneri, nu puține pentru ac
tivitatea de viitor.

„Noul organ va trebui să ini
țieze cit mai multe acțiuni do
rite de utecișt: in special pen
tru fetele care locuiesc la ni-nm 
•eri distractive. desarpd pe

locțiitoarei sale. „Tîmiritare* — 
■punea cineva.

— De ce nu îndrăzniți’ De ce 
nu vă spuneți părerea acae. 
cind hotărîți viitorul wrttvriățti 
voastre pentru o pentadă înde
lungată ’ — întreba la un zw- 
ment dat. fără adresa tsoaeia»- 
lă. tovarășa Maria Radu, ae- 
tretara reganmațre: de parrid. 
Crestau, u ;-a* < adee-
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ÎNDRĂZNEALA

CONDIȚIE A TINEREȚII
scuze, uneori, cind mobilizau La 
adunări sau cind criticau com
portări negative, de teamă să 
nu supere". Tot ea remarca pe 
firul aceluiași apel la exigență, 
necesitatea de a se crea condiții 
satisfăcătoare pentru buna pre
gătire a ucenicilor din Între
prindere, remarcind că pentru 
aoeștia n-a fost organizată nici 
o expunere teoretică. Poate nu 
era o referire neapărat îndrăz
neață, pentru mulți firească, 
dar pentru alții. .. Au fost aco
lo, la adunarea de alegeri, tineri 
care au tăcut, așa cum tăcuseră

lipsi

«t răspuns, atitudinea 
spectator a unora dintre 
ren. nu numai acolo, dar 
-treaga viață de organiza
ție. in nctivitatep de pin* atunci. 

țte tinereții unora de 
aici t- -mai reea ce este firesc 
il tinereții* remarca dinsa.

Ion Mateescu. șeful secției 
•esător-.e*. a aocotit necesar să 

dezaorobe rutina unor dezbateri, 
interioare. Îngust tehnicizate pe 
lemele producției și disciplinei 

Sublinia și stinghereala
tineri r cind este vorba de dis
cuta: despre educație In primul

unc-.

ti- 
în

rtraf anu despre daăturtie «ne- 
P* are ar trebui xă le ai

bă mzmdevtâmle dm timpi1 
tapa. Ppsa de a»-”— 
nr*»-»x>nu ca îbieata spinalul 
de rda^ndere expAcau multe 
aspeme fe mactrntate. P» de 
■slți pane dri prc^ncția re- 
rea wU'irei -mo- -ei re- 
«arae ale imamjnecua șt *~iri 
* prnâama dwadaae espneta- 

fe af-'Ltia.» a re— ** £-r_: 
M - depdșcre oa 5 tone a coe- 

*zsazrAoe «peeifiee de fire la 
prunul trimestru al analul »-a 
ăiuna ia prezent la eliminarea 
lor.

In locul altor condurii să no
tăm. în CnaL opiniile lui Ștefan 
Bucur, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere.

— Timiditatea din această 
adunare a străbătut din trăsă
turile unei anume activități, s-a 
plătit tribut și lipsei de adincime 
in. a problematiza prin conținu
tul dării de seamă, aspecte- 
e din munca șl viață a- 

cestor tineri, activitatea orga
nizației E frecventă la unii 
mentalitatea că ei, ca simpli 
utedști, n-au dedt datoria de 
a-și plăti cotizația șf de a răs
punde la chemări, ea invitați 
care se lasă convinși, nu ca or
ganizatori șl realizatori a tot ce 
se Întreprinde. Noul organ ales 
are de muncit. Intr-o adevărată 
ofensivă a spiritului revoluțio
nar, acționlnd cu curaj pentru a 
tace să strălucească deplin, și 
aici, caratele tinereții.

Erau într-adevăr, dintre cele 
mai utile învățăminte faptele șl 
opiniile acelei adunări, cu care 
desigur Începeau să treacă in ac
țiune hotărlrl vlzînd substanțiale 
perfecționări.

ION CHIRIC

nfara spiritului tex
tului pe care și-o 
asumi — din plăce
re poate, unii 
este un drum, cred, 
presărat dacă nu cu 
mărunte și orgo
lioase procese de 
intenție, cel puțin 
cu un urât obicei 
care ține de edu
cație.

Concept, 
tem deunăzi despre 
precaritatea unor 
situații în care — 
din grabă, din co
moditate, din 
perficialitate ? 1 
se disting unii, 
tranrformindu-se în 
OZN-uri în control, 
aterizind și obser
vând contabilicește, 
în mare, lucrurile, 
fără a interveni, 
fără a medita fi ac

yl pong asupra reolztă- 
ților mai puțm con- 

£ c'.udente sau chiar
> stinrenuoare pe care
< le mai întîlnim,
> fără a încerca, în
< virtutea responsabi-
> lităților sociale cu

y

: scrise-

su-

- rioși, după ce citesc' 
ette ceva și flutură 
coiful paginei de 
ziar, arăttnd că ei 
„s-au prins, știu 
despre cine e vor
ba" și, vedeți dum
neavoastră, au cel 
puțin un merit sa-

- vânt intru aceas
ta ? I Se transformă 
în arătători cu de- 
degetul și plimbă 
mințile altora spre 
închipuita victimă 
din stingă sau din 
dreapta lor, — că 
o fi dtn cuta
re sau cutare sec
ție, sector, sau din 
nu știu ce județ. O- 
cupă timpul și in
festează de fapt at
mosferă, scoțînd din 
priză, fie și pentru 
câteva minute, ener
giile celorlalți din 
jur, făcând pe de
tectivii voluntari în
tr-un proces fără 
rost. Pentru ei nu 
există pădure, ci 
doar copaci, lnvă- 
țați să mărunțească 
la infinit lucrurile, 
pierd din vedere 
însăți concretețea 
lor. Se uită abstract 
în spatele cuvinte
lor și nu la ceea ce 
spun ele, pricesc 
din urmă, mereu, 
camuflînd astfel cu
rajul da a privi

ION TRONAO

Utecistul Tudor Șerban lu
crează la Uzina „7 Noiem
brie" din Craiova diri. 1966. 
Astăzi, el a devenii un strun
gar binecunoscut în Uzina sa 
și în întreg județul. Șerban 
se mândrește în acest an, nu 
numai cu realizări remarca
bile în producție, ci și cu lo
cul I, de cîștigător — la 0- 
limpiada strungarilor în 1972 
pe județul Dolj.

Foto: FM. TĂNJĂLĂ

drept și fără 
najamente, din față. 
După sistemul a- 
oesta care inversea
ză de fapt înseși 
raporturile ți atacă 
relațiile dintre oa
meni, ar trebui pro
babil să umblăm ca 
niște schivnici cu o 
luminare în mină și 
să portretizăm în 
vitralii umbrele pe 
care ei le proiectea
ză pe pereții închi
puirii lor ! Ce-ar fi 
dacă după aceeași 
optică spectatorii 
de teatru, de pildă, 
s ar duce la specta
col nu cu un alt 
gînd oarecare ci 
musai din dorința 
de a se vedea în 
came și oase puși în 
scenă ? Și să mai 
adăugăm că piesa 
aceea ar fi o co
medie ! Dar acto
rii ca și dramatur
gii ar trebui atunci 
sfîșiați. Ori s-ar sfi- 
șia între ei specta
torii, văzînd cât de 
bine seamănă unii 
cu alții, fixați fiind, 
chipurile, în cîteva 
personaje sau în cî
teva situații limi
tă?!

Uritul obicei 
triumfa atunci 
milos fi s-ar 
fige ou dinții-n
vinte, golindu-le de 
sens. Sd fim li
niștiți însă, așa ceva 
nu se va tntîm- 
pla. Chiar fi une
le ușoare devieri 
și deturnări de sen
suri, abdicările Cite 
se mai fac simțite 
— de ta condiția 
responsabilă a mun
cii fi datoriei în
făptuite, unele acte 
de formalism, super
ficialitatea ți altele, 
și altele sînt — în 
perspectiva efortu
rilor construcției u- 
mane — apariții 
deia trecătoare cu
rioase ți nu mai 
puțin spectaculoa
se O.Z.N.-uri în 
tranzit.

ar 
ne- 
In- 
cu-

>
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CONSTANȚE
(Urmare din pag. I)

planului de a o dăltul cum vrem. Cine ișl face planuri pen
tru viitor șl lucrează la împlinirea lor, îndrăznind chiar la 
depășirea haremurilor, la scurtarea timpului, nu poate fi fa- 
talist. Dacă vrem a făuri Cincinalul cu atîtea luni înainte 
de soroc, este pentru Că știm a ne măsura puterile și — prin 
arc . reflex — traducem’ încrederea în noi în încredere în vii
tor.

Aș înscrie apoi, între constanțe, cîntecul. O ancestrală 
înclinare șpre tonalități și ritmuri s-a prelungit în timpi 
ce-au conturat o dimensiune anume a poporului nostru : 
spiritualitatea deschisă și trăirea intensă cărora li se aso
ciază, prin integrare, muzica. Cîntul la noi, nu este o opera
ție de simplă delectare, ci un atribut al muncii, un fel de a 
fi, o stare, o permanență : știm a cînta deopotrivă bucuria 
și necazul..'

Triunghiul patriotism — încredere în' viitor - muzicalitate 
ar deschide matricea constanțelor. Ar deschide-o larg, spre 
țărmuri, de istorie trecută și viitoare.

*

*

*
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ÎNTREBARE:

Aveți • experiență îndelungată, v-ați intilnit p« terenurile 
de tenis cu jucători extrem de diferiți ca valoare in 
primul rind. dar și ca gabarit, ca inălțime și greutate. 

Care este tipul ideal de jucător pentru tenis ? Ce calități fizice- 
se cer tinerilor care îndrăgesc tenisul și se apucă să-l prac
tice ? ~ __ î

DE LA KEN ROSEWALL
LA STAN SMITH...

Această întrebare mi s-a mai pus. „Care este tipul anatomic 
ideal pentru tenis ?“ Întrebarea m-a surprins. N-am putut răspun
de imediat. Astăzi, fiind cu tocul în mină, răspunsul e parcă mai 
ușor.

-Cred că jucătorul ideal ar trebui să aibă între 1,80 fi 1,82 
înălțime, la o greutate de 70—72 kg. Nu întimpiător, 1,82 ți 72 
sînt „cifrele" lui Ilie Năstase.

Există oare un tip ideal pentru tenis ?
Excepțiile subminează regula. E adevărat că Năstase și Gonzales 

au 1.82 m înălțime, dar nu e mai puțin adevărat că Tilden și 
Smith, adică doi jucători de clasă cu totul excepțională,-măsoară 
1,93. Pe de alță parte, există mulți alți jucători care nici nu ating 
1,75 m. Iată, de pildă, Cliff Richey are 1,73, Laver nu depășește 
1,74, Santana măsoară 1,73, iar Ken Rosewall, australianul (de 
două ori campion mondial al profesioniștilor), are doar 1,70 sau 
mi se pare chiar 1,69.

După cum vedeți, în tenis există, la acest capitol, un registru

destul de mare, eșalonat pe vreo 20 de cm. Asta înseamnă, dragii 
mei prieteni mai tineri, că nu trebuie să vă preocupe prea mult 
problema înălțimii. In sport, ca și în viață, totul se compensează. 
Important e să aveți o calitate dominantă, care să le guverneze 
pe toate celelalte. Iar această calitate, este, de cele mai multe ori, 
dorința și mai ales voința dit a deveni jucător de tenis.

Peniru mine, tipul pnătpniic. ‘este mai puțin important. In 
schimb, ansamblul de calități este hotăritor.

După modesta mea părere, Gonzales rămâne cel mai mare jucă
tor al tuturor timpurilor. El a fost rapid ca Năstase, a avut o vi
teză de execuție gen Laver, rezistența lui Emmerson și elasticitatea 
lui Smith. (Dacă vă miră această ultimă comparație, vă rog să 
mă credeți că sînt foarte rari jucătorii elastici ca Smith. Eu l-am 
văzut pe Stan Smith aplecindu-se cu o ușurință atit de mare, în- 
cît a reușit să-și atingă genunchiul cu pieptul).

Dacă datele cifrice ale anatomiei sînt mai puțin importante în 
previziunile care se fac în legătură cu talentul unui tînăr fi cu 
posibtUtățiie de. .valorificare a acestui talent, nu e mai puțin adevă
rat că datele anatomice ■ decid asupra stilului de joc.

V-ați dat șgama, .desigur, că înălțimea lui Smith și marea 
anvergură a bțațelor au fost hotărîtoare în adoptarea stilului de 
joc. Smith servește, ctf' o: forță deosebită și pornește la atac în 

aceeași fracțiune de secundă, pe ntru că astfel îfi valorifică înălți
mea, forța și anvergura la voleu.

Dimpotrivă, un Ken Rosewall îfi va construi întotdeauna un 
joc mai rafinat din punct de vedere tehnic, pentru a reuși să-l 
angajeze pe un Smith în toate punctele terenului, neutralizîndu-i 
,/ișii".

Acum, cind începem „să jucăm tenis, trebuie să uităm că am 
putea să fim foarte îtidlți,-intr-o bună zi. Asta ar putea să vină 
cu țimpuL Deocamdată e bine să ne deprindem cu gîndul că nu 
vom fi mai înalți decît Ken Rosewall sau decît Sântei. E bine să 
calculăm totul cu zgârcenie, și să nu ne facem iluzia că vom avea 
înălțimea pivotului de baschet Stan Smith, care zdrobește (cam 
asta înseamnă smash) mingea în înaltul cerului, trimițînd-o sau, 
mai bine-zis catapultînd-o spre colțurile terenului.

Daci veți miza mai puțin pe presupusele calități atletice viitoa
re, veți-reuși să învățați mai bine tehnica tenisului, așa cum au 
reușit s-o facă un Kodes sau un Cliff Richey, doi „scunzi" care 
cunosc toate tainele jocului tehnic.

