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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general $1 Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit, duminică 
dimineața, în stațiunea Neptun, pe 
tovarășul Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, .prim-mi- 
nistru al guvernului R. D. Vietnam, 
și pe membrii delegației Partidu
lui celor ce Muncesc din Vietnam 
și guvernului Republicii Democrate 
Vietnam pe care o conduce în vi
zita oficială de prietenie ce o în
treprinde în țara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R.

întîmpinînd cu cordialitate pe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a oferit, duminică, 
un dejun în onoarea delegației 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, condusă de 
tovarășul Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, prim-ministru al guvernului 
R. D. Vietnam.

Au participat tovarășii Ion 

oaspeți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îmbrățișat cu căldură 
cu tovarășul Fam Van Dong.

Cu prilejul întrevederii au avut 
loc convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Fam Van Dong.

Din partea română au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu

DEJUN IN ONOAREA OASPEȚILOR VIETNAMEZI»
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, membru ai 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Sterian Țîrcă, ad- 

lui județean Constanța al P.C.R., 
Nicolae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, gene
ral-colonel. Sterian Țîrcă, ad
junct al ministrului apărării na
ționale, Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Radu Constantinescu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică, Tudor Zamfira, ambasa
dorul României la Hanoi.

Din partea R. D. Vietnam au 
participat tovarășii Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Vietnam, 
viceprim-ministru, Nguyen Co. 
Thach, viceministru al afacerilor 

junct al ministrului apărării na
ționale, Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, Tudor Zamfira, ambasa
dorul României la Hanoi.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, viceprim- 
ministru, Nguyen Co Thach, vice
ministru al afacerilor externe, ge

externe, general-maior Tran Sam, 
viceministru al apărării naționale, 
Nguyen Van Dao, viceministru al 
comerțului exterior, Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam 
la București, Hoang Tu, directorul 
Direcției U.R.S.S. și Europa orien
tală din M.A.E., Ho Tu Truc, di
rector adjunct al Direcției generale 
din M.A.E.

Tovarășul Fam Van Dong a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie 
frățească din partea tovarășilor 
Ton Duc Thang, președintele Re
publicii Democrate Vietnam, Le 
Duan, prim-secretar al Comite-
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neral-maior Tran Sam. vicemi
nistru al apărării naționale, Ngu
yen Van Dao, viceministru al co
merțului exterior, Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam 
la București, Hoang Tu, directorul 
Direcției U.R.S.S. și Europa orien
tală din M.A.E., Ho Tu Truc, di
rector adjunct al Direcției gene
rale din M.A.E.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fam Van Dong au 
rostit toasturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat. duminică 
după-amiază. în U.R.S.S., răspun- 
zînd invitației C.C. al P.C.U.S. de 
a petrece cîteva zile de odihnă în 
Crimeea.

La plecare, pe aeroportul „Mi
hail Kogălniceanu“, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați 
de tovarășii Emil Bodnaraș. Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil. Gheorghe Pană, Virg-il Trofin, 
Ilie Verdeț. Maxim Berghianu. 
Gheorghe Cioară, Florian Dănăla- 
che. Emil Drăgănescu, .îanos Fa- 
zekas, Petre Lupu. Vasile Vîlcu. 
Ștefan Voitec. Constantin Băbâ- 
lău, Cornel Burtică. Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț. Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, precum și

ntrecerea socialistă
sporește rodnicia muncii

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 7 LUNI

Industria Capitalei
Hotărite să întimpine marea săr

bătoare de la 23 August cu realizări 
cit mai mari, colectivele de munci
tori, ingineri și tehnicieni din în
treprinderile industriale ale Capi
talei și-au îndeplinit sarcinile de 
plan pe primele șapte luni ale a- 
nului in curs.

în condițiile reducerii consumu
rilor de materii prime, materiale și 
combustibil, ale perfecționării con
tinue a proceselor de fabricație și 
creșterii productivității muncii, în
treprinderile bucureștene au pro
dus în aceeași perioadă, peste pre
vederile planului. 934 tone lamina
te finite pline din oțel. 73 tone la
minate din aluminiu. 20 000 anve
lope. motoare electrice cu o pu
tere însumată de 16 443 kW. 130 000 
metri pătrați țesături. 8 356 metri 
cubi prefabricate din beton armat, 

70 DE ANI DE LA CONGRESUL AL ll-LEA AL PARTIDULUI
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MUNCITORESC SOCIAL-DEMOCRAT DIN RUSIA

reprezentanți ai organelor județe
ne și municipale de partid și de 
stat Constanța, ai organizațiilor 
de masă și obștești locale.

Au fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovietice 
în țara noastră, și membri ai am
basadei.

Numeroși constănțeni, care în 
aceste zile au avut în mai multe 
rînduri bucuria de a se reîntîlni 
cu conducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru, au venit — 
și acum, pe aeroport — să-l sa
lute cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ei aclamă cu 
însuflețire „Ceaușescu-P.C.R..
Ceaușescu și poporul", aplaudă și 
ovaționează îndelung. în această 
nouă și entuziastă manifestație fă
cută secretarului general al parti
dului se regăsesc pregnant expri
mate simțămintele de profundă 
dragoste și prețuire pe care le

2 625 tone ulei comestibil, un mare 
număr de aparate electrice, de me
naj. bunuri de larg consum, făcind 
astfel dovada hotăririi de a-și o- 
nora în mod exemplar angajamen
tul de a îndeplini sarcinile actua
lului cincinal în patru ani și ju
mătate. (Agerpres)

Județul Pmhova
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scin- 

teii“. Constantin Căpraru). — Oa
menii muncii din industria jude
țului Prahova și-au îndeplinit sar
cinile de plan la producția-marfâ 
pe 7 luni ale anului. Unitățile pra
hovene au produs suplimentar 400 
tone oțel, 8 000 tone cărbune brun, 
42 000 tone benzină. 37 000 bucăți 
anvelope A.T.A., 162 tone dimetil 
tereftalat, 400 tone carton-mucava, 
hîrtie, aproape 30 000 mp țesături 
din lînă și bumbac și alte produ

nutrește întregul nostru po
por față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față, de activitatea sa 
laborioasă și neobosită pusă în 
slujba înfloririi patriei, a cauzei 
socialismului și păcii.

★
La sosirea în Crimeea, pe aero

portul Simferopol. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați de 
tovarășii K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., K. V. Rusakov, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. con
silier al secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., N. K. Kiricenko, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Crimeea al P.C.U.S., T. N. 
Cemodurov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului regio
nal Crimeea, precum și alți repre
zentanți ai organelor locale . de 
partid și de stat.

(Ager.pres)

se în valoare de 200 milioane lei. 
Aceste realizări reprezintă 70 ia 
sută din angajamentul anual al oa
menilor muncii din județ. Din can
titățile de mărfuri fabricate peste 
plan, o mare parte a fost livrată 
la export, ca urmare a unor -ce
rințe exprese ale-clienților străini, 
în felul acesta, Prahova industria
lă a reușit să-și depășească anga
jamentul anual la livrările externe.

" Județul Covasna
SF. GHEORGHE (Coresponden

tul „Scînteii", Tdmiiri Geza). — Co
lectivele întreprinderilor industria
le ale județului Covasna raportea
ză îndeplinirea planului produc- 
ției-marfă pe 7 luni ale anului. Po
trivit calculelor direcției județene 
de statistică, pînă la sfirșitul lunii
(Continuare în pag. a HI-a)

Toastai tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Fam Van Dong, 
Stimați tovarăși vietnamezi, 
Permiteți-mi să vă exprim sa

tisfacția conducerii noastre de 
partid și de stat pentru vizita pe 
care delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Demo
crate Vietnam, condusă de tovară
șul Fam Van Dong, o face în 
România.

Apreciem această vizi tă ca pe o 
expresie a relațiilor care s-au sta
tornicit și se dezvoltă în mod mi
nunat între partidele și popoarele 
noastre.