Un mare tehnician va fi întotdeauna un jucător mai bine dotat 
pentru defensivă. Și acest lucru este important nu numai în tenis. 

. Armele defensivei trebuie cunoscute la perfecție. Abia de pe 
^.trambulina armelor defensive se poate visa marea ofensivă. In 
legătură cu aceasta, aș mai avea " Ceva de spus. In ultimul timp se 
constată înmulțirea terenurilor foarte rapide. Este vorba de 
vechea dbrriinație a gazonului yi despre noua ofensivă a cimentu
lui, a asfaltului și, mai ales a suprafețelor de sală, în care parche
tul sau covorul de plastic imprimă mingii un zbor și un ricoșeu 
mai rapid.

In condițiile acestei viteze sporite a terenurilor, orice armă de
fensivă devine, în fond, o armă a ofensivei. Dacă Stan Smith a 
servit-cu putere Și a Venit la fileu, acoperind întreaga lățime a 
fileulUi cu „aripile" sale imense, este evident că orice procedeu 
de ripostă trehuțe Să aibă un caracter ofensiv, și nu defensiv. In 
cazul lui Smith, lobul — armă tipic defensivă — trebuie să fie 
mult prea perfect pentru a avea șanse de reușită: Iată de ce Năsta
se a recurs și recurge mereu ta faimosul lui topspin, cu bucla lui 
ciudată, care imprimă așa-zisului lob clasic o viteză mai mare, 
surprinzindu-l pe atacantul venit la fileu.

Este bine, deci, să porniți la drum fără speranța că veți fi un 
gigant. Dacă natura va face să vă înălțați cit Ilie Năstase, cit 
Gonzales sau chiar cit Stan Smith, cu atît va fi mai bine, deși sînt 
dese cazurile cind jucătorii foarte înalți pierd mult din îndemâ
narea minimă necesară unui jucător de clasă.

In sport, ca și în tenis, totul este, echilibru. Totul este compen
sație. Cazurile, de armonie perfectă sînt foarte rare. Să pornim deci 
de la jdeea că munca este marele nostru numitor comun. Prin 
intermediul muncii vom reuși să atacăm apărîndu-ne și să ne 
apărăm, atacînd.

Pînă atunci, însă, să presupunem că sîntem înalți cit... Sântei. 
Credeți că e foarte puțin ? Vă rog să nu uitați că Ion Sântei face 
parte din echipa de Cupa Davis a României...

superficiai.de
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN LUXEMBURG

Intilnire între f

președintele
Dineu oferit in onoarea președintelui

Consiliului
de Stat

și președintele
guvernului

Marelui Ducat
Vineri după-amiază, președin

tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nioolae Ceaușescu, s-a întâlnit 
cu președintele guvernului 
luxemburghez, Pierre Wemer.

întâlnirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

Primirea șefilor 
misiunilor
diplomatice

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a pri
mit, vineri, la reședința ia din 
Marele Palat Ducal, pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în 
capitala Luxemburgului, împre
ună cu soțiile.

După solemnitatea prezentării, 
la care au participat persoanele 
oficiale care II însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
vizita ta în Luxemburg, șeful sta
tului român s-a întreținut cordial 
cu reprezentanții diplomatici a 
numeroase țări.

si a tovarășeiNicolae Ceausescu

o Ura

cu toții.

se regă-recunosc și

sentimen- 
poporului

îmi mai 
dumnea- 
doamnei

permit României să 
eu încredere aceste 
și fac din țara Dum- 
un interlocutor deo-

to.eranțe:

va fi cea mai bună 
pentru menținerea 
ia condițiile păcii și 
suveranității tuturor

președinte, 
vă urez, 

precum și

beaB ■

lupte 
dese
prav 
nezâ

CONVORBIRI OFICIALE
La Palatul Ministerul*! de 

Stat au avut loc, vineri, TT oc
tombrie, convorbiri oEriala 
româno-luxemburgbeze.

Au participat, din partea ro
mână, Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Ilie Verdeț, prim-vtcepeeședmte 
al Consiliului de M.niCrt. 
George Macovescu, mtntstrnl 
afacerilor externe, loan Avrami, 
ministrul industriei ecr.str-_rți- 
ilor de mașini. Alexandru Lăză- 
reanu, ambasade ml —Intri 
!n Luxemburg, Ghecrghe Oprea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, precum r: Va- 
sile Voloseniuc, preseiir tel» 
Băncii de comerț exterior. Ccn-

eS îiir*;m tar

"jar* * 
Ar Stat

Oaspeți ai primăriei orașului
Vlnerl după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, precum și 
Marele Duce Jean al Luxembur
gului șl Marea Ducesă Charlotte 
au fost oaspeții primăriei ora
șului Luxemburg.
' In jurul pieței din fața clădi

rii, așteptînd sosirea înalților 
oaspeți români și ai țării gazdă, 
s-au masat numeroși locuitori ai 
capitalei luxemburgheze. In bă
taia vîntului fluturau drapelele 
României și Luxemburgului, 
instalate pe frontispiciul clădirii 
primăriei.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu și a conducă
torilor țării gazdă, au venit 
primarul orașului Luxemburg, 
doamna Colette Flesch, și mem
bri ai Consiliului comunal. Doi 
cck<ii ies, de asemenea, in în
tîmpinarea oaspeților, oferin- 
du-Ie buchete de flori.

Orchestra municipalității into
nează imnurile de stat ale Ro
mâniei și Luxemburgului.

înaltele personalități intră 
apoi în marea sală de recepție 
a primăriei, în care se află 
membri ai Camerei Deputății:.-, 
membri ai guvernului luxembur
ghez, președintele și vicepre
ședintele Consiliului de Stat 
luxemburghez, alte persoane 
oficiale.

Participă persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe șeful 
statului nostru, precum și am
basadorul României în Luxem
burg.

Un discurs de bun 
sedintelui Consiliului 
Republicii Socialiste 
adresează 
FLESCH.

Domnule președinte,
Este prima dată în istoria sa, 

cînd orașul Luxemburg are pri
lejul de a primi un șef de stat 
român. Cu atît mai mult apre
ciez onoarea ce îmi revine de 
a vă adresa, în numele munici
palității Luxemburgului, dum
neavoastră, domnule președinte, 
și doamnei Ceaușescu, cele mai 
cordiale urări de bun venit, 
rugîndu-vă să transmiteți com- 
patricților dumneavoastră ură
rile de fericire și de prosperita
te ale concetățenilor mei.

Bucuriei și onoarei de a primi 
printre noi pe primul cetățean 
al Republicii Socialiste România 
i se adaugă bucuria și mîndria 
de a adhce un omagiu unuia 
dintre creatorii României noi, 
onoarea de a-1 primi pe pionie
rul și promotorul unei revoluții 
care a știut să folosească tot ce 
a lăsat moștenire un trecut 
zbuciumat, pentru a construi, 
respectînd marile tradiții și im- 
primind geniul său propriu, 
România de azi ; de a saluta, 
în fine, pe omul de stat ale 
rui calități dominante — 
țelepciunea, simțul măsurii, 
noașterea realităților — nu
clud, cîtusi de puțin, dinamismul 
și entuziasmul pe care a știut să 
le transmită poporului său. 
Dumneavoastră ați înțeles, dom
nule președinte, că fericirea, fie 
ea individuală sau colectivă, nu 
este un lucru care se importă 
sau se exportă și că fiecare po
por are datoria și, mai ales, 
dreptul la fericire și de a con
strui societatea care să cores-

doamna

venit pre- 
de Stat al

România 
COLETTE

că- 
în- 
cu- 
ex-

Toastul Marelui

rf !-• a- 
«ă vi-1 *-

sinistrul 
ss alte per-

Elena Ceausescu
în t:rr.tul dineului, care s-a desfășurat 

f-.-.r- set-sebit de cordială,
Marele D::e Jean și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

z fest intonate Imnurile de stat ale 
celor două țări.

★
După dineu, a urmat o recepție, la 

eare au luat carte personalități de frunte 
ale vieții politice, economice și cultu
rale.

Toastul președintelui.

Nicolae Ceaușescu
A'-.dL

D»-«*r U vă aolțumeac, la 
zei mele si al meu. 
abila invitație de a 
dsr.wnoutrl, pen- 
esp-tahtate cu care 

taconjnrați. pentru cuvintele 
aiiMi rostite aici la adresa 
riei mele, a poporului român, 
iiateas bucuroși că in cadrul 

acestei vizite avem prilejul să 
cumeaștem aeanjlocit viața, rea
lizările și aspirațiile harnicului 
fi înzestratului popor luxembur
ghez. Doresc să să salut în mod 
cordial și. totodată, să adresez 
un cald salut de prietenie po
porului dumneavoastră, precum 
si sincere urări de progres și 
prosperitate din partea poporu-

pundă evoluției sale istorice, 
nevoilor imperative ale orezen- 
tului și speranțelor vii:: rui 
încercările suferite in coc 
încercările trecute în mod K 
dar, crizele grave deoăștte i 
preunâ dau naștere la desaoc 
ții avansate, care tac șocat 
mai umane și mai drepte.

Acest lucru l-ați stor 
mai mult, domnule c 
cu cit vij 
este, Intri 
patriei dum 
suită de lu 
dar. totoda: 
reușite și i 
măsură sâ reamintesc 
ria veche și recentă a Ra 
și a poporului ei, sâ evo 
mu! dificil și. deseori. <£ 
luptele necruțătoare care. de ia 
antica Dacie, după cocă urilesct, 
au dus la unitatea poCrhoă 
la independența r.atic-a~ă a Ro
mâniei de astăzi 
subliniez eâ trecu 
voastră și ai naști 
și analog 
secolelor 
cit și nouă 
rămas strâ 
a fost ir.u

“3Sș.—

t-o și 
bertatea 
nul să 
și această 
parte, dir . ___
ne este, de aseoaetbrz. ecerură.

moștenire dsn rare • sAaaa 
cea ma: frvtaoasâ j- ce* “iz - 
cea mai latină din bOe : 
nice.

Ca tcți aceia «fcntre act rare 
au avut de.a cearta de t -rta 
prietenoasa domneamistri țara, 
compatriot» met, 
care an, tot m 
câ să descc 
frumusețile R 
întilni, intr-o zi.
Transilvania, român: care vor
besc luxemburghez», deșt 
der.ți îndepărtat ai 
lor. adtieind cea benă n 
mai emcț.onantă mărturisir 
respectului și a
care România o piactfcl tată 
de mir.orttă;;.- etnice, față be 
limba lor. de tradițiile si obi
ceiurile lor.

Domnule președinte, eu acea 
înțelepciune care aduce toate lu
crurile și toate evenimentele la 
justa lor valoare și la proporțnje 
lor umane, cu acea înțelepciune 
care este proprie vechilor civi
lizații și poartă marca distinc
tivă a celor care au suferit mult, 
țara dumneavoastră a știut să 
înțeleagă învățămintele pe care 
i le-a lăsat mareie său trecut 
Din multiplele influențe poli
tice, culturale și spirituale pe 
care le-a cunoscut în mod suc
cesiv, ea a realizat sinteza care 
este astăzi România Modernă, 
sinteză în care Orientul și Oc
cidentul se
sesc.

Domnule 
rămîne să 
voastră, 
Ceaușescu o plăcută și priete-

■>

• nr-d

securitate «t e**- 
perare ta Evropa. Nai cunoaș
tem — și împărtășim — între
cut interes pe care Dumnea
voastră il acordați acestei Im
portante reuniuni. Nutrim via 
speranță că ea va putea răspun
de aspirațiilor legitime ale po
poarelor noastre. Acestea se aș
teaptă n numai la • intensifi
care a raporturilor in toate do- 
fiile. ei și la o apropiere in
tre oameni, sub egida libertății. 

Aceasta
Cartat ie 
seruriutii. 
respectării 
țârilor.

Curajul și clarviziunea Dum- 
■eavoastră 
privească 
desfășurări 
neavoastră
sebit de prețios in problemele 
europene.

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

Domnule Președinte,
Vă rog să transmiteți poporu

lui român salutul și 
tele de simpatie ale 
luxemburghez.

Vă invit să ridicați
împreună cu mine, paharul in 
cinstea Președintelui Republicii 
Socialiste România și a Doamnei 
Ceaușescu, precum și pentru fe
ricirea și prosperitatea Româ
niei !

i evocat tradițiile relațiilor 
rietenie și colaborare dintre 
tarele noastre. Intr-adevăr, 
rtnriie româno-luxembur- 

gheze au e istorie îndelungată 
— și oe bucură să constatăm că 
ele se lărgesc și se intensifică 
continuu, pe baza respectului 
matuaL a egalității in drepturi 
și avantajului reciproc. Vi
zitele. la nivel guvernamen
tal. efectuate In ultimul timp, 
au evidențiat noi posibilități, 
precum și dorința ambelor țări 
de a da un nou avînt schimbu
rilor economice, cooperării in
dustriale și tehnico-științifice.

Convorbirile pe care le-am 
avut în cursul acestei vizite, pe 
care Ie vom avea în continuare, 
înțelegerile la care vom ajunge, 
vor deschide, fără îndoială, căi 
noi pentru adincirea cooperării 
multilaterale româno-luxembur- 
gheze, în interesul propășirii 
țârilor noastre, al cauzei priete
niei și conlucrării pașnice între 
națiuni, al destinderii în viața 
internațională.

In lumea de astăzi se contu
rează evident un curs nou, în
dreptat spre destindere și cola
borare Popoarele îsi afirmă cu 
tot mai multă hotărîre voința de 
a se dezvolta libere, stăpine pe 
soarta lor. într-o atmosferă de 
pace și securitate. Avem con
vingerea că, numai intr-un ase
menea climat, fiecare popor — 
mare sau mic — iși poate mani
festa nestingherit ființa națio
nală, iși poate afirma geniul 
creator, asigurindu-și nropria 
propășire materială si spirituală 
si aducindu-și, totodată, contri
buția la cauza progresului și 
civilizației întregii omeniri.

In acest sens, este îmbucură
tor să constatăm că, în ultima 
perioadă, viața politică a conti
nentului nostru a fost marcată 
de o serie de înțelegeri și tra
tative care au stimulat procesul 
spre destindere și colaborare. 
Pregătirea multilaterală și ține
rea conferinței general-europe- 
ne, cu participarea nemijlocită 
a tuturor statelor interesate, vor 
accentua. după convingerea 
noastră, acest curs pozitiv, vor 
accelera procesul de instaurare 
In Europa a unei atmosfere de 
securitate și pace, a unor rapor-

turi de colaborare Intre na
țiuni libere și egale in drep
turi, România — care este 
angajată Intr-o uriașă operă de 
construcție social-economică fi 
spirituală șl care Iși dedică ne
obosit energia cauzei păcii fl 
prieteniei intre popoare — este 
hotărită să-și aducă contribuția 
la reușita conferinței general- 
europene, la instaurarea securi
tății pe continentul nostru.

După convingerea Romăniet, 
realizarea securității europene 
Înseamnă, în primul rind, sta
tornicirea unor relații intersta
tale noi, bazate pe încredere și 
deplină egalitate în drepturi In
tre popoare, pe respectarea In
dependenței și suveranității na
ționale. pe neamestec în trebu
rile interne ale altor țări, pe a- 
vantaj reciproc. Aceasta va tre
bui să ducă la lichidarea orică
ror manifestări ale politicii de 
forță, a tuturor formelor de 
presiune și amenințare cu folo
sirea forței, astfel ca fiecare 
popor să capete certitudinea că 
se va putea dezvolta la adăpost 
de orice act de agresiune sau 
atentat Ia suveranitatea națio
nală. In această ordine de Idei, 
considerăm, de asemenea, că 
popoarele, guvernele statelor 
europene trebuie să-și intensi
fice eforturile pentru a se a- 
junge la înțelegeri privind re
ducerea efectivelor armate, pen
tru punerea în practică a unor 
măsuri concrete de dezangajare 
militară, inclusiv pentru lichi
darea blocurilor militare.

Desigur, în lume există încă 
multe alte probleme care iși aș
teaptă rezolvarea — în diferite 
zone ale globului mai au loc 
conflicte armate, mai dăinuie 
focare de încordare care pun în 
primejdie pacea întregii ome
niri, continuă cursa înarmărilor 
care apasă greu pe umerii tutu
ror popoarelor. De aceea, un 
imperativ vital al zilelor noastre 
este ca toate statele — fie ele 
mari sau mici — să-și unească 
eforturile, să conlucreze tot mai 
strîns pentru soluționarea ches
tiunilor litigioase pe calea tra
tativelor, pentru rezolvarea tu
turor problemelor care confrun
tă omenirea. în concordanță cu 
aspirațiile de pace și progres 
ale tuturor popoarelor.

In încheiere, doresc să-mi ex
prim încă o dată convingerea 
că vizita pe care o facem în țara 
dumneavoastră va marca un 
moment esențial în dezvoltarea 
continuă a raporturilor de pri
etenie și colaborare dintre Ro
mânia și Marele Ducat al Lu
xemburgului, in conlucrarea 
țărilor noastre pentru asigura
rea păcii pe continent și în în
treaga lume.

Ridic paharul în sănătatea 
Altețelor Sale Regale, Marele 
Duce Jean de Luxemburg și a 
Marii Ducese ; pentru progresul 
și prosperitatea poporului lu
xemburghez ; pentru dezvolta
rea prieteniei și colaborării din
tre România și Luxemburg !

La Monumental National
al Solidarității luxemburgheze

guver- 
Pierre 
vineri 

de

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de președintele 
nului Luxemburgului, 
Werner, a participat,
dimineața, la ceremonia 
la Monumentul Național al So
lidarității luxemburgheze.

Situat în centrul orașului, pe 
platotul St. Esprit, monumentul 
a fost ridicat pentru a omagia 
memoria cetățenilor luxembur
ghezi căzuți în al doilea război 
mondial și pentru a reaminti în 
mod deosebit suferințele îndu
rate în lupta dusă contra ocu- 
panților naziști de către po
porul luxemburghez, pentru sal
varea integrității și libertății 
țării. Stilul în care este cons
truit monumentul se adaptează 
la noile concepții artistice. 
Curtea interioară, pavată cu 
vechi dale, amintește de drumul 
prizonierilor, de ' lagărele de 
concentrare și de cazărmile 
unde au suferit sau unde au 
pierit mii de luxemburghezi. 
Monumentul a fost inaugurat 
la 10 octombrie 1971 de către 
Altețele Lor Regale, Marele 
Duce și Marea Ducesă, în pre
zența unei mulțimi, printre care 
se aflau și organizatori ai Re
zistenței luxemburgheze.

în fața monumentului, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
însoțit de președintele guvernu-

lui luxemburghez, trec în revis
tă garda militară de onoare. Ur
mează apoi momentul solemn 
cînd președintele Consiliului de 
Stat al țării noastre depune o 
coroană de flori pe postamentul 
„Flăcării amintirii" Pe pangli
ca tricoloră stau înscrise cuvin
tele „Din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii ; Socialiste România". După 
păstrarea unui moment de recu
legere în fața monumentului, 
muzica militară intonează un 
imn închinat celor dispăruți.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

însoțit de celelalte oficialități, 
pătrunde în interiorul monu
mentului, unde semnează în 
„Cartea de aur"

La ieșire, șeful statului nostru 
reaprinde „Flacăra amintirii". 
Muzica militară execută imnu
rile naționale, după care pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu îi 
sînt prezentați reprezentanții 
asociațiilor patriotice.

La ceremonie au participat 
Eugene Schaus, vicepreședinte 
al guvernului, Gaston Thorn, 
ministrul afacerilor externe, 
G. de Muryer, mareșalul Curții, 
It. col. Pierre Dauffenbach, co
mandantul forțelor armate, și 
Joseph Petit, președintele Aso
ciației pentru construcția Monu
mentului Național al Solidarității.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele oficiale române.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN LUXEMBURG

Dejun oferit Conferința de presă

Marelui Ducat
Guvernul Marelui Ducat 

Luxemburg a oferit un dejun 
în cinstea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicol ae 
Ceaușeseu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, în taloanele de la 
Vila Vauban.

Au participat Pierre Werner, 
ministru de stat, președintele 
guvernului și ministru de fi
nanțe, Eugăne Schaus, vicepre
ședinte al guvernului, ministru 
de interne, al justiției și al 
forțelor publice, Jean Pierre 
Buehler, Jean Dupong, Marcel

Întîlnirea cu
Conducerea grupului 

parlamentar 
Luxemburg-Romania

Vineri, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit cu con
ducerea grupului parlamentar 
Luxemburg—România.

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

Au fost prezenți Pierre Gre
goire, președintele Camerei De- 
putaților, Paul Wilwertz, vice
președinte al Camerei, Aly Duhr 
și Grill Wagener, secretari.

In cadrul Intîlnirli, parlamen
tarii luxemburghezi au relevat 
bunele raporturi existente între 
cele două țâri și popoare, între 
parlamentele din România și Lu
xemburg. Ei au subliniat bucu
ria șl satisfacția cu care oamenii

VUITELE TOVARĂȘEI

ELENA CEAUȘESCU
Tovarășa Elena Ceaușescu, 

împreună eu Alteța Sa regală 
Marea Ducesă Charlotte, au vi
zitat, vineri după-amiază, Mu
zeul de stat din orașul 
Luxemburg.

In întîmpinare a venit Jac
ques Santer, secretar de stat al 
afacerilor culturale.

Directorul muzeului, Gerard 
Thill, a prezentat, cu acest pri
lej, una din cele mai însemnate 
colecții ale acestui tezaur de 
cultură : secția consacrată epocii 
galo-romane și merovingiene. 
Intr-un mare număr de săli, 
sînt expuse obiecte de o deosebi
tă valoare artistică și științifică, 
datînd de la sfîrșitul secolului I

Semnarea unor acorduri
Vineri, 27 octombrie, la sediul 

Ministerului de Stat. George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, și Gaston Thorn, mi-

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-BELGIAN
La invitația regelui Baudouin 

și a reginei Fabiola, președinte
le Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au făcut o vi
zită de stat în Regatul Belgiei, 
între 24 și 26 octombrie 1972.

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

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și personalitățile care l-au înso
țit au vizitat centre industriale și 
așezăminte culturale din Bruxel
les, Anvers, Charleroi și provin
cia Luxemburg, rezervîndu-li-se 
pretutindeni o primire căldu
roasă, expresie a relațiilor de 
prietenie și a sentimentelor de 
stimă reciprocă existente între 
poporul român și poporul bel
gian.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
convorbiri cu primul ministru, 
Gaston Eyskens, la care au par
ticipat :

Din partea română — Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Alexandru Lăzăreanu, am
basador extraordinar Și plenipo
tențiar în Belgia.

Din partea belgiană — Andrâ 
Cools, viceprim-ministru. Pierre 
Harmel. ministrul afacerilor ex
terne, Henry Fayat, secretar de 
stat pentru comerțul exterior, Jan 
Adriaenssen, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Belgiei 
în România.

Mart, Camille Ney, miniștri, 
Jacques Santer, secretar de stat, 
și alte persoane oficiale.

Au luat parte persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc pe 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
în vizita pe care o face în 
Luxemburg.

In timpul dejunului, desfășu
rat într-o ambianță de cordiali
tate, președintele guvernului 
luxemburghez și președintele 

^Nicolae Ceaușescu au toastat 
pentru prietenia dintre cele 
două țări și popoare.

politici, populația țării au pri
mit vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, referindu-se apoi la 
perspectivele de dezvoltare a le
găturilor tradiționale' de prie
tenie dintre cele două țări. Par
lamentarii luxemburghezi și-au 
exprimat, 'totodată, admirația 
față de realizările României so
cialiste, față de politica sa ex
ternă consacrată păcii și înțele
gerii internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru cuvintele 
rostite la adresa României, a po
porului român, relevînd că ra
porturile româno-luxemburghe- 
ze cunosc o continuă dezvoltare, 
că ele se vor amplifica în toate 
domeniile, inclusiv' în cel par
lamentar.

înaintea erei noastre și pînă în 
veacul al Vin-lea al erei noas
tre. Printre piesele de artă re
unite aici se află sestite sculp
turi In piatră, figurine de 
bronz și pămînt ars, vase de 
ceramică, monumente funerare.

In aceeași după-amiază, to
varășa Elena Ceausescu, însoți
tă de Henriette Werner, so
ția președintelui guvernului 
luxemburghez, a vizitat orașul 
Luxemburg. Situat într-un pi
toresc cadru natural, Luxem
burgul îneîntă privirea atît prin 
bogatele vestigii ale trecutului, 
cît și prin edificiile sale noi, 
moderne, îmbinate într-un chip 
armonios.

nistrul de externe al Luxem
burgului, au semnat un acord în 
domeniul aerian șl un acord de 
cooperare în domeniul turistic.

Cele două părți au analizat e- 
voluția relațiilor româno-belgiene 
și au constatat cu satisfacție pro
gresele înregistrate în numeroase 
domenii.

în dorința de a răspunde aspi
rațiilor de pace, apropiere și în
țelegere ale popoarelor român și 
belgian și de a dezvolta, în con
tinuare, raporturile dintre cele 
două state, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Gaston Eyskens au semnat o De
clarație solemnă comună a Re
publicii Socialiste România și 
Regatului Belgiei.

Cele două părți au constatat 
că schimburile economice româ
no-belgiene, care se desfășoară 
pe baza acordului comercial pe 
termen lung pentru perioada 
1970—1974 și a acordului de 
cooperare economică, industrială 
și tehnică, cunosc o evoluție fa
vorabilă. Ele consideră că există 
multiple posibilități de a dezvol
ta cooperarea economică reci
proc avantajoasă și echilibrată și 
de a intensifica schimburile co
merciale. Ele au convenit să ex
tindă și să diversifice cooperarea 
lor în domeniul industrial, în 
special în ce privește construcții
le de mașini, electronica, indus
tria chimică și să promoveze 
crearea de societăți mixte de 
producție și comercializare.

Cu ocazia vizitei, a fost sem
nat procesul verbal al celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte de 
cooperare, care s-a desfășurat în 
luna octombrie, la București. A- 
cesta evidențiază hotărîrea reci

Vineri după-amiază, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit 
cu reprezentanți ai presei și ra- 
dioteleviziunii din Luxemburg, 
precum și cu corespondenți ai 
presei străine.

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

La întrebarea pusă de repre
zentantul ziarului ,,Luxembur
ger Wort“, referitoare la rezul
tatele vizitei in Belgia și Lu
xemburg, la întărirea relațiilor 
politice și economice dintre Ro
mânia și cele două țări, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu a răs
puns :

Vizita pe care o efectuez în 
Relgia și Luxemburg constituie 
expresia relațiilor bune de co
laborare dintre țările noastre.

In cursul vizitei in Belgia, am 
fost intîmpinați deosebit de 
amical, incepînd cu primirea de 
către Maiestatea Sa Regele bel
gienilor și Regina, cu primul 
ministru și membri ai guvernu
lui, precum și la intîlnirile pe 
care le-am avut cu conducătorii 
diferitelor întreprinderi indus
triale, cu populația din capitala 
Belgiei și din orașele pe care 
le-am vizitat. Deci, avem cele mai 
bune impresii despre primirea 
și convorbirile pe care le-am a- 
vut. Rezultatele sînt înscrise în 
Declarația solemnă comună pe 
care am semnat-o, de care cred 
că aveți cunoștință, precum și 
în comunicatul comun.