Aș dori, de asemenea, să adre
sez încă o dată cele mai calde 
felicitări, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat, al guvernului, al po
porului român, Comitetului Cen
tral al partidului, guvernului, po
porului vietnamez pentru victoria 
obținută prin realizarea Acorduri
lor de pace de la Paris.

Aș dori să urez poporului viet
namez succes în realizarea acestor 
acorduri, în realizarea unei păci 
trainice, care să asigure condițiile 
dezvoltării economico-sociale. con
struirii cu succes a societății so

cialiste în Republica Democrată 
Vietnam.

Doresc să vă asigur, dragi to
varăși, că partidul, poporul \ ro
mân vor acorda și în continua
re, în spiritul internaționalismului 
și al solidarității frățești. între
gul său sprijin pentru realizarea 
păcii, pentru dezvoltarea socialis
tă a Republicii Democrate Viet
nam.

Doresc, de asemenea, să exprim 
sprijinul nostru pentru Guvernul 
Revoluționar din Vietnamul de 
Sud, pentru realizarea Acorduri
lor de la Paris și în Vietnamul de 
sud și pentru o soluționare poli
tică — în spiritul acordurilor — 
a tuturor problemelor. Apreciez 
că realizarea și în Vietnamul de 
sud a acestor acorduri va crea 
condiții pentru a se putea înfăptui 
și dorința poporului vietnamez de 
reunificare pașnică.

Nu aș putea să nu exprim soli
daritatea și dorința noastră de rea
lizare a păcii și în Laos, precum 
și de a se asigura triumful luptei 
poporului cambodgian și restabili
rea păcii în vederea asigurării
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Toastul tovarășului
Fam Van Dona

• Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe Ion Gheorghe 
Măurer, \

Stimați tovarăși,
în vizita pe care o face în Româ

nia, delegația noastră este foarte 
bucuroasă să se întîlnească cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. . Noi 
dăm o apreciere foarte înaltă con
vorbirilor pe care le-am avut. A- 
preciem foarte mult cuvintele căl
duroase pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a rostit atît la con
vorbiri, cit și aici, la această masă 
prietenească. Sîntem de acord cu 
aprecierile tovarășului secretar ge
neral cu privire la ^victoria 
obținută, pînă acum. Apreciem 
foarte mult părerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind justețea 
luptei partidului nostru. Asta este 
atît în interesul poporului nostru, 
cît și [în interesul celorlalte po
poare din lume.

Sîntem foarte bucuroși de cu
vintele de apreciere, de sprijinul 
dumneavoastră față de lupta noas
tră pentru aplicarea Acordului de 
La Paris, pentru victoria poporu

lui nostru, a populației din Sud. 
pentru victoria poporului nostru 
din Nord, pentru reunificarea paș
nică a țării noastre.

Mulțumim din toată inima pen
tru reafirmarea de către dum
neavoastră a sprijinului ferm pe 
care ni-1 va acorda partidul, gu
vernul și poporul român. Conside
răm că ambele noastre partide, 
ambele noastre popoare pot să-și 
întărească și mai mult relațiile de 
prietenie dintre ele. Aceasta va fi 
nu numai în interesul popoarelor 
noastre, dar și în interesul tarilor 
socialiste, al tuturor popoarelor din 
lumea întreagă.

în acest spirit, delegația noastră 
de partid și guvernamentală vă 
urează noi succese.. Știm foarte 
bine că dumneavoastră ați obținut 
deja succese mari. Aveți un ritm 
de creștere foarte mare și dum
neavoastră dezvoltați acum și mai 
mult activitățile în toate dome
niile.

Vă urăm încă o dată noi succe
se. realizări multilaterale în mun
ca dumneavoastră 1 .

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu l

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST
AL UNIUNII SOVIETICE

Dragi tovarăși,

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la Congresul 
al II-lea ai Partidului Muncitoresc Social-Democrat 
.din Rusia. Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, comuniștii. . întregul ■ popor român adresează 
Comitetului Central al Partidului ■ Comunist al Uniunii 
Sovietice, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii 
din Uniunea Sovietică cele mai cordiale felicitări și 
tțn fierbinte salut tovărășesc. i

Crearea, în urmă cu șapte' decenii, sub nemijlocita 
conducere a lui Vladimir Ilici Lenin, a primului partid 
de tip nou al clasei muncitoare din istoria Rusiei a 
marcat o etapă nouă, deosebit de importantă, în des
fășurarea cu succes a luptei oamenilor; muncii împo
triva exploatării, asupririi și reăcțiunii țariste, pentru 
transformarea revoluționară a societății!

De-a lungul întregii sale existențe, Partidul, Comunist 
al Uniunii Sovietice a parcurs un glorios' drum de 
luptă, conducînd poporul sovietic pe drumul construc
ției socialismului și comunismului biruitor.

O strălucită confirmare a capacității ‘ organizatorice 
a partidului comunist au constituit-o triumful .Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, victoria asupra 
hitlerisrnului în anii Marelui Război. pentru Apărarea 
Patriei, construirea cu succes a societății socialiste și 
trecerea la edificarea bazei tehnico-materiale a co
munismului.

în prezent. Uniunea Sovietică s-a transformat in
tr-un stat puternic și înfloritor, cu un uriaș potential 
economic, cu strălucite realizări pe tărîmul științei, 
tehnicii și culturii, ai întregii vieți sociale. Uniunea 
Sovietică joacă astăzi un rol de mare însemnătate

pe arena internațională, manifestîndu-se ca un factor 
activ în lupta pentru socialism, pentru progres social 
și pace în întreaga lume, pentru securitate și colabo
rare între națiuni. Poporul român urmărește cu senti
mente de caldă prietenie și se bucură din toată inima 
de succesele remarcabile pe care popoarele sovietice 
le obțin pe frontul construcției comuniste, considerîn- 
du-le drept o importantă contribuție la creșterea pres
tigiului socialismului, la întărirea, f orțelor păcii, de
mocrației și progresului din întreaga lume.

Constatăm cu deosebită satisfacție că între Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, între Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste s-a dezvol
tat de-a lungul anilor și se dezvoltă necontenit o 
rodnică colaborare pe țărîm politic, economic, tehni- 
co-științific, cultural și în alte domenii de activitate.

Ne exprimăm ferma, convingere că relațiile de prie
tenie și solidaritate frățească româno-sovietice, cu 
vechi și îndelungate tradiții de luptă comună, cărora 
Partidul Comunist Român le dă o înaltă apreciere, 
vor cunoaște și. în viitor o dezvoltare continuă pe 
baza principiilor marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist. în folosul ambelor noastre po
poare, ăl cauzei întăririi unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.-

Aniversarea acestui glorios jubileu ne oferă plăcu
tul prilej să vă urăm, dragi tovarăși, noi și impor
tante succese în opera de înfăptuire a programului 
construcției comuniste trasat de Congresul al XXIV- 
lea al P.C.U.S., spre binele poporului frate sovietic și 
în interesul cauzei păcii și socialismului în lume.

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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AU TERMINAT RECOLTAREA GRiUlUI
La 29 iulie, oamenii muncii din 

unitățile agricole ale județului Ti
miș au încheiat recoltarea griului 
de pe întreaga suprafață de 182 009 
ha, în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către comi
tetul județean de partid se spune 
printre altele : Desfășurată în con
diții deosebite, campania de recol
tare din acest an a reliefat puter
nic devotamentul, abnegația, și spi
ritul de inițiativă al mecanizatori
lor, țăranilor cooperatori, lucrăto
rilor din I.A.S. și specialiștilor, 
constituind, totodată, un adevărat 
examen al maturității și competen
ței organelor de partid și de stat, 
al cadrelor care activează în dome
niul agriculturii.