In ce privește Luxemburgul, 
sîntem în prima zi a vizitei. 
Am fost primiți deosebit de a- 
mical de Alteța Sa Marele Du
ce de Luxemburg și de Marea 
Ducesă : de asemenea, de pri
mul ministru și de membri ai 
guvernului. Am avut convor
biri deosebit de cordiale asu
pra problemelor de interes co-

Oaspeți ai primăriei orașului
(Urmare dm pag. a lll-a)

toate țările lumii, fără deose
bire de orinduire socială.

Trăim In asemenea împreju
rări. clnd fiecare popor care 
dorește să obțină o dezvoltare 
pe calea civilizației trebuie să 
colaboreze larg cu celelalte po
poare, să participe la schimbu
rile de valori materiale și spi
rituale internaționale, iar po
porul român este angajat în a- 
ceastă direcție cu toate forțele 
sale.

In acest spirit se înscriu și re
lațiile de colaborare dintre Ro
mânia și Luxemburg.

V-ați referit la o serie de 
probleme și, mai ales, la pro
blema politicii române. Eu 
mulțumesc mult pentru cuvin
tele pe care le-ați rostit aici. 
Referirile la adresa mea le 
consider ca fiind adresate po
porului român, pentru că nu
mai datorită faptului că atît eu, 
cît șl partidul meu, am înțeles 
să exprimăm năzuințele întregu
lui popor, am reușit să reali
zăm această politică. De altfel, 
pornim întotdeauna de la fap
tul că numai in măsura în care 
conducătorii politici se identl- 

procă de a intensifica cooperarea 
economică, industrială și tehnică 
între România și Uniunea econo
mică belgo-luxemburgheză. Păr
țile au subliniat importanța rolu
lui acestei comisii mixte pe pla
nul cooperării economice, ținînd 
seama de hotărîrea lor de a lărgi 
cooperarea bilaterală în sectoa
rele de interes comun.

în cursul vizitei, au fost, de 
asemenea, semnate protocolul 
România-Benelux cu privire la 
schimburile comerciale pe anul 
1973 și protocolul privind înfiin
țarea de centre de documentare 
tehnică și economică pe lîngă 
Camera de Comerț a Republicii 
Socialiste România și Oficiul 
belgian de comerț exterior.

Cele două părți au apreciat 
că schimburile științifice și cul
turale care se desfășoară pe baza 
acordului cultural dintre ele au 
înregistrat, de asemenea, o dez
voltare continuă.

Convinse de rolul crescînd al 
științei și culturii ca factor de a- 
propiere, părțile au convenit să 
intensifice cooperarea dintre ele 
și să perfecționeze relațiile lor 
în domeniile educației, învăță- 
mîntului, științei și culturii. Ele 
și-au exprimat voința de a dez
volta relațiile lor în domeniile 
turismului și sportului, între ins
tituțiile sociale, culturale, univer
sitare și organizațiile de tineret.

în același timp, cele două 
părți și-au manifestat interesul 
de a dezvolta cooperarea pe pla
nul cercetării și aplicării energiei 
nucleare în scopuri pașnice; în 

mun, asupra problemelor inter
naționale. Avem impresii plă
cute despre primirea și întilni- 
rile cu populația din Luxem
burg. Pot spune, deci, că vizi
ta a început în condiții deose
bit de bune și în Luxemburg, 
și se va încheia cu rezultate 
care vor deschide noi căi pen
tru dezvoltarea relațiilor poli
tice, economice, pentru colabo
rarea țărilor noastre în toate 
domeniile de activitate.

In legătură cu o întrebare a 
aceluiași ziarist privind schim
burile turistice dintre România 
și alte țări, președintele a spus :

Noi sîntem partizanii dezvol
tării schimburilor turistice. Aș 
dori să vină din Luxemburg tu
riști cît mai mulți in România. 
Vă asigur că vor fi primiți foar
te bine și ne vom strădui să le 
creăm condiții bune.

De asemenea. încurajăm și 
deplasarea turiștilor români in 
străinătate, inclusiv in Luxem
burg, și sperăm că schimbul a- 
cesta se va intensifica in viitor.

Expresie a interesului viu ma
nifestat de reprezentanții pre
sei față de conferința privind 
securitatea europeană, una din 
întrebări s-a referit la poziția 
României față de această con
ferință.

Dună cum știți — a spus con
ducătorul statului nostru — Ro
mânia s-a pronunțat incă de 
multi ani pentru această confe
rință și a militat activ pentru 
ca ea să aibă loc. Sințem 
deosebit de satisfăcuți că țări
le europene au ajuns la un a- 
cord cu privire la începerea 
pregătirilor și ținerea confe
rinței, cu participarea care se 
cunoaște, inclusiv a Statelor 
Unite și Canadei.

Noi așteptăm ca această con
ferință să marcheze sfîrșitul 
unei anumite perioade, și anu
me a perioadei anacronice ca
re, în practică, se poate spune 
că aproape a dispărut și să în
semne începutul unei etape noi 
în relațiile dintre țările euro-

Ceâ cu năzuințele tuturor oa
menilor dir țara respectivă șj 
țin seama de năruințeie aces
tora, pot să ducă o politică de 
natură sâ contribuie atît la bu
năstarea șl fericirea poporului, 
cît și la cauza prieteniei și co
laborării cu alte popoare. De 
aceea, România este atașată co
laborării internaționale.

Sîntem preocupați pentru în
făptuirea securității europene. 
Știm câ în lume sînt încă mul
te probleme de soluționat. Mal 
sînt conflicte, mai sînt încăl
cări ale suveranității și Inde
pendenței statelor, mai ard flă
cările războiului și, de aceea, 
considerăm că trebuie unite e- 
forturile tuturor popoarelor, tu
turor guvernelor, tuturor șefilor 
de stat, ale tuturor oamenilor 
care, realmente, sînt gata să fa
că totul pentru a contribui la 
făurirea unei lumi mai bune. 
Știm că nu este un lucru ușor, 
dar considerăm că este singurul 
drum care poate asigura fiecărui 
popor dreptul la independență, 
la libertate, la o viață îmbel
șugată șl fericită, poate să a- 
sigure fiecărui popor pacea, 
dreptul de a-șl hotărî destine
le așa cum dorește el, fără nici 

acest scop, ele au confirmat in
tenția de a încheia, în curînd, 
un acord guvernamental de coo
perare. Acest acord va prevedea 
schimburi de aparatură, materia
le și informații, precum și pri
mirea reciprocă de cercetători, 
specialiști și tehnicieni. Ele au 
exprimat, de asemenea, voința de 
a extinde această cooperare și la 
alte domenii.

în vederea completării cadru
lui juridic al relațiilor dintre ele, 
părțile au convenit să înceapă în 
curind negocieri pentru a regle
menta, prin convenții, asistența 
reciprocă juridică în materie ci
vilă, comercială și penală. De 
altfel, într-un viitor apropiat se 
va proceda la schimbul instru
mentelor de ratificare a con
venției consulare.

Cele două părți au prooedat 
la un schimb aprofundat de ve
deri în legătură cu principalele 
probleme internaționale actuale. 
Ele au constatat cu satisfacție 
larga comunitate a punctelor lor 
de vedere asupra ansamblului 
problemelor europene evocate.

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

Părțile și-au exprimat speranța 
ca lucrările pregătitoare multila
terale care vor începe în curînd 
la Helsinki vor avea rezultate 
pozitive, asigurînd, astfel, condi
țiile convocării apropiate a con

pene. Am dori ca această con
ferință să adopte anumite ho- 
tărîri sau să ajungă la o anu
mită înțelegere cu privire la 
principiile relațiilor viitoare 
dintre țările continentului, 
principii pe care noi le conce
pem bazate pe egalitatea de
plină între toate statele, pe res
pectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul 
în treburile interne și avanta
jul reciproc, pe dreptul fiecă
rui popor de a-și dezvolta eco
nomia, știința, cultura, deci de 
a-și hotărî dezvoltarea sa așa 
cum o dorește, fără nici un a- 
mestec din afară.

De asemenea, dorim ca la a- 
ceastă conferință să se adopte 
o botărîre solemnă că țările 
europene nu vor folosi forța 
sau nu vor amenința cu forța 
un alt stat, ci vor acționa pen
tru soluționarea problemelor 
pe calea tratativelor, în mod 
pașnic intre ele.

Am dori ca. conferința euro
peană să discute perspectivele 
unei cooperări economice știin
țifice, tehnice ale schimburilor 
culturale și turistice și de altă 
natură, prin eliminarea unor 
îngrădiri care mai există as
tăzi. ceea ce va putea să con
tribuie din plin la o strînsă co
laborare intre toate națiunile 
continentului nostru.

Și. in fine, am dori ca la a- 
ceastă conferință să se ajungă 
la înțelegerea necesității con
stituirii unui organism perma
nent, care să asigure legături 
continue intre state și pregăti
rea diferitelor reuniuni sau 
dezbaterea altor probleme care 
vor trebui soluționate în viitor.

Răspunzind la o întrebare cu 
privire Ia relațiile României cu 
țările Pieței comune, președin
tele Ceaușescu a spus :

România întreține relații eco
nomice largi cu toate țările 
Pieței comune șL se înțelege, 
este interesată ca, in final, să 
dezvolte și sâ multiplice aceste 
relații de cooperare. De altfel.

ur. amestec din afară. In acest 
spirit acționează România pe 
plan internațional.

Sperăm că vizita în frumoa
sa dumneavoastră țară va fi o 
contribuție Ia dezvoltarea, în 
continuare, a colaborării multi
laterale și, totodată, va aduce 
o contribuție și la cauza cola
borării între popoare, a păcii 
în lume. Mulțumindu-vă încă o 
dată pentru primirea ce ni s-a 
rezervat, doresc să vă urez 
dumneavoastră, întregului po
por luxemburghez, fericire șl 
prosperitate. (Aplauze).

In continuare, președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, Marele 
Duce și Marea Ducesă a Luxem
burgului semnează în „Cartea 
de aur“ a orașului.

Sînt prezentați înalților oas
peți români membrii Consiliului 
Comunal.

Vizita de la primăria orașului 
luxemburg ia sfîrșit. Mulțimea 
face o caldă manifestare de 
prețuire, stimă, înaltului sol al 
României socialiste, tovarășului 
Ceaușescu, înaltelor personali
tăți luxemburgheze, pentru în
tărirea relațiilor de prietenie și 
cooperare între cele două țări 
și popoare.

ferinței cu privire la securitatea 
și cooperarea în Europa.

Cele două părți au exprimat 
speranța că negocierile care se 
desfășoară în prezent vor duce 
foarte curînd la încetarea războ
iului din Vietnam.

Ele au examinat, de asemenea, 
problemele privind Orientul A- 
propiat și au subliniat că o pace 
trainică în această regiune poate 
fi realizată pe baza respectării 
tuturor elementelor rezoluției 242 
a Consiliului de Securitate al 
Națiunilor Unite din 22 noiem
brie 1967.

Părțile au reafirmat importan
ța deosebită pe care o acordă 
realizării unor măsuri concertate 
și efective în domeniul dezarmă
rii generale și regionale. 

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale, 
BAUDOUIN I, regele belgienilor, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Belgiei, doresc să vă mulțumesc încă 
o dată în modul cel mai călduros pentru ospitalitatea și 
cordialitatea de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei 
noastre în frumoasa dumneavoastră țară.

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

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

așa cum am menționat în cursul 
vizitei în Belgia și Luxemburg, 
am discutat și despre această 
extindere a colaborării in dife
rite domenii de activitate. 
Avînd în vedere că Piața co
mună este o realitate, ne gin- 
dim, desigur, ca unele proble
me cum ar fi, de exemplu, cea 
a preferințelor vamale genera
lizate, să fie discutate cu or
ganismele care pot să ia o hotă- 
rîre în această privință. In acest 
spirit, se înțelege că, dezvoltind 
relațiile cu toate țările din a- 
ceste organisme ale Pieței co
mune, vom căuta ca, în proble
mele, care trebuie soluționate 
cu ele, să discutăm aceste pro
bleme, pentru a le găsi soluțiile 
corespunzătoare.

Reprezentantul publicației săp- 
tămînale „La Revue" a întrebat 
care va fi atitudinea României 
față de o uniune politică eu
ropeană.

Răspunsul a fost :
Aștept să hotărască cei inte

resați în această privință.
La o întrebare referitoare la 

unele modificări în componența 
guvernului, tovarășul Ceaușescu 
a răspuns :

Este vorba de aplicarea unor 
hotărîri ale Conferinței Națio
nale a partidului, de simplifica
re a relațiilor în conducerea 
activității statului și de creștere 
a rolului conducător al partidu
lui, care se înțelege șr prin 
participarea nemijlocită a ca
drelor de bază din conducerea 
de partid în sectoarele hotărî- 
toare.

Reprezentantul ziarului „Le 
Republicain Lorraln" a adresat 
o întrebare privind problemele 
construcției de locuințe proprie
tate personală și asigu
rarea acestui drept Tovarășul 
Ceaușescu a spus :

în Constituția României se 
nrevede dreptul de proprietate 
asupra locuințelor proprii și a 
altor bunuri personale. Deci, 
este vorba de realizarea preve
derilor Constituției. Interzicem 
și vom interzice și în viitor con
strucția de locuințe pentru a fi 
exploatate, considerînd că aces
tea trebuie să fie numai pentru 
folosința oroprie. în acest sens, 
orice cetățean, inclusiv un ce
tățean străin care vrea să se 
stabilească în România. își poate 
construi un apartament pe care 
să-l folosească și îl poate lăsa 
moștenire-

Reprezentantul postului de 
radio Ukw Luxemburg a între
bat care sînt opiniile președin
telui în legătură cu necesitatea 
și perspectivele cooperării între 
țările balcanice.