Dorim să adresăm conducerii par
tidului, dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde mulțumiri pentru sprijinul a- 
cordat, prin înzestrarea agriculturii 
noastre cu noi utilaje de înalt ran
dament și transferul temporar al 
unor combine din alte județe, pre
cum și pentru prețioasele indicații, 
a căror îndeplinire ne-a permis să 
organizăm în mod superior întrea
ga activitate de strîngere la timp 
și fără pierderi a recoltei. Efortu
rile depuse de lucrătorii ogoarelor 
timișene se concretizează în obți
nerea celei mai mari recolte de griu 
din istoria județului nostru. Ufi 
succes deosebit au repurtat între
prinderile agricole de stat care au 
depășit producțiile medii planifica
te. La aceste rezultate o contribu
ție importantă a adus extinderea 
soiurilor create la Stațiunea expe
rimentală agricolă Lovrin din ju
dețul nostru, soiuri care și-au de
monstrat pe deplin înaltele calități 
si în condițiile acestui an. Unitățile

agricole au livrat pînă în prezent 
fondului central aproape 260 000 
tone de griu și peste 50 000 tone 
de orz.

Paralel cu lucrările de recoltare 
a cerealelor, organele și organiza
țiile de partid au acordat o atenție 
deosebită efectuării in cele mai 
bune condiții a lucrărilor din legu7 
micultură, ceea ce a permis reali

Telegrame adresate
C.C. al P.C.R.,

tovarășului
Nicolae Ceaușescu

zarea planului și a sarcinii 
suplimentare de însămînțare a cul
turilor succesive. Cu toate condi
țiile climaterice nefavorabile, jude
țul nostru a livrat fondului de stat 
peste 38 000 tone de legume, înde- 
plinindu-și astfel integral planul pe 
7 luni.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că organi
zația noastră județeană de partid 
va acționa și de acum înainte cu 
toată energia și răspunderea pen
tru a da viață hotăririlor partidului, 
mobilizind masele largi de oameni 
ai muncii la înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor însuflețitoare ce decurg 
din mărețul program de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate elaborat de Congresul 
X-lea și Conferința Națională 
partidului Comunist Român.

În aceeași zi au încheiat seceri
șul și țăranii cooperatori și lucră
torii din întreprinderile agricole de 
stat din județul Prahova.

Sprijinul permanent și efectiv 
primit din partea conducerii parti
dului, prețioasele indicații date de 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, munca neobosită, buna or
ganizare a lucrărilor, disciplina și 
responsabilitatea de care au dat do
vadă oamenii muncii din agricul
tură, se subliniază in telegrama a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Comi
tetul județean de partid, ne-au per
mis să folosim fiecare oră bună de 
lucru, să utilizăm cu randament 
sporit mijloacele mecanice, să scur
tăm perioada de recoltare și să evi
tăm pierderile și risipa de recoltă.

În prezent, toate eforturile sint 
îndreptate pentru transportarea in 
bazele de recepție a ultimelor can
tități de griu ce trebuie livrate, 
acțiune ce se va termina în urmă
toarele zile.

Pe baza angajamentelor luate in 
întrecerea socialistă, lucrătorii din 
agricultura județului Prahova se 
străduiesc să execute toate celelalte 
lucrări de sezon intr-un timp cit 
mai scurt, să pregătească condiții 
optime de desfășurare a campaniei 
de toamnă, asigurînd astfel o bază 
sigură recoltei anului viitor.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că oamenii 
muncii din economia prahoveană 
vor acționa in continuare cu ace
lași spirit de abnegație și respon
sabilitate in muncă pentru îndepli
nirea cincinalului inainte de ter- 

' men, pentru a întimpina cu mărețe 
fapte de muncă cea de-a 29-a ani
versare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist, pentru prosperitatea 
scumpei noastre patrii.

Recoltarea griului din zori, ți pînă în noapte, fără întrerupere, pe ogoarele I.A.S. Traian, județul Bacău

X_____________________________________________________ _________________________________

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

Excelent bilanț al sportivilor români
2 medalii

Pe lacul finlandez Kaukajarvi, din 
apropiere de Tampere, au luat sfirșit 
duminică întrecerile celei de-a 11-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
caiac-canoe, la care au participat 
peste 309 de sportivi și sportive din 
23 de țări. La actuala ediție a acestei 
tradiționale competiții, reprezentanții 
României au concurat cu mare suc
ces obținînd 2 medalii de aur, 5 me
dalii de argint și 6 medalii de 
bronz ! Un bilanț care face onoare 
sportului românesc. In mod special 
se cere subliniată comportarea ex
celentă a sportivilor români în cele 
șapte probe „olimpice" în care au cu
cerit cele două titluri mondiale (prin 
canoișlii I. Patzaichin și dublul Gh. 
Danielov și Gh. Simionov), o me
dalie de argint (prin cuplul caiaciș- 
tilor I. Dragulschi și 
și una de bronz (prin 
rica Dumitru).

Ieri, in ultima zi 
miile de spectatori au urmărit cele 
11 probe de „viteză" și de „fond". In

Pavel Erast) 
caiacista Vio-

a competiției,

aur, 5 de argint și
probele 
noastre 
gint și 4 medalii de bronz. O luptă 
pasionantă s-a dat în finala probei 
de canoe dublu (500 m). Proba a fost 
clar dominată de sportivii sovietici 
și cei români care in finalul cursei 
au oferit o dispută dinamică în care 
învingătorul a fost cunoscut doar 
după developarea filmului. A ciști
gat echipajul U.R.S.S. (Kalidov—Slo- 
bodeniuc) cronometrat in l’53”53,100. 
Echipajul țării noastre alcătuit din 
Gh. Danielov și Gh. Simionov a cu
cerit medalia de argint cu timpul de 
l’53”58/100'. Pe locul trei s-a clasat 
echipajul Poloniei — 1’54”94 100.

în probele de viteză cele 
de bronz au fost obținute 
Patzaichin (canoe 500 m), 
de caiac 4 fete Viorica 
M-. Nichiforov, M. Cozma și M. Ivan), 
caiac dublu (Dragplschi—Erast) și
ștafeta 4x500 m (Sciotnic, Simiocenco, 
Vartolomeu, Zafiu).

de 
au

viteză reprezentanții țării 
ciștigat o medalie de ar-

4 medalii 
de Ivan 

echipajul 
Dumitru,

Apoi, spectatorii au urmărit 
mare interes desfășurarea celor 
probe neolimpice de „fond", în care 
sportivii români s-au comportat bine 
obținînd trei medalii de argint și una 
de bronz. în proba de canoe dublu 
(10 000 m) echipajul României format 
din V. Serghei și Gh. Munteanu s-a 
clasat pe locul doi cu timpul de 
45’37”48/100, după cel al U.R.S.S., cro
nometrat cu rezultatul de 45’01”51/100. 
O medalie de argint a ciștigat Li'pat 
Varabiev (România) in proba de ca
noe simplu (10 000 m). El a fost în
registrat cu rezultatul de 49’H”18/100. 
Medalia de aur In această probă a 
fost atribuită lui Vasili Iurcenko 
(U.R.S.S.) — 48’42”98/100. Echipajul 
țării noastre în proba de caiac dublu 
(10 000 m), alcătuit din Antrop Vara
biev și Ion Terente a cucerit meda
lia de argint. în sfirșit, in proba de 
caiac 4 (10 000 m) echipajul Româ
niei a obținut locul trei.

6 de bronz!

Un campion, olimpic și mondial, al 
canoei : I. Patzaichin (România)

VOLEI: Turneul de la Constanța

In ultima partidă, 
ROMÂNIA - JAPONIA 3-0

dar „Trofeul Tomis" a intrat în posesia niponelor
Competiția feminină de volei „Tro

feul Tomis" s-a încheiat ieri în Sala 
sporturilor din Constanța odată cu 
disputarea meciurilor din ziua a cin- 
cea. Selecționata primă a României a 
reușit să învingă cu scorul de 3—0 
(15—12, 15—9, 15—8) echipa Japoniei. 
Un rezultat excelent, după un joc 
foarte bun al voleibalistelor român
ce, rezultat și joc care au mai șters 
din impresia neplăcută lăsată spec
tatorilor după înfringerea suferită 
de echipa noastră in precedentul 
meci (1—3 cu Cehoslovacia).