Noi considerăm că țările din 
Balcani sînt interesate să reali
zeze o colaborare economică, 
tehnico-științifică între ele și, 
totodată, să ajungă la o înțele
gere comună de a transforma 
Balcanii într-o zonă fără arma
ment nuclear, fără baze militare 
străine, fără trupe străine, deci 
într-o zonă a păcii și colaboră
rii, a precizat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Considerăm că acea
sta se înscrie în preocupările 
pentru securitatea europeană, 
pentru pace și cooperare în în
treaga lume.
_In încheierea conferinței de 

presă, Pierre Werner, președin
tele guvernului, a mulțumit căl
duros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru întîlnirea sa 
cu ziariștii, pentru răspunsurile 
date la întrebările acestora.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
ION MARGINEANU 
AUREL DUMITRESCU 
NICOLAE VAMVU

Foto : MIHAII ANDREESCU

Părțile au exprimat voința lor- 
comună de a intensifica coope
rarea statornicită între repre
zentanții lor la Națiunile Unite, 
în mod deosebit în vederea creș
terii eficacității O.N.U. și a insti
tuțiilor sale specializate, în înfăp
tuirea scopurilor Cartei.

Părțile și-au exprimat satisfac
ția pentru oonvorbirile rodnice 
pe care le-au avut și apreciază 
că vizita în Belgia a președinte
lui Nicolae Ceaușescu constituie 
o contribuție importantă la întă
rirea legăturilor existente între 
cele două țări, ceea ce cores
punde interesului popoarelor ro
mân și belgian și cauzei păcii și 
înțelegerii în Europa.

© Unitafile agricole de stat 
și cooperatiste din județul 

Calați
întreprinderile agricole de 

stat și cooperativele agricole 
de producție din. județul Galați 
au terminat însămînțarea cerea
lelor păioase.

în telegrama trimisă cu 
acest prilej Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Biroul Comi
tetului județean de partid Ga
lați se subliniază că această 
realizare se datorește muncii 
avîntate și pline de răspunde
re a mecanizatorilor din între
prinderile agricole de stat șl 
stațiunile de mecanizarea agri
culturii, a țăranilor cooperatori 
și specialiștilor, precum șl mă
surilor concrete adoptate de 
Comitetul județean de partid, 
de organele și organizațiile de 
partid pentru folosirea la În
treaga capacitate a tractoarelor 
și mașinilor agricole, ziua și 
noaptea, în condițiile .climatice 
atît de vitrege din această 
toamnă.

Mesajul adresat de Dumnea
voastră cu prilejul „Zilei re
coltei" prin care ați chemat în

• Țăranii cooperatori

din județul Tulcea
La 27 octombrie au încheiat 

semănatul griului, al orzului și 
at culturilor furajere pe întrea
ga suprafață planificată și coo
perativele agricole de produc
ție din, județul Tulcea.

în telegrama trimisă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Comi
tetul județean Tulcea al P.C.R. 
arată că, răspunzînd cu entuzi
asm și hotărire chemării din 
mesajul adresat de secretarul 
general al partidului oamenilor 
muncii din agricultură cu pri
lejul „Zilei recoltei", țărăni
mea cooperatistă, mecanizatorii, 
specialiștii din agricultura ju
dețului Tulcea, în frunte cu co
muniștii, îndrumați permanent 
de organele și organizațiile de 
partid, animați de înaltă răs
pundere patriotică, și-au înze
cit eforturile, pentru folosirea 
din plin a fiecărei ore bune de 
lucru și a întregii capacități a 
tractoarelor și mașinilor agrico
le la însămînțările de toamnă.

RECOLTATUL 
CARTOFILOR

Bihor,
Buzău,

(Urmare din pag. I)

Gospodarii județului Sucea
va, Satu Mare, Arad. 
Constanța, Vrancea.__
Cluj și Botoșani, au raportat 
deja strînsul cartofilor de pe 
ultimele suprafețe. Avansată 
este lucrarea și în celelalte 
zone. Apare însă un semn de 
întrebare: cum se realizează 
transportul din cîmp al recol
tei ? Răspunsul dat de cei în
vestiți _ cu responsabilitatea 
depozitării recoltei îngrijorea
ză în cea mai mare parte a 
zonelor țării. La Brașov, de 
pildă, nici jumătate din pro
ducția de cartofi scoasă din 
pămînt n-a fost transportată 
la bazele I.L.F. In bună par
te, producția a fost protejată 
împotriva gerurilor, dar. cum 
capriciile acestei toamne sînt 
greu de prevăzut, ceea ce a- 
pare ca imperativ al zilei 
este tocmai urgentarea acțiu
nii de însiiozare. Pe multe; 
rampe de primire activitatea 
este insuficient de bine orga- ' 
nizată. La Voila, de pildă, 
cele 4 000 de tone de cartofi 
nesortați, spre a fi expediați 
beneficiarilor, sau însilozați, 
îngreunează preluarea canti
tăților ce sînt transportate de 
la cooperativele agricole. Zeci 
de autocamioane pierd ore în 
șir, așteptînd să fie progra
mate la descărcare. Și nu nu
mai în ; ‘ ‘ __
semnalat în ultima vreme 
astfel de stare de lucruri. In 
Harghita, în Covasna, Neamț 
și Sibiu mijloacele de trans
port sînt incomplet folosite. 
Comentînd situația, putem a- 
răta că abia 40 la sută din 
capacitatea de transport este 
exploatată. Cauzele țin de in
suficienta organizare a încăr
cării și descărcării acestora, 
de insuficiența celor investiți 
de către I.L.F. pentru recep- 
ționarea producției și îndru
marea acțiunii de sortare și 
însiiozare. Situația este con
damnabilă, dacă avem în ve
dere faptul că zeci de mii de 
oameni ce fac deplasarea din 
orașe, din școli și facultăți, 
spre a da o mînă de ajutor 
unităților agricole n-au posi
bilitatea să finalizeze într-o 
activitate continuă hotărîrea 
luată. Iată de ce se cer între
prinse acțiuni energice în fie
care localitate. «unitate agrico
lă și punct de recepționare a 
recoltei, pentru mărirea capa- 

județul Brașov s-a
o

treaga țară, întregul popor la 
realizarea mărețelor sarcini cî 
stau în fața agriculturii noas
tre socialiste, se spune în. tele
gramă, a constituit pentru toți 
comuniștii, pentru toți lucrăto
rii ogoarelor din județul nos
tru, o patriotică chemare pen
tru dăruirea întregii energii, 
folosirea fiecărui minut bun de 
lucru, creînd un climat de 
înaltă răspundere, de mobiliza
re generală a tuturor forțelor 
pentru reușita acestei campanii 
agricole.

In' zilele care urmează conti
nuă însămînțarea cu grîu a în
că 6 000—7 000 hectare, în vede
rea sporirii contribuției județu
lui in anul 1973, la asigurata 
fondului centralizat al statului. 
Paralel, comuniștii din satele 
județului Galați, toți lucrătorii 
din agricultură ajutați de mun
citori din industrie, de pe șan
tierele de construcții, de elevi, 
studenți și ostași. acționează 
intens pentru strîngerea grab
nică a recoltei de norumb riy 
transportarea din cîmp la ba
zele de recepție, a cantităților 
contractate.

Urmînd îndemnul adresat de 
dumneavoastră, de a sprijini 
județele țării care au auvt de 
suferit mai mult de pe urma 
inundațiilor, se spune în tele
gramă, în prezent lucrătorii o- 
goarelor însămînțează în plus 
însemnate suprafețe cu grîu. 
De asemenea, continuă cu toa
te forțele strîngerea recoltei de 
porumb, legume și a celorlalte 
culturi .precum și transportul 
șl depozitarea corespunzătoare 
a produselor. Porumbul a fost 
recoltat de pe mai bine de 80 
la sută din suprafața ocupată cu 
această cultură, urmînd ca lu
crarea să fie terminată în ur
mătoarele zile.

Cu satisfacția datoriei împli
nite, convinși că în acest fel 
își aduc contribuția la continua 
înflorire a patriei, toți cei ce 
lucrează în agricultura județu
lui nostru vă asigură, tovarășe 
secretar general, că își vor în
deplini cu cinste șl în viitor 
înaltele răspunderi ce le revin.

cității de încărcare și trans
port, de sortare și însiiozare a 
cartofilor. Experiența bună >4- 
părută în multe județe ale 
țării, în desțul de multe uni
tăți agricole din fiecare ju
deț, se cere preluată și gene
ralizată. Faptul că membrii 
cooperatori din Salcea, jude
țul Suceava, au reușit să su
plimenteze cantitățile livrate 
la contract cu 620 de tone, ca 
urmare a ritmului intens 
care au folosit zi 
fiecare mijloc 
este un succes, 
ce merită a fi preluată, 
membrii cooperatori ce au de
prins, în primăvară, conduce
rea tractorului, au fost anga
jați pentru executarea lucră
rilor impuse pentru semăna
tul griului, iar mecanizatorii 

_ cu experiență s-au integrat în 
schimburile duble la transpor
tul cartofilor cu cele 20 de 
remorci concentrate în cadrul 
unității. Totodată, dintre
membrii cooperatori, tineri
mai ales, au fost organizate 
echipe care au lucrat con
tinuu la încărcarea și descăr
carea producției.

Timpul este înaintat. In 
cîmp se află încă nerecoltați, 
cartofi care ar acoperi nevoile 
de consum a peste 3 milioa
ne de locuitori pentru un an. 
Iar ceea ce este recoltat și 
netransportat, întrece cam de 
cinci ori această cifră. Derivă 
de aici necesitatea inițierii 
unor acțiuni operative, de cu
prindere, care să conducă la 
impulsionarea ritmului pe 
cele două fronturi ale carto
fului : recoltarea pe de o par
te și transportul, sortarea și 
însilozarea pe de altă parte. 
Brigăzi ale muncii patriotice 
constituite dintre elevi, stu- 
denți, tineri din industrie și 
maj ales cooperatori și meca
nizatori, se impun constituite 
în toate localitățile. De aseme
nea. pe agenda de lucru a or
ganizațiilor U.T.C. se cer în
scrise ca obiective de primă 
importanță, antrenarea tineri
lor pregătiți profesional în 
meseriile respective, care să 
lucreze în schimburi pe trac
toare și la deservirea instala
țiilor specializate în activită
țile de sortare și transportare 
locală a cartofilor. Fiecare 
minut se cere folosit la maxi
mum. Fiecare lucrător al o- 
goarelor trebuie să lucreze cu 
randament maxim.

în 
și noapte 

de transport 
o experiență 

Aici.

a i
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Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit vineri diminea
ța pe Dick De Zeeuw, directo
rul Institutului din Wageningen 
pentru aplicarea științelor ato
mice în agricultură, președinte
le Comisiei pentru știință din 
senat și președinte al Partidului 
Catolic din Olanda.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a 
participat Ioan Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, președin
tele Comitetului de Stat pentru - 
Energia Nucleară.

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

Vineri au avut loc la Bucu
rești convorbiri între tovarășii 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării și Pardi Imre, pre
ședintele Oficiului Național de 
Planificare al R. P. Ungare. Cu 
acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu 
problemele dezvoltării economi
ilor naționale ale României și 
Ungariei în perioada actualului 
cincinal șl în perspectivă.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
deplină înțelegere.

In cursul aceleiași zile, a fost 
încheiat un protocol prin care 
se stabilește programul de lucru 
al celor două instituții de plani
ficare, pentru perioada urmă
toare. Protocolul a fost semnat 
din partea română de tovarășul 

Su Manea Mănescu, iar din partea 
ungară de tovarășul Pardi Imre.

Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul 
permanent al României în Con
siliul de Ajutor Economic Re
ciproc, s-a înapoiat, vineri sea
ra, de la Moscova, unde a par
ticipat la lucrările celei de-a 
60-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R

Vineri seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, care, la invitația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a fă
cut o vizită In Uniunea Sovie
tică.

Ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București Kang Iăng Săp, a 
oferit, vineri la amiază, un coc
teil cu prilejul plecării sale
definitive din țara noastră.

Au participat tovarășii Ion
Pățan, membru supleant al
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Teodor Marinescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Ion 
Coman. adjunct al ministrului 
Forțelor Armate și secretar al 
Consiliului Politic Superior. Ni- 
colae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice a'-editațî 
la București și alți membri a: 
corpului diplomatic.

Cu prilejul inaugurării Uriel 
electrice de 400 kv Timișoara —- 
Arad—Szeged, care marcneaz*

Interconexiunea sistemelor e- 
nergetice ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Ungare, tineri Ia Ti
mișoara șl Szeged au avu: loc 
manifestări consacrate acestui 
eveniment

Noua magistrală electric* ara 
In total 96 km din care *9 km 
pe teritoriul românesc. Zooa <fia 
țara noastră este a u—ce 
marile centrale de la Porțfle de 
Fier și Mintia.

La festivitățile de Ia TlMd*oare 
și Szeged au participat Ortaviaa 
Groza, ministrul energM elec
trice din România si Saeker 
Gyula, ministrul MmMe. gre
le din R.P. Ungară. Miha: Te- 
lescu, prim-seeretar al 
tului județean Timiș ai Pfl, 
președintele CoosQHal papular 
județean, Gyorgy Imre. pcim- 
secretar al CoenitetnM Jmmgeaa 
Csongrad al P.1LS.U, si Kc-moc- 
zin Mihaly. președMrie BMBK 
lui popular al jadețuM Ceeo- 
grad, reprezentant! ăl er*mtior 
locale de partid st de sta: dta 
județele din Bomdaia gl Dau
ria prin care trece -raa ~ 
gistraiă electritl 
constructori. cri----- d— rele
două țâri vecine st pr-ete-e

In cadru! f*<- —uzin- aa st 
cuvfntnl odaBerd Oetnsina 
Groza si Szecer Gypla. 1 . -sas
*1 magtlasl eare aa lacsaf la 
construcția aeesoet -

româr. pentru r-aCSe csSxrae 
cu sndaadcaaam șaneri • mn* 
loc In CapataM • aeaad eaim- 
rală. cm-.zru.ta rz gaBt.nd ZSei 
națioaa^- a Raiu-tcx-: Vtgrreae 
Democr-auce si

Cu ares: pete;. Sdaede-
lenm secretar șjLauat de -e- 
dactăe ai ziar-—. jBcLtoem* a 
Tmolrtâsn a .id Ș a -gfnr ihm* i bz
O? ciaStrc"!? dtrr «ari

Vizita delegației Federației Tineretului 
și Studenților pentru Eliberare 

din Vietnamul de Sud

Contlnuîndu-șl vizita In țara 
noastră, delegația Federație: Ti
neretului și Studenților pentru 
Eliberare din Vietnamul ae Sud 
a fost primită vineri dimineață 
de tovarășul Silvestru Patița, 
vicepreședinte al Consiliului 

. Național al Organizație: Pio- 
^rierilor din România. Membrii 

delegației au vizitat ano: Paia- 
*a! pionierilor cu eare c-;l aj 
luat cunoștință de activitățile 
desfășurate în cadrul unor 
cercuri pionierești.