Avind un setaveraj mai bun, 
sportivele nipone au ocupat primul 
loc in clasament (la egalitate de 
puncte cu voleibalistele noastre) și 
au cucerit „Trofeul Tomis".

Echipa de tineret a României, care 
la acest turneu a avut o comportare 
promițătoare, a întrecut ieri formația 
Ungariei cu 3—0 (15—6, 15—13,
15—11), clasindu-se pe locul al pa
trulea. în ultimul meci al zilei : Ce
hoslovacia — Polonia 3—0, (15—10,
18—16, 15—8),

Clasamentul final : 1. Japonia 9 
puncte (12—3) ; 2. România 9 punc
te (13—4) ; 3. Cehoslovacia 8 puncte ; 
4. România (tineret) 7 puncte : 5.
Polonia 7 puncte ; Ungaria 5
puncte.

ATLETISM

întrecerile balcanice

NATATIE

pentru juniori

SILVICULTORII IȘI
* ț. \J.i yi'.
în zilele de 27—29 iulie a avut loc 

ședința semestrială a cadrelor de 
conducere din inspectoratele silvice 
județene in cadrul căreia s-a anali
zat munca desfășurată de silvicultori 
pentru dezvoltarea fondului forestier 
și executarea investițiilor prevăzute 
pentru primul semestru al acestui an.

Din dezbaterile care au avut loc a 
reieșit că sarcinile ce au revenit sil
vicultorilor au fost depășite, în acest 
an realizindu-se cel mai mare volum 
de plantații din istoria silviculturii 
românești. La acest succes o contri-

buție deosebită și-au adus tinerii care 
au executat un mare volum de lu
crări prin muncă patriotică.

Intr-o atmosferă de însuflețire, 
participanții la ședință au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin care se 
angajează să nu precupețească nici 
un efort pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce le revin in dezvoltarea 
continuă a fondului forestier al țării, 
pentru îndeplinirea planului cincinal 
înainte de termen. (Agerpres)

□r iw

Tlmpul probabil pentru zilele de 31 
Iulie, 1 și 2 august. Iu țară : Vreme in 
curs de Încălzire ușoară. Diminețile vor 
rămine însă răcoroase in prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil. Ploi 

semnala Îndeosebi în zona 
in sud-estul țării. Vint in 
Temperaturile minime vor 
intre 8 și 18 grade, iar

locale se vor 
de munte și 
general slab, 
fi cuprinse 
maximele intre 18 și 28 de grade, izolat 
mai ridicate. In București : Vreme in 
curs de încălzire ușoară. Diminețile vor 
rămtne insă răcoroase în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil.

CAMPIONATELOR NAȚIONALE
Duminică au început In Capitală 

campionatele naționale de natație. 
în prima zi au fost stabilite două 
noi recorduri ale țării. în proba 
feminină de 100 m liber. Anca 
Groza a fost cronometrată in 
103”3/10 (v. r. era de l<04”2/10), 
iar în proba de 200 m spate Mir
cea Hohoi a realizat timoul 
2T7”5/10 (v. r. era de 2T8”2/10)

actualitatea culturală
„CINTECELE OLTULUI" SCENA

Pe stadionul Republicii din Capi
tală au luat sfirșit duminică întrece
rile campionatelor balcanice de atle
tism pentru juniori.

Proba masculină de 200 m plat a 
fost ciștigatâ de atletul român Dorel 
Cristudor, care a fost cronometrat 
în 21”l/10 (record național de ju
niori).

Alte rezultate Înregistrate : mascu
lin : 800 m plat — Gh. Ghipu (Româ
nia) l’49”5/10 ; 110 m garduri — E. 
Kaloianov (Bulgaria) 14”3/10 ; 2 000 m 
obstacole — VI. Kanev (Bulgaria) 
5’42”2/10 ; 5 000 m plat — D. Janici- 
jevici (Iugoslavia) 14’36”8/10 ; ștafeta 
4X400 m — Iugoslavia 3T4”l/10 ; 10 
km marș — Gh. Costache (România)

45’02”8/10 ; suliță — Gh. Megelea 
(România) 76,90 m ; triplu salt — 
J. Heghedus (Iugoslavia) 15,28 m ; 
Jhălțime — C. Cîrstea (România) 2,12 
m ; decatlon — R. Markov (Bulga
ria) 7 094 puncte. Feminin : 200 m 
plat — Liliana Panaiotova (Bulgaria) 
23”6/10 : pentatlon — O. Bucătaru 

.^România) 3 998 puncte (record na
țional de junioare) ; suliță — Hris- 
tova (Bulgaria) 49.90 m ; înălțime — 
Mariana Giurgiu (România) 1,74 m ; 
800 m plat — B. Pekhivanova (Bul
garia) 2’08”3/10 ; greutate — Djendo- 
va (Bulgaria) 16,26 m ; ștafeta 4X400 
m — România 3’45” (nou record na
țional de junioare).

Vasile Tu- 
a sprintu- 

E. Dicbiscanu

Gheorghe Ghipu — un junior recordman la seniori în probele de semifond (fotografia din stingă), 
dorel — la nici 17 ani — 7,39 meiri la lungime (fotografia din mijloc). Dorel Cristudor — speranță 

lui — 100 metri plat in 10,2 secunde (fotografia din dreapta) Foto

Stagiunea artiștilor amatori din 
județul Vilcea culminează in fiecare 
an cu festivalul folcloric „Cintecele 
Oltului", amplă manifestare interju
dețeană, la care colaborează județele 
de pe Valea Oltului : Brașov, Covas- 
na, Harghita, Olt, Sibiu și Vilcea.

Inițiat cu 4 ani in urmă, festivalul 
„Cintecele Oltului", ce se va desfă
șura în acest an la Călimănești, intre 
4—5 august, și-a conturat un profil 
distinct în calendarul folcloric al tă
rii, fiind un festival al ansamblurilor 
din vetrele etno-folclorice de pe Va
lea Oltului care valorifică in. spec
tacole tematice tradiții și obiceiuri 
populare. Dezideratul fundamental 
al manifestării fiind valorificarea in 
spirit autentic a materialului folclo
ric specific, festivalul se constituie 
ca un laborator „viu" pentru trans
punerea scenică a creației populare.

Programul actualei ediții — a V-a 
•— este reprezentativ pentru evoluția 
festivalului ; el cuprinde o expoziție 
de - artă populară realizată în cola
borare cu Muzeul de artă populară 
al Republicii Socialiste România, un 
colocviu metodic pe tema „Obicei 
popular și spectacol artistic în pro
gramul ansamblului folcloric", o sui
tă de spectacole artistice, parada por-

tului popular, tirgul olarilor „Coco
șul de Horez" și, in contextul unei 
sărbători populare tradiționale in 
Parcul Ostrov, amplul spectacol de 
gală „Rapsodia Oltului".

EXPOZIȚII
în această săptămînă pot fi vizitate 

citeva expoziții recent deschise :
• GALERIILE „ORIZONT" (Bd. 

N. Bălcescu nr. 23) : Expoziția de 
pictură și sculptură Corneliu Grecu.

• GALERIILE „SIMEZA" (Bd. 
Magheru nr. 20) : Expoziția de pictu
ră. metal bătut și panouri decorative 
Edith Mayer și Expoziția de țesă
turi Racea Maria.

o GALERIILE „AMFORA" (Str. 
Mihai Vodă nr. 2) : Expoziția de 
sculptură lorgos Iliopolos și cea de 
pictură, Victor Timofte.

• Miercuri 1 august Ia GALERII
LE „GALATHEEA" (Calea Victoriei 
nr. 127) va avea Ioc vernisajul ex
poziției de grafică Adrian Necula.

PREMIERE 
TEATRALE

TEATRUL DE DRA
MĂ ȘI COMEDIE DIN 
CONSTANȚA prezin
tă in Portul Tomis, 
intr-un ansamblu sce
nografic anume ame
najat sub cerul liber, 
intre colinele natura
le și mare — care la 
rindul lor se integrea
ză în decor — premie
ra tragediei antice „I- 
FIGENIA ÎN TAURI
DA" de Euripide.

După „MEDEEA", 
realizată in urmă cu 
doi ani, aceasta este 
cea de-a doua trage
die antică aleasă de 
teatrul constănțean 
spre reprezentare es
tivală.

„IFIGENIA ÎN TA
URIDA" este montată 
în regia lui Gheorghe

Jora și scenografia lui 
Mihai Tofan — de la 
Teatrul Național „I.L. 
Caragiale". Interpre- 
ții : Agatha Nicolau 
(Ifigenia), Dan Her- 
dan (Oreste), Longin 
Mărtoiu (Pylade), Jean 
Ionescu, Marcela Sas- 
su. Lucian Iancu, Du
mitru Drăgan, Emil 
Bîrlădeanu. La spec
tacol iși dau concursul 
corul Teatrului liric și 
numeroși membri ai 
corpului de balet.

TEATRUL TV. pre
zintă, în premieră, 
marți. 31 iulie 1973, 
in deschiderea sta
giunii sale estivale, 
spectacolul cu drama 
istorică „IO, MIRCEA 
VOIEVOD" de Dan 
Tărchilă, realizat in 
colaborare cu Teatrul 
„AI. Davila" din Pi
tești, în decorul natu-

ral al Palatului lui 
Mircea cel Bătrin din 
Tirgoviște. în rolul 
titular : Derh. Nicules- 
cu. în distribuție : I- 
leana Zărnescu, Dora 
Chertes, Ileana Focșa, 
Petre Dumitrescu, Ri
cardo Colberti. Mihai 
Dobre, Alexandru Mo- 
rariu, Radu Coriolan, 
Ion Focșa, Vistrian 
Roman și mulți al
ții. Scenografia : I. 
Ipser și Rodica Hana- 
gic. Regia : Constantin 
Dinischiotu. Adaptarea 
și regia TV. : Nae 
Cosmescu.

TEATRUL
FONIC anunță 
miera „Insula", 
Mihail Sebastian, 
terpretează un colectiv 
al Teatrului de 
din Tîrgu-Mureș.
gia : C. Anatol și 
Puican.

AUTOMOBILISM

Dv • •// u nari i

BOX: La Galați va avea loc

ECRANUL

RADIO-
pre- 

de
In-
stat 
Re- 
Dan

FILME DE SCURT METRAJ
PE ECRANELE CAPITALEI

• ...Și salută rindunelele — pro
ducție a studiourilor cehoslovace in 
regia lui Jaromil Jires. Acțiunea se 
petrece in timpul ocupației hitleriste 
și conturează in prim-plan portretul 
unei tinere partizane care — con
damnată la moarte — rememorează 
diferite episoade ale existenței sale. 
Cu Magda Vasaryoya, Viera Strins- 
kova, Julius Vasek etc.

FESTIVALUL
FOLCLORULUI! VR1NCEAN

Duminică a luat sfirșit in Capitală 
cea de-a 9-a ediție a competiției au
tomobilistice „Raliul Dunării". Din 
cele 47 de echipaje, reprezentind 8 
țări, care au luat startul, au terminat 
dificila probă 18. Participanții au 
avut de parcurs 2 420 km, evoluind și 
in probe speciale, care au însumat 
150 km. Victoria a revenit echipaju
lui vest-german, alcătuit din Walter 
Rohrl și Johann Berger, cu 4 777 
puncte, care au pilotat un „Opel 
Ascona". Au urmat în clasament e- 
chipajele Sergio Barbasio-Luigi Ma- 
talusso (Italia) — 4 856 puncte pe Fiat 
121 „Abarth" și Sandre Munari-Mario 
Manucci (Italia) — 4 924 puncte, pe 
Lancia Fulvia. Echipajul A.C.R., al
cătuit din frații Cristea Eugen și 
Alexandru Ionescu. a ocupat locul 4 
cu 5 636 puncte.

Turneul „Prietenia
La Galați, intre 6 și 12 august, va 

avea loc turneul pentru tineret 
„Prietenia", la care vor participa pu
giliști din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, 
U.R.S.S. precum și două 
complete ale României.

Reamintim cititorilor 
ediție a acestui turneu — cunoscut 
și sub numele de Turneul „speran
țelor olimpice" — s-a desfășurat la 
București în 1965. De atunci, între
cerile au prilejuit apariția in ringul 
internațional a unor boxeri 
binecunoscuți pe continent, 
exemplu, în ediția de la Varna 
1971 ' - '
după 
pion

La 
urca 
și mai tineri, 
care se vor ridica 
panți la campionatele 
tineret din 1974 (Kiev). 
României vor fi alcătuite

Ungaria, 
garnituri

că prima

astăzi
Spre

s-a impus Simion Cuțov, care 
numai doi ani a devenit carn
al Europei la seniori. 
Galafi vor avea drept de a 
pe ring boxeri născuți in 1954 

" grupă de vîrstă din
viitorii partici- 

europene de 
Loturile 

din ur-

30 IULIE — 5 AUGUST

/✓

mătorii pugiliști : semimuscă — 
P. Dragu (Steaua) și R. Turan (Por
tul Constanța), muscă — N. Robu 
(C.S.O. Brăila) și V. Bobe (Viitorul 
București), cocoș — Al. Barbu 
(Constructorul Galați) și V. Chiri- 
cuță (Viitorul București), pană — 
V. Soroceanu (Nicolina Iași) și FI. 
Ghiță (Electroputere Craiova) ; se- 
miușoară — Hajnal Carol (Metalul 
Salonta) și V. Sirbu (Metalul Bocșa 
Română) ușoară — I. Truță (Viito
rul). N. Nichitov (C.S.O. Brăila) șt 
N. Nicolaev (Constructorul Galați) ; 
semimijlocie — D. Cimpoieșu (Bra- 
șovia) și M. Ouatu (S.C. Bacău) ; 
mijlocie mică — P. Istrate (Dunărea 
Galați) și I. Răducu (P.A.L. Brăila) ; 
mijlocie — D. Bubă (Metalul Su
ceava), A. Papuc 
și M. Săndulescu 
semigrea — M. 
București) și Gh. 
București) ; grea 
(Metalul Drobeta 
C. Dafinoiu (Progresul Brăila).

(Metalul
(Progresul Brăila) 

(Viitorul
Simon 

Matache 
— D.

Pitești) ;
(Dinamo 
(Dinamo 
Căpățînă 

Turnu-Severin) fi

CAPITOL : Film dedicat vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Italia, San Marino, Vatican. PRO
GRESUL : Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in județul 
Bacău. PATRIA : File din istorie. 
LUCEAFĂRUL : Madrigalul la 10 
ani. DOINA : Tata și sportul. GRI- 
VIȚA, AURORA : Răspunderea stă- 
pînilor. ÎNFRĂȚIREA : Orizont 
științific nr. 4/1973. BUZEȘTI. MO
ȘILOR : Boemia Centrală. DACIA, 
ARTA : Pentru o cauză dreaptă, 
BUCEGI, FLOREASCA : Tricente- 
narul Rembrandt. UNIREA. FE
RENTARI : Copiii noștri. LIRA : 
Ghicitori. DRUMUL SĂRII, POPU
LAR : Suflet din sufletul neamului 
său. COTROCENI, MUNCA : Și pe 
aici au trecut mamuții. PACEA :

Cintec de mai. CRÎNGAȘI : Insulele 
interzise. VOLGA ; Din fluvii izvo
răsc lumini. VIITORUL : Artistul 
nevăzut. GLORIA : Orizont științific 
nr. 6/1973. MIORIȚA : Pietre și 
măslini. COSMOS : Fluturi. TO
MIS : Porumbeii și fanfara. VI- 
TAN : Pietre căzute din cer. CLU- 

■ BUL UZ. REPUBLICA : Pasiunea.
FESTIVAL : Cartea de vizită. 
FLAMURA, EXCELSIOR : Zilele și 
nopțile unui bărbat. TIMPURI NOI : 
Ah, ce soldat. DOINA : (matinee 
pentru copii). Ale cui sint ghindele 
din pădure ; Brotăcelul caută un 
tată ; Cantonamentul ; Corabja mis
terioasă ; La circ ; Iepurele și fur
nica ; Fluturașii. FAVORIT : Cartea 
de vizită.