In după-amiaza aceleiași zile 
la „Ecran-club" din București 
delegația Federației Tineret...; 
și Studenților oentru E’;be-are 
din Vietnamul de Sud a parti
cipat la un miting de solidari
tate cu poporul și tineretul 
vietnamez. în sală se aflau ti
neri muncitori, elevi, studer.ț: 
români1 și studenți străini care

Învață Ir. centrul universitar 
București. De asemenea, au par
ticipat membri ai am bas anele r 
R. D. Vietnam și Reptibldetl 
Vietnamului de Sud la Bactt- 
rețti.

Mitingul a fost deschis de to
varășa Ecaterisa laect. prim- 
secretar al Com.tetului U.T.C. 
al sectorului T.

A luat apei cuvfntul tovară
șul Dumitru Gheorgh:șan. mem
bru al Biroului C.C- al U.T.C, 
prim-serretar al Comitetului 
municipal București al UTC, 
care In numele tineretului — 
mân a reafirmat sentimentele 
de prietenie ți solidaritate inter
nationalist* cu poporul si tine
retul vietnamez. satisfacția față 
de declarația guvernuM Repu
blicii Democrate Vietnam pri
vind stadiul actual al negocie
rilor in problema vietnamez*. gh. spkintckotc

1 aee •••••••• •••••

MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST44, ORELE
17,30, ÎN PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL

ROMÂNIA ALBANIA

1

Nu-mi place atmosfera de prea mare liniște 
și siguranță ce învăluie pregătirea meciului de 
duminică. Mă gîndesc să nu-1 considere, fac
torii principali, o simplă formalitate. Ar fi o 
gravă eroare. N-ar fi dacă noi am avea echipa 
aceea de multe carate. N-o mai avem. Actua
lul lot, prezumtivul unsprezece e foarte etero
gen. N-avem nimic împotrivă că intilnim nume 
noi, dar aceste promovări sint ele cele mai 
indicate ? Eu aș zice că Dobrău nu poate sta 
pe lingă Boc care in ultima perioadă s-a ară
tat a fi într-o excelentă formă. Cuplul Dumi- 
trache—Dobrin n-a exersat aproape deloc. Cei 
mai buni marcatori ai campionatului nu figu
rează în lot. In vreme ce se contează pe Ior- 
dănescu care, cu excepția golurilor înscrise 
duminică, în condiții neconcludente, nu s-a 
prea remarcat. Același lucru se poate spune 
despre Lucescu, Deleanu care în acest sezon 
nu s-au impus prin nimic.

Dar Angelo NtcnSescv & canaasze aa* base, 
știe ce are de ficat. S*-i acaeâfaa tnt oadtori 
pină la proba ceatrarie. Mec.al estf drfieiL ad
versarul. cum se știe, chiar daci n-are • tias* 
prea înaltă de tehnicitate are. In tohriab. • 
foarte bună pregătire fizic* șr rerrszeatâ la 
efort. Jucătorii albanezi stat asabrțrași. dina 
mici și se lasă greu învins,. Au declarat chiar 
că speră intr-un rezultat fav arabil Or. peatra 
a contracara aceste calități, e ne-, sie *e • ■•- 
bilizare și concentrare mărime, de eâart pen
tru a pune in valoare calitățile tehnice și tac
tice ale echipei noastre. Trebuie arătat* a ISr- 
zenie și ambiție exemplare. T rebate practicat 
un joc cu acțiuni simple, rapide, eficace. Avem 
nevoie de o victorie la scor, ei „ se știe daci 
în această confruntare, după ce am pierdut aa 
punct atît de prețios la Helsinki aa va conta, 
pentru calificare, tocmai golaverajul. Sneem!

V. CABVLFA

PROGRAM C0MPET9ȚI0NAL MERIDIAN
HANDBAL. Duminică în cam

pionatul republican au loc urmă
toarele întîlniri. Masculin (etapa 
a VIII-a). în Capitală : Dinamo— Independența Sibiu (teren Dina
mo, ora 10), Universitatea — Po
litehnica Timișoara (teren Tine
retului, ora 11). Voința — „U“ 
Cluj (teren Voința, ora 15,15) în 
țară : Minaur Baia Mare — Dina- mo Brașov și Trotușul Gh Gheor
ghiu Dej — Steaua. Feminin (e- 
tapa a TX-a). în Capitală: I.E.F.S. — Rulmentul Brașov (teren Tine
retului, ora 10), Universitatea — 
Univ. Timișoara (teren Tineretu
lui, ora 12.20). în țară : Mureșul 
Tg. Mureș — Constructorul Ti
mișoara ; Textila Buhuși — Pro

gresul București și Voința Odor- 
hei — Rapid.

RUGBI. Campionatul diviziei A 
programează etapa a X-a. în Capitală : Steaua — Sportul studen
țesc (teren Ghencea, ora 9,30) Di
namo — Grivița Roșie (teren O- 
limpia ora 10) și Gloria — Farul 
(teren Gloria ora 11). în tară : 
C.S.M. Suceava — C.S.M Sibiu ; Știința Petroșeni — Vulcan ; Pre
cizia Săcele — Politehnica Iași și 
Univ. Timișoara — Rulmentul Bîr- 
lad.

HOCHEI. Selecționatele Româ
niei șl R. P. Chineze se întîlnesc 
azi și mîine în ultima întîlnire 
amicală pe patinoarul „23 August" 
din Capitală, de la ora 18,30.

• La patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August", s-au 
întîlnit, într-un meci amical 
internațional, echipele de ho
chei pe gheață ale României și 
R.P. Chineze. Desfășurată in
tr-o atmosferă de sportivitate, 
întîlnirea a luat sfirsit cu sco
rul de 4—2 (0—2, 3—0, 1—0) in 
favoarea hocheiștilor români.

• Vineri după-amiază, în 
semifinalele turneului interna
țional de tenis „indoor" de la 
Edinburgh, Pat Cramer (Repu
blica Sud-Afgricană) l-a învins 
cu 6—4, 6—3 pe Ilie Năstase.
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cu : llarion Ciobanu, Sergiu Nicoiaescu, Alexandru Dobrescu, 
Gheorghe Dinică, George Constantin, Ștefan Mihăilescu- 

Brâila, Sebastian Papaiani, Aimee lacobescu 
Imaginea : Alexandru David ; Muzica : Richard Oschanitzky ; 

Decoruri : Radu Boruzescu ; Costume : Miruna Boruzescu

aptitia ctmoscuraiui

o producție a studioului cinematografic București
Scenariul : TITUS POPOVICI, PETRE SĂLCUDEANU. Regia 1 

SERGIU NICOLAESCU

EXCURSII 
MUNCITOREȘTI
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puse, de varietatea kxr șl de sis
temul atractiv de prezentare. 
Este unul din cele mai frumoa
se muzee dia Europa**.

I. CÎMPEAN

EMINESCU-ARANY

«zzatJe U.TX.

r CJL.

LYCEUM
CIUSUL E.r..

IN LOC DE PERMISE

* ML deci

ât

FAUN

Cine a vâxut-o pe 
Anca Ene ?

■um terminase orele de lu
cra ți parcase vehicolnl in 
cartea întreprinderii. Pină 
mei. evident, nimic deose
bit. Iată insă câ tinărului 
Gh. Mirrea, muncitor neca- 
kficat la aceeași 
oere\. eare zărise 
. liber", ii vine o 
fac* o pbmbare 
roți ! Poseda oare , 
conducere? Nu, insă aceasta 
H a constituit un impedi
ment. Deci, la volan. Rezul- 
utnl ? După numai cițiva 
kilomttri. cam prin comuna 
Oînac. Gh. M. pierde con
trolai «olanului ; tractorul 
se răstoarnă, iar pseudosofe- 
ml este grav accidentat. Se 
pate, solda. oare, altminteri 
o asemenea crasă nechib-

intreprin- 
trxctorul 

idee. Să 
pe patru 
permis de

De ctteva tuni de zile 
li lucra nicăieri : pur 

se plictisise. Cu 
ocupa i« schimb ? Cu 

■sic deosebit, mai precis 
dup* ce și-a părăsit domici
liat aflat intr-o comună din 
jadețul Mures — hoinărea, 
fir* aici un rost, pe strizi- 

orațe din țară, din

CtaJ

I

I
I

I
La Salonta (jud. Bihor), s-a 

desfășurat faza finală a „Con
cursului județean de recitări 
Eminescu — Arany**, la care 
au participat 45 de concurenți, 
au fost distribuite 7 premii i 
„Premiul Comitetului județean 
de cultură si educație socialis
tă" a fost acordat tinerei Agos- 
ton Elisabeta, Iar premiul re
vistei „Familia" Iul Cotea Da
niela. După concurs, a urmat 
festivitatea comemorării a 90 
de ani de la moartea poetului 
maghiar Arany Janos.

ȘTEFAN WBISS

Citind cu regularitate pre
sa, vâ informați asupra eve
nimentelor importante din 
țară ți de peste hotare.

Avind abonamente pe în
treg anul, vâ asigurați conti
nuitatea primirii publicațiilor 
preferate.

Abonamentele se primeK 
de către toate unitățile 
P.T.T.R., precum ți de factorii 
poțtali ți difuzorii de presă.

LA CINEMATOGRAFUL 
CAPITOL DIN CAPITALA

EGOR BULICIOV
SI ALȚII

prezintâ un nou film al echipei care a realizat marile »ueco#e 
DACII" si „MIHAI VITEAZUL

NOI TRC și CILNELE : ru.ea
rl u Dc-.ra (orele HJ»; IMS: 
IX». 17.41 3S — to ora 1# pro- 
gra= ie deseee animate)FUGA E SAXATOASA rulea
ză to Favorit (orele S.15. 11.3»;
13« IS; U.1S: toJS). București 
(orele K45: U; U-3»; 1<: UJt; 21).ANONIMUL VENETIAN : ru
lează La Scato (oreie »; 11.15;
1X3»; ÎS; IE»; 2D. Excelsior (ore
le •: 11.15: IX»; ÎS; 12.15: 2S-3S'.EGOR BULICIOV : rulează la 
Capitol (orele S»; ll.«; 14: 1S.15; 
18.»: 2S.45).

DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză la Central (orele 9.15: ÎL»; 
13,45: ÎS: 18.15: 2SJ»), Tomis (ore
le 9: U.15: 13.»; 15.45; 18: 29.15).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Rahova (orele 
15.30; 18; 20.15).

MAREA HOINĂREALA: rulea
ză la Grivita (orele 9; 11.15: 12.»; 
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).CANDIDAT LA PREȘEDIN- 

rulează la Bucegi 
18; 20.30), Floreasca 
18: 20,30).

AVENTURI LA MAREA GRĂ : rulează la Unirea 
15.30: 19).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE

LUI : ru.eazâ la Timpuri Noi (o 
rele 9—2C.15 In continuare).

MANIA GRANDORII : rulează 
to Dacua (ore.e », 1L15; 13,30; 16; 
•J-1S; 2ati«). Miorița (orele 9; 11,15; 
IX». 15.45; 18; 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI 5 
ruleas* la Flacăra (orele 9.30; 12; 
15,15: 17,45; 20,15), Vitan (orele
to.»: 13: li,15: 21).PROCESUL UNEI STELE ; ru- 
;eazâ la Lira (orele 15,30; 18;
31.15).

LOGODNA FRUMOSULUI DRA
GON : rulează la Moșilor (orele 
15.»: 17.65; 20).CALARETH rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 17.45; 20).

DACA E MARTI, E BELGIA « 
-. cază la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: M).

TORA I TORA 1 TORA I : rulea
ză La Gluleștl (orele 15,30; 19),
Voiga (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ALEARGA REPEDE, ALEARGA 
LIBER : rulează la Cotrocenl (o- 
reie 15.30; 18; 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : 
lează la Pacea (orele 15,45; 
».15).BlNECUVtNTAȚI ANIMALE
LE ȘI COPIII : rulează la Crfn- 
gași (orele 15,30; 18; 20.15).BAMBY : rulează la Vltorul (o- 
rele 16; 18; 20), Arta (orele 15,30; 
18: 20.15).

CREIERUL : rulează la Popular 
(orele 15.30: 18; 20,15).

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

Comentariu la 40 de steme. Jude
țul Caraț-Severin. 11,30 Capodo
pere ale muzicii universale. 12,OS 
Aspecte de la Festivalul interna
țional de balet Vama 1972. 12,30 
Program de circ. 12,50 Telejur
nal. 16,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. 18,15 Ritm, tine
rețe, dans. 19,00 Frumusețea nr. 1. 
Reportaj 
Mihai ’ 
seri, 
peste 
reportaj 
Teleenciclopedla. 
rial : Mannlx ■
cuțit. 21,55 „Supervedeta" cu Radu 
Beligan și Matei Alexandru. 22,25 
Ecou de romanță. 22,45 Telejur
nal. 22,55 Săptămina sportivă.
PROGRAMUL II

16,30 Agenda. 16,40 Cetloara mea 
de brad. 17,05 Noaptea bărbaților 
— producție „Al. Sahia". Film do
cumentar. Regia Alex. Boiangiu. 
17,20 Armonii intime 17,50 Film 
artistic : Cerul n-are gratii.

Lerian șide Mircea 
Romașcu. 19,20 

19,30 Telejurnal.
timp : „Cuțarlda

de Eugen Barbu.
21,05 Film 
Pe muchie de

SIMBATA, 2« OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii.
lex. 9,05 Cunoașteți legile ? 9,20 A 
tost o dată ca niciodată......Pun
guța cu doi bani". 9,50 De vorbă 
cu gospodinele. 10,05 Ochiul în o- 
biectivul științei. Conferință de 
presă cu participanții la Confe
rința națională de oftalmologie. 
10,45 Pe deal pe la Cornățel — 
concert de muzică populară. 11,00

DUMINICA, 2» OCTOMBRIE 1»T1 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,3# 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satu
lui. 11,10 Mari muzicieni la Bucu
rești. 12.00 De strajă patriei. 12,30 
Emisiune în limba maghiară. 14,10 
3S0 de grade. 16,35 Pierduțl în spa
țiu. Film serial pentru tineret. 
17,25 Fotbal. România — Albania, 
in preliminariile campionatului 
mondial. Transmisiune directă de 
la Stadionul ,,23 August" 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Reportajul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Belgia și Lu
xemburg. 20,45 Cîntă Irlna Loghin. 
21,00 Film artistic : Steaua de ti
nichea. 22,35 Telejurnal. Sport.
PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 
15 00 închiderea emisiunii de 
prînz. 20,00 Eroi îndrăgiți de co
pii : Purcelușul Stafidă. 20,25 Tea
trul liric. Opera în concert. Tris
tan si Isolda (II). 21,20 Reportaj 
bucureștean. 21,35 Anotimpuii. 
Program de romanțe. 21,55 Telex 
tehnico-știlnțlfic. 22,10 Film serial: 
Mannlx (reluare).

*

A
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de comentatorii noștri de peste hotare
Răsturnare 
la Cotonou

Militarii au preluat pu
terea în Dahomey

In Dahomey a avut loc o nouă 
lovitură de stat. După unele 
surse — a cincea, după altele — 
a șasea de la dobîndirea inde
pendentei. Comandantul adjunct 
al forțelor armate din Dahomey, 
maiorul Mathieu Kerekou, a dat 
citire, la postul de radio Coto
nou, unei proclamații prin care 
anunța că militarii au luat in 
întregime puterea în cursul ce
lei de a doua jumătăți a zilei 
de joi și a chemat populația 
să-și desfășoare în mod normal 
activitatea. Potrivit ultimelor 
știri in capitala țării situația 
este calmă, în timp ce principa
lele clădiri și artere strategice 
sînt în continuare păzite de uni
tăți înarmate.

Dahomeyul este unul din sta
tele africane a cărui rămînere 
în urmă economică și socială, 
este agravată de disensiuni tri
bale. La puțin timp după dobin- 
direa independenței, generalul 
C. Soglo a organizat începînd 
— cu octombrie 1963 — o suită 
de lovituri de stat. La 17 decem
brie 1967 un grup de tineri ofi
țeri au organizat o nouă răstur
nare, de astădată împotriva lui 
C. Soglo. Doi ani mai tirziu, 
locotenent-colonelul Maurice 
Koundete, șeful statului major 
al armatei, își asuma prerogati
vele puterii, inlăturîndu-1 pe 
unul dintre puținii președinți

civili ai țării, Emile Derlin Zin- 
sou. La începutul anului 1970, 
sub un directorat militar se în
cerca revenirea la un guvern 
civil prin organizarea unui re
ferendum. Tentativa nu reu
șește. Singurul candidat civil, 
dr. Zinsou cu un program în
temeiat pe o concepție unitară 
netribală, nu întrunea în cea 
mai mare parte a provinciilor 
decît un număr redus de voturi, 
în timp ce candidații proveniți 
dintre militari, reprezentînd 
grupările etnice din nord, sud 
și centru, dobîndeau fiecare în 
regiunile respective un număr 
mai mare de voturi, însă necon
cludente pentru a asigura sta
bilitatea în țară. In cele din 
urmă, cercurile militare mai 
realiste au hotărî! anularea 
scrutinului si formarea, în mai 
1970, a unui consiliu preziden
țial din trei membri, originari 
din trei provincii — toți foști 
președinți. Fiecare din ei trebuia 
să asigure prezidenția pe o pe

rioadă de doi ani. Doar primul, 
Hubert Maga, a reușit să ducă 
la bun sfîrșit mandatul. Cel de 
al doilea, Justin Tometin Aho- 
madegbe, a fost înlăturat joi, 
iar cel de al treilea, Sourdu Mi- 
gan Apithy, urma să-și asume 
această funcție din mai 1974.

în 12 ani la Cotonou s-au pe
rindat 11 președinți, cu o medie 
de guvernare ceva mai lungă de 
un an. Comploturile și loviturile 
de stat au cunoscut o frecvență 
puțin obișnuită. După cum nota 
LE MONDE în ciuda efectivelor 
reduse ale armte> (infanterie : 
1100 de oameni, un escadron de 
blindate, o companie de parașu- 
tiști și 1 000 de jandarmi, la o 
populație de peste 2,6 milioane 
de locuitori) puterea reală în 
țară aparține adunării ofițerilor, 
unde diversele grupuri se în
fruntă reciproc. Evident, desele 
schimbări de guvern, loviturile 
de stat militare, nu au fost de 
natură să ducă la asigurarea u- 
nui climat propice apropierii 
dintre triburi și la înlăturarea 
dificultăților de ordin ecoManc. 
ceea ce adinceșt< disensiunile, 
ascute rivalitățile dintre diferi
tele personalităț. fF grapari. 
Care sînt intențiile noilor deți
nători ai puterii ' Ir răspuns 
concludent, nu se poate da pisă 
nu se vor cunoaște alte amă
nunte privind proiectele celor 
care au preluat puterea. dlroL- 
vind Consiliul prezidențial. Adu
narea națională și guvernul. Sem. 
nificative par totuși matele 
din proclamație, prrluMe de a- 
genția FRANCE PRFSSE. iu 
care se arată că in ultima pe
rioadă autoritatea de stat „dis
păruse pretutindeni”, că toate 
actiunik CubilEuIw preziden
țial au fost ir fapt lupte nefaste 
de influentă J’ste necesar să 
se realizeze unitatea națională* 
— saMaăa pepdaaaatm maturu
lui Kerekou.

IOAN TTMOFTZ

Delegația parlamentară română
MOSCOVA 27. — Cores: 

dentul Agerpres, Laure 
Duță, transmite : La 2? oct 
brie, delegația Marii Adu 
Naționale a Republicii Socia 
România, condusă de tovar 
Ștefan Voitec. membru al 
mitetului Executiv al C.C

1

1 ci liirru iă c *jiâ pnn 
de NLA3C. El
câ prietena dintre po

poarele ceicr douâ țâri se fctâ- 
rește az ce ar și a exprimat
mirea călduroase de care s-a 
h-.-urat de.egația In timpul vi
zitei. Totodată, tovarășul Ștefan 
Voitec a transmis tovarășilor 
L. I- Brenev, secretar general 
al C.C. al RCLU&, și N. V. 
Pcdgomli, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem un 
mesaj de salut din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Româr., președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și un

'■ B

Alegeri
anticipate

L Podgorn»
mesaj de salut adresat tovară
șului A. N. Kosîghin. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U-R.S.S., din partea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

N. V Podgornll t arătat rf 
relațiile dintre România și 
UJLS.S.. dintre partidei» și po
poarele celor două țări, dintre 
Î-LA.N. si Sovietul Suprem se 
dezvoltă pe an ce trece și a 
subliniat eu satisfacție că aceste 
raporturi contribuie 1 
cauzei comune a luc 
pace și socialism.
I’:c£omli a transmis. In nume.» 
lui L. I. Brejnev. al său pe 
nai și al lui A. X. Kosîghin, 
călduros salut tovarăș 
N::olae Ceausescu șl Ion Gheor- 
gne Maurer, urări de noi succe
se în activitatea lor 
propășirii poporului

LTOS

IRLANDA DE NORD. - Situația din această regiune nu s-a ameliorat, lată o nouă bari
cadă ridicată de extremiștii protestanți in mijlocul traficului pe strada Sandy Row din Belfast

aerată

INTERLOCUTORUL
NOSTRU Tineretul si pacea lumii

ULF SUNDGVIST
ministrul Educației Naționale al Finlandei

„Recuperare 
progresivă44

Trecerea sub controlul 
statului columbian a 
unor noi perimetre pe
troliere

Informații din Bogota relevă 
că guvernul columbian a tre
cut _la noi măsuri de apărare a 
bogățiilor țării. S-a anunțat că 
în următoarele săptămîni se va 
proceda la noi naționalizări de 
terenuri petroliere în cadrul 
„legii naționalizării progresi
ve" adoptată de parlament in 
urmă cu patru ani. Este vor
ba, de această dată, de trece
rea în patrimoniul societății de 
stat „Ecopetrol" a două peri
metre petroliere, neexploatate 
încă, aflate actualmente în 
concesiunea faimosului „Inter
national Petroleum Company".

Măsurile anunțate la Bogota 
constituie un moment impor
tant în lupta pentru lichidarea 
dominației nefaste a monopolu
rilor străine care dețin cîteva 
sute de mii de hectare terenuri

petroliere și aproximativ juml 
tate din capacitatea de rafina
re și care exploatează in așa 
fel resursele petroliere incit a- 
duc prejudicii considerabile 
statului columbian.

Primii pași in direcția pro
movării intereselor naționale 
în domeniul apărării bogățiilor 
petroliere au fost tăcuți iacă ia 
1949 prin înființarea societății 
„Ecopetrol". lEmpresa Colum- 

. biana de petroleosi care a pri
mit trei ani mai tirziu manda-
tul de exploatare a țițeiului din 
Valea Magdalena, 
a schimbat insă, 
starea de lucruri.
străine au continuat să dețină 
90 la sută din producția de ți
ței și aproape întreaga capaci
tate de rafinare ca și 98 la su
tă din export. De la început, 
monopolurile străine au dus «și 
duc și astăzi) un război issi- 
dios, nedeclarat contra „Ecope
trol* manevrind „înghețarea" 
creditelor cerute succesiv de 
societatea columbian» si pu- 
nind diverse alte piedici acti
vității acesteia. In niurm î 
situație si acționind m seasul 
puternicului curent in favoarea 
apărării resurselor naționale, 
parlamentul columbian a vecat 
fn 1968 legea „naționalizării 
progresive a petrolului- care 
prevede trecerea treptată sab 
controlul statului a principale
lor întreprinderi petroliere 
precum și acordarea de aju
toare speciale care să cwusok-

Aceasta nu 
prea mult 
Societățile

a

ilare

E. R.

în Japonia ?
Dieta Japoneză a fost con- 

vocatâ vineri In sesiune ex- 
:*i r::r.a.-ă. considerată prl- 
■nl test parlamentar impor
tant pentru guvernul prezi
dat ce Kakuei Tanaka. A- 
naogarea convocării Dietei 
aarrine, după cum informe a- 
ză agenția KYODO, Intr-un 
cntnsenr in care speculațiile 
nrtvind dizolvarea camerei 
infers:are ( a reprezentanți
lor si anunțarea pentru luna 
decembrie a alegerilor ge
nerale anticipate, devin tot 
mai frecvente, fn prezent, 
Partidul liberal-democrat 

? ce] mai mare număr 
andate. atit in Camera 

în 
299 
134
a-

putea 
actualul mo- 
va determina 
consideră în 
să hotărască 

izarea de noi alegeri 
m viitor apropiat.

La 
rinței 
tului 
d-lui _ _
educației naționale și membru 
al conducerii Partidului Social- 
Democrat din Finlanda, cu rugă
mintea de a ne acorda un in 
tenriu.

Helsinki, cu ocazia Confe- 
pentru securitate a tinere- 
european, ne-am adresat 
Ulf Sundgvist, ministrul

unesc pe zl ce trece tot mai multe forțe al» 
tineretului, indiferent de convingerile și o- 
rientările lor politice, filozofice sau religioa
se. Intrucit reprezint și părerea organizației 
de tineret a partidului nostru, vă pot spune 
că după opinia noastră lucrul cel mai im
portant ce-' avem de făcut in prezent este 
de a ne diversifica și mai mult acțiunile 
noastre, de o acționa prin mijloace proprii, 
specifice nouă în așa fel incit țelul final 
pe care >1 constituie înfăptuirea securității 
europene să se apropie cit mai repede. 
Este și acesta un mod prin care tineretul 
poate și trebuie să se facă auzit, prin care 
ei so poate să acționeze.

Tinerii nu trăiesc deosebit de bine in ac
tuala societate. Marile noastre probleme 
care afectează și tineretul sînt in principal 
determinate de politica locuințelor și a ve
niturilor. Sîntem pe cale de a iniția și de a 
repune pe noi baze întreaga politică de 
invățămînt, ceea ce face, desigur, necesară 
existența unei lungi perioade de stabilitate 
guvernamentală.

- Pentru inceput v-am ruga să ne spuneț 
cum apreciați rolul tinerei generații in lu
mea contemporană, contribuția pe care ti
neretul poate și trebuie s-o aducă la împli
nirea dezideratelor de pace și colaborare, 
atit de scumpe nouă, tuturor ?

- Care sint preocupările actuale ale tine
retului finlandez ?