• Distratul — producție a studiou
rilor franceze, în regia lui Pjerre 
Richard. Comedie în care regizorul 
interpretează și rolul principal, ală
turi de Bernard Blier, Marie-Chris- 
tine Barrault.

• Cu copiii la niare — producție 
a studiourilor bulgare, in regia lui 
Dimiter Petrov. Film alcătuit din 
două scheciuri („Delfinul" și „Foto
graful amator") care își propun o 
satiră la adresa lipsei de seriozitate 
in relațiile cu copiii. în distribuție ; 
Mihail Mutafov, Tatiana Novoselska 
ș.a.

• Urmărire Ia Amsterdam — pro
ducție a studiourilor americane, în 
regia lui Geoffrey Reeve. Film poli
țist, avind ca temă lupta împotriva 
traficanților de stupefiante. Cu Sven 
Bertil Taube, Barbara Perkins.

FOCȘANI (Corespondentul „Scin- 
teii“, Ion Nistor). 
duminică 
cov și-au 
de soli 
lui popular din 16 județe ale țării. 
Timp de două zile, municipiul, cu 
pădurea din apropiere, a devenit o i- 
mensă scenă peste care au răsunat 
ecourile de cintece și balade, ritmu
rile înfocate ale dansurilor. într-o 
ambianță sărbătorească, disputîndu-și 
titlurile de laureați și premiile festi
valului, formațiile participante au e- 
vidențiat inepuizabile resurse artis
tice, au subliniat frumusețile folclo
rului românesc. Ansamblul folcloric 
al comunei Corbasca, județul Bacău, 
formația de trișcari din Vaslui, dan
satorii din Buda, județul Bacău, an
samblurile din Vilcea și Suceava, 
cimpoiefîi și fluierașii din Nistorești, 
dansatorii din Jitia și Dumitrești sint 
doar citeva din formațiile care au 
însuflețit marea întrecere artistică. 
Duminică după-amiază, pe străzile 
municipiului, miile de artiști au or
ganizat o paradă a portului popu
lar Apoi, pină noaptea tîrziu, in mij
locul crîngului Petrești formațiiîe 
premiate au prezentat in încheierea 
celei de-a VIII-a ediții a festivalu
lui folcloric vrincean un spectacol de 
gală.

Sîmbătă și 
orașul de pe Mil- 

întilnire peste 3 600 
ai cîntecului și dansu-

DIN TOATE SPOR TURILE
TENIS. CONCURSUL DE LA IS

TANBUL. Duminică, la Istanbul, in 
finala probei de dublu masculin din 
cadrul turneului internațional de te
nis, perechea Ilie Năslase (România) 
— Juan Gisbert (Spania) a invins cu 
scorul de 2—6, 6—2. 6—3, 6—2 pe 
australienii Ball și Giltinan. Astăzi 
are loc finala de simplu in care 
Ilie Năstase primește replica spanio
lului Juan Gisbert.

■A
Olandezul Tom Okker și america

nul Arthur Ashe își vor disputa fi
nala turneului internațional de tenis 
de la Washington. în semifinale 
Okker l-a întrecut cu 6—1, 6—4 pe 
chilianul Fillol, iar Ashe l-a învins 
cu 6—4, 6—0 pe compatriotul său 
Tom Gorman.

★
Finala turneului internațional de 

tenis de la Bretton Woods (S.U.A.) 
va opune pe indianul Vijay Amri- 
traj și americanul Jimmy Connors, 
în semifinale Amritraj l-a învins cu 
6—4, 6—3 pe John Alexander (Aus
tralia), în timp ce Connors l-a eli
minat cu 6—1, 6—4 pe Ian Fletcher 
(Australia).

ȘAII. TURNEUL INTERZONAL 
DE LA PETROPOLIS. Turneul inter
zonal de șah de la Petropolis (Brazi
lia) a continuat cu partidele cuprinse 
în runda a IV-a. Marele maestru so
vietic Lev Polugaevski l-a învins in 
26 de mutări pe canadianul Byasas, 
iar marele maestru brazilian Costa 
Mecking a ciștigat in 33 de mutări 
partida cu Tan (Singapore). Arbitrii 
au consemnat remiza in partidele 
Smislov (U.R.S.S.)—Savon (U.R.S.S.); 
Keres (U.R.S.S.)—Bronstein (U.R.S.S.); 
Gheorghiu (România)—Portisch (Un
garia) ; Liubojevici (Iugosțavia)—Iv- 
kov (Iugoslavia). Partidele Hug (El
veția)—Hort (Cehoslovacia) și Kagan 

’ (Israel)—Panno (Argentina) s-au în
trerupt. în clasament conduce Liubo- 
jcvici cu 3,5 puncte. Șahistul român 
Florin Gheorghiu, care a remizat toa
te cele 4 partide susținute pînă acum, 
are 2 puncte.

a susținut prima întilnire din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
R. P. Chineză. Gazdele au ciștigat 
toate partidele desfășurate. Jucătorii 
canadieni au efectuat, înaintea acestor 
meciuri, cinci antrenamente in co
mun cu cei mai buni juniori din R.P. 
Chineză.

CICLISM. RITTER — RECORD 
MONDIAL. Pe velodromul Porde- 
none din Triest, ciclistul danez Oile 
Ritter a stabilit un nou record mon
dial al orei (cu antrenament meca
nic) parcurgind în 60’ distanța de 
77,521 km.

TENIS DE MASĂ. 10 000 DE SPEC
TATORI LA UN MECI AL JUNIO
RILOR ! La Pekin, in prezența a 
peste 10 000 de spectatori, selecționata. 
d« tenis de masă (juniori) a Canadei

PENTATLON MODERN. — 
pesta găzduiește un concurs 
național de pentatlon modern 
participă echipe din 7 țări. ____
probă — călăria — a fost ciștigatâ 
de Constantin Călina („Olimpia" 
București), urmat de Dumitru Spîr- 
lea, de la același club, ambii cu cite 
1 100 puncte. în clasamentul pe echi
pe : 1. Honved Budapesta 3 300 punc
te ; 2. „Olimpia" București 3 268 
puncte.

Buda- 
inter- 

la care 
Prima
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit delegația 
de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam, 

condusă de tovarășul Fam Van Dong

UN GLORIOS JUBILEU

(Urmare din pag. I) 

tului Central al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, și a gu
vernului R. D. Vietnam, precum 
și urări de noi succese poporului 
român în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

în numele Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, al guvernului R. D. 
Vietnam și al poporului vietna
mez, primul ministru Fam Van 
Dong a exprimat sincera recunoș
tință și sentimentele de gratitudine 
Partidului Comunist Român, gu
vernului Republicii Socialiste 
România, poporului român, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul multilateral, pro
fund internaționalist, pentru aju
torul permanent și solidaritatea cu 
poporul vietnamez în lupta sa 
dreaptă.

Mulțumind călduros pentru me
sajul transmis, pentru urările și 
sentimentele exprimate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe pri
mul ministru al guvernului R. D. 
Vietnam ca, la înapoierea în pa
trie, să adreseze, din partea sa, un 
cordial salut prietenesc tovarășilor 
Ton Duc Thang și Le Duan, gu
vernului, iar bravului popor vietr 
namez urarea de a obține realizări 
tot mai mari în făurirea vieții sale 
libere și înfloritoare, în înfăptui
rea aspirațiilor sale, în construi
rea orînduirii socialiste.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru a reafirmat solidari
tatea militantă față de eroicul po
por vietnamez, asigurîndu-1 de tot

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

exercitării puterii de către guver
nul legal, guvernul de unitate na
țională.