- încă in urmă cu cițiva ani guvernul 
finlandez s-a oferit să găzduiască confe
rința generală pentru securitate și colabo
rare in Europa. Deoarece momentul convo
cării acestei conferințe se apropie tot mat 
mult, am dori să cunoaștem ce așteaptă 
autoritățile de la Helsinki' de la proiectata 
reuniune pan-europeană î

:rez«tar:ților, cit și 
nsera consilierilor — 
I 891) si, respectiv, 
*. 252). Aprecierea că 
®e majorități vor 
sporit» In 
ct politic 

guvernul, se 
mod unanim, 
o.-gs 
tatr

■ev

- După opinia mea, acest rol, pe care îl 
consider ca fiind deosebit de important, iese 
foarte pregnant în evidență și prin confe
rința desfășurată în capitala finlandeză. 
Putem, fără îndoială, afirma că de la „masa 
rotundă" care a fost organizată la Snagov, 
în 1969, sau de la prima reuniune care a 
avut loc la Helsinki în 1970 s-au făcut mulți 
pași înainte pe calea întăririi colaborării 
dintre tineretul european, a creșterii acțiu
nilor sale îndreptate spre stimularea curen
tului de destindere, spre edificarea secu
rității europene. Noua întîlnire de la Hel
sinki reflectă faptul că pe acest drum se

— De la început aș dori să arăt că dacă 
între partidele politice o colaborare se do
vedește a fi mai greu de organizat cum s-a 
văzut, de altfel, și cu prilejul recentei crize 
politice, pe planul organizațiilor de tineret 
acest lucru a devenit încă de mai mulți ani 
posibil. Un exemplu cum nu se poate mai 
bun în această privință îl reprezintă și fap
tul că în comitetul de organizare al actualei 
întîlniri de la Helsinki, consacrată proble
melor securității, au fost reprezentate toate 
organizațiile de tineret din Finlanda. Refe- 
rindu-mă în general la problemele tineretu
lui, primo remarcă care se impune are în 
vedere faptul că acestea nu se află pe pri
mul plan al actualității noastre, ele fiind 
estompate de chestiunile economice și în 
același timp de necesitatea asigurării con
tinuității actualei politici externe a țării.

- Punctul de plecare al Finlandei est» In 
această privință realizarea păcii. După opi
nia noastră, conferința propriu-zisă, pre
cum și întîlnirile pregătitoare trebuie să 
aibă drept scop principal realizarea unul 
sistem trainic de pace și securitate pe con
tinentul nostru. Un alt scop al conferinței 
trebuie să-l constituie intensificarea coope
rării pe multiple planuri între toate statele 
continentului. Cînd spunem aceasta, noi ne 
gîndim la o colaborare deschisă și sinceră, 
nelegată de blocuri, la o colaborare care 
să ducă la depășirea divizării artificiale în 
care se oflă Europa de astăzi. In ce ne pri
vește, ne punem mari speranțe în convor
birile pregătitoare, care așteptăm să încea
pă la Helsinki la sfirșitul lunii noiembrie a 
acestui an.

R. B.

■
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Sesiunea 
Permanent 

Naționale a »
AGENȚIA V.N.A. anunță 

el la Hanoi a avut loc sesiu
nea Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R.D. Viet
nam. După ce a ascultat un 
raport prezentat de Nguyen 
Duy Trinh, vicepremier al R.D. 
Vietnam. Comitetul Permanent 
a sprijinit In unanimitate ce
rința guvernului R.D. Vietnam 
ca S.U.A. să respecte Înțelege
rea șl să semneze Acordul me
nit să pună capăt războiului, să 
restabilească șl să consolidez»

Comitetului 
al Adunării

R.D. Vietnam 
pacea In t »e -~a— »- sa a; • 
la consolidarea pa::: In *sa 
de sud-est.

Aviața Statelor Unite a efec
tuat, la X octombrie, -nituri i« 
hombardactent asupra oraș-- — 
Dong Hol șl a „nor regiuni 
populate dir. provtneiC» Tnaah 
Hoa, Ha Tlnh si Quang B:~h 
din R.D. V :ema~n. prorocind 
numeroase victime st distrugeri 
materiale transmite agenția 
V.N.A.

încheierea con
gresului UNIUNII 
TINERETULUI MUN

CII DIN ALBANIA 
Ia pr» naș» » ■■!■! secre

tar al PavtîdnJm Munci: din 
Albeam. Eaver Hedja. și ■ 
alter cawdarăMri de partid 
*■ 4» șaat. ta Derres au luat 
sfirsxt iac virite Congresului i 
al \I-lea al Imanii Tinere- 
talei M«»cb dîa Albania.

Prim Mcretar al C.C. al 
r.TLMJL a fan ales Rudi 
MeaarL

La iacrările Congresului ■ 
participat • deiegați» • i 
L.TX. 4» i» », condusă , 
4» lean Popeacn. secretar al! 
CC. el V.T.C CHILE i Elevi In curtea unei școli foarte recent clădite in apropierea minelor de cupru 

El Teniente, In orașul Goya. Copiilor minerilor H s-au creat condiții mal bune de educație

TELPGUAltfÂ
Mișcării Tineretului Connolly din Irlanda

Dragi prieteni,

Cu prilejul celui de al ll-lea Congres național al Mișcării Ti
neretului Connolly, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Co
munist vă adresează în numele întregului tineret român, un cald 
s°luf prietenesc și mesajul nostru de solidaritate internaționa
liste. Tineretul României socialiste urmărește cu viu interes șl 
simpatie activitatea pe care Mișcarea Tineretului Connolly o des
fășoară alături de celelalte forțe democratice ale țării pentru v* 
realizarea unor transformări înnoitoare în viața social-politicâ, 
lupta pe care o duceți pentru satisfacerea cerințelor legitime ale 
tinerei generații, a aspirațiilor de libertate, independență, demo
crația, pace și progres.

Exprimindu-ne convingerea că relațiile dintre Uniunea Tinere
tului Comunist din România și Mișcarea Tineretului Connolly vor 
cunoaște o continuă dezvoltare vâ urâm, dragi prieteni, succese 
depline în activitatea dumneavoastră pusă în slujba aspirațiilor 
vitale ale poporului și tineretului irlandez, a cauzei socialismului 
și păcii in lume.

COMITETUL CENTRAI AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 
DIN ROMANIA

Declarația președintelui Nixon
Evoclnd, pentru prima dată în 

public, proiectul de reglemen
tare a situației din Indochina, 
președintele Nixon șl-a expri
mat convingerea, în cadrul unei 
reuniuni electorale, că „difi
cultățile care se mai află în 
calea semnării acordurilor de 
pace în Indochina pot șl tre
buie să fie depășite.

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

PR2SEDDTIKLB RKPUBU- 
CTI ARABS EGIPT. A=wez 
Sadah, a accepcaî, jc< acar», de
misia gev.era.- :: Mchamed Sa- 
dek dsn f^* țiile de vicepreșe- 
di-.te al Cocs.de Miniștri, 
atetotn al apărării șl produc
ției militare «: ecmandant șef 
a ' —- - armate eEz-.er.e. —
ananță agenția ILEX In hnc- 
ția de ministru al apărării și 
comandant al ferțeior armate a 
fost desemnat generalul Ahmed 
Ismail, iar portofoliul produc
ției militare — care fusese, de 
asemenea, deținut de ministrul 
dessisionar — a fost încredințat 
ltd Ahmed Kamal el Badri — 
precizează egen;:a citată.

Se reîntoarce Peron ?
Guvernul argentinian a autorizat compania aeriană „Alitalia* 

ca un avion* al acesteia, avind la bord pe fostul președinte Juan 
Peron, să poată ateriza, la 17 noiembrie, in Argentina - infor
mează agenția ASSOCIATED PR ESS.

Autorizația este absolut nece
sară în eventualitatea că liderul 
puternicei mișcări peroniste se 
va întoarce în țară pentru a 
candida la alegerile legislative 
din martie anul viitor. O încer
care, inițială, a . lui Peron de a 
se întoarce clandestin în Ar
gentina; în urină cu cîțiva ani, 
a eșuat, avionului cu care se 
presupunea că ar călători fostul 
președinte interzieîndu-i-se să 
aterizeze pe vreunul din aero
porturile argentiniene. De a- 
ceastă dată, cînd toate piedicile 
legale în calea reîntoarcerii lui 
Peron au fost înlăturate, rămî- 
ne Ia latitudinea peroniștilor

stabilirea datei pentru întoar
cerea din exil a fostului preșe
dinte argentinian. Organizațiile 
peroniste au anunțat, de altfel, 
că, în cadrul unei reuniuni pro
iectate pentru 6 noiembrie, se 
va fixa și data cînd Peron ur
mează să revină în țară — ara
tă agenția ASSOCIATED 
PRESS. Incertitudinile conti
nuă, însă, să persiste, lăsînd lo
cul atîtor supoziții ce învăluie 
discuțiile secrete purtate în 
prezent de reprezentantul per
sonal al lui Peron, Hector Cam- 
pora, cu liderii guvernului ar
gentinian, cu privire la o „re
conciliere în vederea revenirii 
la regimul instituțional".

Arhitectură ultramodernă ? 
Nu, aceasta este catedrala 
din Milano, renumitul „Du- 
omo" din marmură albă, 
construită la sfirșitul seco
lului XIV și începutul seco
lului XV. In spatele unor 
paravane din masă plastică, 
specialiștii lucrează Ia res
taurarea vestitului monu
ment

Dialogul 
interyemenit
• O NOUA REUNIUNE a re- 

prezentanților guvernelor Repu
blicii Arabe Yemen și Republi
cii Democratice Populare a Ye
menului a avut loc, joi, in ca
pitala egipteană, in cadrul ne
gocierilor de conciliere desfă
șurate sub auspiciile Ligii Arabe 
— a anunțat postul de radio 
Cairo, reluat de agenția FRANCE 
PRESSE. Atit primul ministru

»IN CURSUL DEZBATERI
LOR care au avut loc In Co
misia pentru informații a Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință șl Cul
tură, reprezentantul țării noas
tre a subliniat utilitatea adop
tării unui cod de norme etice 
care să guverneze schimbul de 
informații corecte și obiective. 
Delegatul român s-a pronunțat 
împotriva difuzării ideilor care 
propagă ura intre popoare, dis
criminarea rasială sau concepții 
antlumaniste.

p e S O M 3? t
al Republicii Arabe Yemen, 
Mohsen El-Aini, cit și premiețul 
Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului, Aii Nasser 
Mohamed, se găsesc, actualmen- 
in capitala egipteană.

» IN ZILELE DE 23—26 OC
TOMBRIE, s-au desfășurat lu
crările celei de-a 5-a plenare a 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, prezida
te de Kim Ir Sen, secretar ge
nera] al C.C. al P.M.C., infor
mează agenția A.C.T-C. Plenara 
a discutat și aprobat proiectul 
Constituției socialiste a R.P.D. 
Coreene, care urmează a fi 
examinat în Adunarea Populară 
Supremă și în Comitetul Cen
tra! al Frontului Democratic 
pentru reunificarea Patriei.

Joi, s-a desfășurat în 
Franța o Zi Națională de 
acțiune, organizată din ini
țiativa centralelor sindicale, 
în giuda unei ploi persisten
te, peste 100 000 de persoa
ne au manifestat pe străzile 
Parisului, revendicînd îmbu
nătățirea condițiilor de 
viață. Manifestații similare, 
informează agenția FRANCE 
PRESSE, au avut loc și în 
alte orașe ale Franței, prin
tre. care Lyon și Marsilia. 
,După cum precizează agen
ția citată, ziua națională de 
acțiune a fost marcată de 
întreruperea lucrului în nu
meroase sectoare ale pro
ducției.

» LA REȘEDINȚA PRIMU
LUI MINISTRU BRITANIC 
de la Londra, s-a desfășurat, la 

, 26 octombrie, o nouă rundă de. 
convorbiri între reprezentanții 
guvernului, sindicatelor si pa-, 
tronatuTui destinate adoptării 
unui plan de măsuri antiinfla- 
ționiste.

Deși negocierile au durat a- 
proape 17 ore, nu s-a putut a- 
junge la un acord asupra pro
blemelor abordate. Convorbirile 
«-au încheiat tirziu, In cursul 
nopții sjzre vineri, cu «ingurul 
acord al părților de a se întîlni 
din nou luni.

Interviul premierului 
Republicii
Bangladesh
• ZIARUL PAKISTANEZ 

„DAWN" a publicat un inter
viu acordat de primul minis
tru al Republicii Bangladesh, 
șeicul Mujibur Rahman, — in
formează agenția Reuter. Răs- 
punzînd unei întrebări privind 
raporturile dintre cele două 
țări, Mujibur Rahman a decla
rat că „o dată începute nego
cierile, nu există nici un motiv 
ca noi să nu putem soluționa 
problemele noastre. acționind, 
eventual, spre stabilirea rela
țiilor prietenești în beneficiul 
tuturor popoafelor din regiune". 
El a menționat că negocieri 
rodnice „pot avea loc numai pe 
bazele egalității suverane a 
părților".

CONGRESUL CONS
TITUTIV AL FEDERA
ȚIEI GENERALE A 
TINERILOR DIN IRAK V

La Bagdad se desfășoară 
congresul constitutiv al Fe
derației generale a tinerilor 
din Irak. La dezbateri iau 
Parte 450 de delegați din în
treaga țară. Participanții la 
această reuniune urmează să 
aleagă noul birou provizoriu 
al Federației, care va avea 
ca sarcină pregătirea, la în
ceputul anului viitor, a pri
mei conferințe generale a or
ganizației.

• LA CAIRO A AVUT LOC 
o reuniune comună a Comite
tului Central al Uniunii Socia
liste Arabe și a comitetelor A- 
dunării Poporului. Cu acest 
prilej, președintele Anwar Sa
dat a rostit o scurtă alocu
țiune, în care s-a referit la evo
luția, situației din Orientul A- 
propiat și la implicațiile ei in
ternaționale. Primul ministru, 
Aziz Ședki, a prezentat re
uniunii lărgite un raport pe 
marginea recentelor sale con
vorbiri cu conducătorii sovie
tici.
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