. Așa cum în lupta pe care ați 
d.us-o pînă acum, ajutorul .țărilor 
socialiste, al forțelor progresiste, 
al., maselor populare din ^întreaga 
lume a avut un rol important, și 
în viitor acestea au de jucat yn 
rol important în asigurarea, apli
cării acestor acorduri, în realiza
rea unei păci trainice.

Desigur, fiind în Europa, Româ
nia acordă o mare importanță în
făptuirii securității .europene. Așa 
cum a acționat și pînă acum pen
tru începerea lucrărilor, România 
va face totul pentru succesul con
ferinței general-europene.

Ne pronunțăm hotărît pentru so
luționarea problemelor dintre state 
pe cale politică, pentru a se pune 
capăt vechii politici de forță și 
dictat imperialist, pentru o politică 
nouă de destindere și colaborare 
intre toate popoarele lumii.

îmi amintesc cu multă plăcere 
de vizita pe care delegația de 

sprijinul Partidului Comunist Ro
mân, Republicii Socialiste Româ
nia și al poporului român, în mun
ca și lupta sa consacrate recon
strucției pașnice, edificării socia
lismului în R. D. Vietnam, pentru 
dezvoltarea Vietnamului de sud pe 
calea păcii, independenței, demo
crației, pentru reunificarea pa
triei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a manifestat — și cu acest pri
lej — profunda satisfacție pentru 
victoria obținută de poporul viet
namez în lupta pentru liber
tatea și independența patriei, 
pentru încheierea Acordului de 
la Paris cu privire la înceta
rea războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, apreciind că acesta 
reprezintă un mare succes care se 
datorește atît luptei poporului 
vietnamez, sub conducerea Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, cît și sprijinului acordat de 
toate țările socialiste, partidele co
muniste, de forțele antiimperialis- 
te. de opinia publică mondială.

Convorbirea cordială și priete
nească dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Fam Van 
Dong a prilejuit un larg schimb de 
informații și vederi privind activi
tatea și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român și 

-Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, relațiile de solidaritate 
frățească dintre cele două parti
de, țări și popoare. A fost releva
tă cu satisfacție evoluția mereu 
ascendentă a raporturilor româno- 
vietnameze, subliniindu-se că ele 
au cunoscut o nouă și importantă 
dezvoltare după vizita tovarășului 

partid și guvernamentală a Româ
niei a făcut-o în Republica De
mocrată Vietnam. Aș dori Să ex
prim convingerea partidului , și 
poporului român că relațiile din
tre partidele și popoarele noastre 
se. vor dezvolta în continuare, în 

1 noile ■ condiții. Această colaborare 
ț cbresptinde âtîf ihtei’eselqr' am.bg-, .

lor' popba're, construcției socialiste 
în țările noastre, cit și cauzei ge
nerale a socialismului și păcii în 
lume.

Cu această convingere, doresc 
să ridic un toast pentru dezvol
tarea colaborării dintre partidele 
și popoarele noastre ;

— urez poporului vietnamez 
succes deplin în realizarea păcii, 
în dezvoltarea socialismului ;

— pentru unitatea țărilor socia
liste, a mișcării revoluționare și 
antiimperialiste, a tuturor forțe
lor păcii ;

— în sănătatea președintelui Re
publicii Democrate Vietnam și a 
primului secretar al partidului 
dumneavoastră ;

— în sănătatea tovarășului Fam 
Van Dong, a dumneavoastră a tu
turor !

Nicolae Ceaușescu în R. D. Viet
nam, care a deschis noi perspec
tive colaborării bilaterale active, 
în toate domeniile. Totodată, a 
fost exprimat-ă dorința comună 
de a face totul pentru a transpune 
în fapt înțelegerile convenite în 
timpul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în R. D. Vietnam, în 
vederea extinderii și diversifică
rii, pe mai departe, a colaborării 
dintre partidele și țările noastre, 
a întăririi și adîncirii prieteniei 
româno-vietnameze, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

în cadrul întrevederii s-au a- 
bordat, de asemenea, probleme de 
interes comun din sfera vieții in
ternaționale actuale, fiind relevată 
conlucrarea fructuoasă dintre 
partidele și statele noastre, în di
recția promovării climatului de 
destindere și cooperare între po
poare.

în deplin consens, s-a apreciat 
că o influență deosebită asupra 
destinelor păcii și înțelegerii in
ternaționale o are înfăptuirea în 
Europa și în întreaga lume a unui 
trainic și eficace sistem de secu
ritate, care să ducă la eliminarea 
folosirii forței și amenințarea cu 
forța în relațiile internaționale, la 
construirea unor noi raporturi în
tre state, pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, a respectării inde
pendenței și suveranității naționa
le, a neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, a 
asigurării dreptului fiecărui popor 
de a-și alege liber calea dezvol
tării, conform aspirațiilor sale le

Delegația vietnameză a vizitat 
stațiuni de pe litoral

în cursul după-amiezii, delegația 
guvernamentală a R. D. Vietnam, 
condusă de Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, 
prim-ministru al guvernului R.D. 
Vietnam, a făcut o vizită prin sta
țiunile de pe litoral și in orașul 
Constanța.

In această vizită, solii eroicului 
popor vietnamez au fost însoțiți de 
tovarășii Ghe.orghc Rădulescu. mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior, general-colonel 
Sterian Țircă, adjunct al ministru
lui apărării naționale, Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, Tudor 
Zamfira, ambasadorul României la 
Hanoi.

Plecată de la Neptun, coloana ofi
cială a străbătut, rînd pe rind, sta
țiunile Olimp, care reține atenția 
prin arhitectura sa elegantă și mo
dernă, prin soluțiile îndrăznețe a- 
plicate de constructori, Jupiter și 
apoi Cap Aurora, cea mai nouă din
tre stațiunile litoralului nostru, -Ve- 
nusul și Mangalia Nord, care alcă
tuiesc o adevărată salbă de locuri de 
recreere și odihnă. Oaspeții, au cu
vinte de înaltă apreciere față de a- 

gitime. Ambele țări și popoare au 
confirmat, încă o dată, solidarita
tea militantă și sprijinul lor activ 
față de popoarele care luptă pen
tru eliberare națională și socială, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru respectarea dreptului im
prescriptibil al fiecărei națiuni de 
a păși în mod independent și su
veran pe drumul progresului, al 
unei dezvoltări de sine stătătoare.

în acest context, partea vietna
meză a reafirmat voința sa de 
a milita cu fermitate pentru 
îndeplinirea consecventă, neabă
tută a Acordului de la Pa
ris cu privire la încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam, pentru instaurarea unei 
păci trainice în Indochina, astfel 
ca popoarele din această regiune 
să-și poată soluționa problemele 
dezvoltării lor viitoare fără nici 
un amestec din afară, corespunză
tor dorinței lor ; s-a exprimat con
vingerea că lupta justă a popoare
lor din Laos și Cambodgia va duce 
la victoria totală.

în timpul convorbirii s-a apre
ciat că vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. Viet
nam în România constituie o înal
tă expresie a bunelor relații româ
no-vietnameze și că ea va contri
bui la adîncirea cunoașterii reci
proce, la întărirea prieteniei și co
laborării dintre, țările, partidele și 
popoarele noastre.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă, în spiritul bune
lor relații existente între cele două 
țări și popoare.

ceste realizări, față de ingeniozitatea 
arhitecților și constructorilor români.

în orașul Constanța membrii de
legației R.D. Vietnam au vizitat Mu
zeul de arheologie cu inestimabilele 
sale mărturii ale civilizației care s-a 
dezvoltat pe aceste meleaguri in 
decursul timpurilor.

Părăsind muzeul, oaspeții au oca
zia să admire, apoi, larga panoramă 
a portului Constanța, poarta mari
timă a țării. , care, in ultimii ani, a 
cunoscut o dezvoltare vertiginoasă, 
devenind astăzi unul din cele mai im
portante puncte de trafic ale Româ
niei socialiste.

De aici coloana de mașini se în
dreaptă spre Mamaia unde, din nou, 
sînt remarcate ingeniozitatea, fante
zia cu care constructorii au modelat 
această frumoasă stațiune.

Pe întreg parcursul, atît in sta
țiuni, cît și în orașul Constanța, so
lilor Vietnamului eroic li s-a făcut o 
caldă primire — mărturie a senti
mentelor de solidaritate internaționa- 
listă pe care poporul român le nu
trește față de lupta poporului viet
namez în vederea realizării aspirații
lor sale de independență, de refacere 
a patriei și înfăptuire a unității.

Seara, delegația de partid și guver
namentală a R.D. Vietnam a plecat 
la București. Oaspeții au fost conduși 
de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Rădulescu, Vasile Vilcu, 
precum și alte persoane oficiale 
române. (Agerpres)

Azi, 30 iulie 1973, se împlinesc 70 de 
ani de la Congresul al II-lea al 
P.M.S.D.R. care a marcat crearea, 
sub conducerea nemijlocită a lui 
V. I. Lenin, a partidului de tip nou 
al proletariatului din Rusia. Deose
bita importanță a acestui moment 
memorabil constă in aceea că el a în
semnat un triumf al principiilor le
niniste cu privire la partidul revo
luționar al clasei muncitoare, prin
cipii reprezentînd o dezvoltare crea
toare a ideilor lui Marx și Engels în 
noile condiții istorice, a inaugurat o 
nouă etapă în lupta poporului rus 
împotriva odiosului regim de opre
siune, exploatare și reacțiune ța
ristă, pentru transformarea revolu
ționară a societății.

Comuniștii din România participă 
la sărbătorirea acestui eveniment de 
excepțională importanță în istoria 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice in condițiile continuei dez
voltări și diversificări a relațiilor de 
solidaritate și colaborare frățească, 
internaționalistă, statornicite între 
poporul român și poporul sovietic, 
între partidele comuniste din cele 
două țări. Dînd glas sentimentelor și 
voinței întregului nostru popor, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
„Partidul Comunist Român și guver
nul român dau o înaltă apreciere re
lațiilor frățești cu P.C.U.S. și guver
nul Uniunii Sovietice și sînt hotă- 
rîte să acționeze și în viitor cu toată 
fermitatea pentru întărirea și dezvol
tarea lor continuă pe baza principii
lor marxist-leniniste, pentru cimen
tarea trainică a prieteniei româno- 
sovietice — ceea ce corespunde in
tereselor generale ale socialismului 
în lume".

Congresul din iulie-august 1903 al 
P.M.S.D.R. a fost încununarea unui 
drum greu al clasei muncitoare din 
Rusia pentru crearea unui partid po
litic marxist, drum început prin or
ganizarea în 1883 a grupului marxist 
„Eliberarea muncii", condus de Ple- 
hanov. După ce în 1895 a luat naș
tere, din inițiativa lui Lenin, organi
zația social-democrată „Uniunea de 
luptă pentru eliberarea clasei mun
citoare", germenul partidului revolu
ționar al proletariatului din Rusia, în 
1898 a avut loc congresul care a pro
clamat înființarea P.M.S.D.R. Cu 
toate acestea, sarcina creării unui 
partid strîns unit din punct de ve
dere ideologic și organizatoric nu a 
putut fi îndeplinită atunci întrucît 
primul congres nu a elaborat un 
program și un statut, organizațiile 
nu aveau o linie politică unitară și o 
tactică revoluționară științific funda
mentate.

în condițiile respective, pe baza 
studierii atente a realităților Rusiei, 
sintetizării experienței mișcării revo
luționare din această țară, Lenin a des
fășurat o intensă activitate pentru 
elaborarea unei teorii unitare des
pre partidul comunist ca avangardă 
revoluționară a proletariatului rus. 
Consacrind victoria principiilor leni
niste. Congresul al II-lea al 
P.M.S.D.R. a adoptat programul par
tidului în care erau fundamentate 
sarcinile imediate ale partidului in 
etapa revoluției burghezo-democra- 
tice, ca și sarcinile ce aveau să-i re
vină in cursul revoluției socialiste ; 
congresul a stabilit centralismul de
mocratic drept principiu fundamen
tal al structurii organizatorice a par
tidului. * *

A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
18.30.
• Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmora timpului — 
Spectacol de sunet și lumină —
20.30.

Drumul' glorios de luptă străbătut 
de P.C.U.S. de-â luftgul a șapte de-' 
cenii de la întemeiere este jalonat 
de triumful Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, care a deschis o 
eră nouă în istoria umanității, asi- 
gurind pentru prima dată in lume 
triumful noii orînduiri sociale ; de 
strălucita victorie dobîndită în 
cursul Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei — verificare im
presionantă a trăiniciei și viabili
tății orînduirii sovietice ; de construi
rea societății socialiste și trecerea la 
edificarea bazei tehnico-materiale a 
comunismului. Forța creatoare și e- 
roismul poporului sovietic s-au vădit 
cu strălucire în biruirea a imense 
greptăți și încercări intimpinate încă 
din primele zile după instaurarea 
Puterii Sovietice, în capacitatea sa 
de a transforma vechea Rusie îna
poiată din punct de vedere economic 
într-un stat puternic și înfloritor, cu 
un potențial economic și tehnico- 

științific de prim rang. o țară avînd 
un rol de mare însemnătate pe arena 
mondială, factor activ al luptei pen
tru progresul general al omenirii, 
însuflețit de adînc‘1 sentimente de 
prețuire și stimă față de poporul so
vietic, poporul român urmărește cu 
interes și caldă prietenie remarcabi
lele succese obținute de acesta sub 
conducerea P.C.U.S. în construcția 
comunismului, văzind in ele un aport 
important la întărirea forțelor socia
lismului și păcii în lume, a frontului 
mondial antiimperialist.

Cu cîteva luni în urmă, poporul ro
mân a sărbătorit împlinirea a 80 de 
ani de la' crearea partidului politic al 
clasei muncitoare din România, pe 
baza principiilor socialismului știin
țific, a teoriei de clasă a lui Marx și 
Engels, moment de cea mai mare în
semnătate pentru dezvoltarea mișcă
rii revoluționare din țara noastră, 
pentru evoluția națiunii, pentru afir
marea independentă a României. A- 
ceastă sărbătorire, ca și jubileul co
muniștilor din U.R.S.S., reprezintă un 
prilej fericit de a evoca bogatele tra
diții ale raporturilor strînse de prie-

70 de ani de la Congresul 
al ll-Iea al Partidului 
Muncitoresc Social- 
Democrat din Rusia

tenie și întrajutorare tovărășească 
închegate încă cu un veac in urmă 
— de la începuturile organizării cla
sei muncitoare și ale răspîndirii mar
xismului în România — între miș
carea noastră muncitorească și cea 
din Rusia. în conștiința maselor 
populare au rămas adine încrustate 
manifestările de puternică solidari
tate internaționalistă dintre forțele 
revoluționare ale celor două țări in 
lupta de eliberare socială și națio
nală. Sint cunoscute marile demon
strații de protest ale maselor mun
citoare din România împotriva re
presiunilor dezlănțuite de țarism in 
cursul revoluției ruse din 1905, aju
torul pe care revoluționarii români 
l-au acordat răsculaților de pe cru
cișătorul „Potemkin" care, ca ur
mare a presiunii exercitate de miș
carea muncitorească asupra guver
nului român, au primit azil politic in 
țara noastră. Caldele sentimente in
ternaționaliste ale proletariatului ro
mân și-au găsit expresie elocventă în 
entuziasmul cu care acesta a salutat 
victoria Revoluției din Octombrie, in 
larga sa mișcare de solidaritate cu 
tinărul stat socialist concretizată în 
puternice manifestații, întruniri, gre
ve și culminînd cu participarea cu 

, arma în mină a mii de revoluționari 
români la lupta pentru victoria Ma
relui Octombrie pe fronturile din U- 
craina, Caucaz, de pe Volga, din Asia 
Centrală și Extremul Orient.

Continuînd aceste nobile tradiții, 
P.C.R. a făcut, incă de la întemeiere, 
din prietenia cu U.R.S.S. o coordo
nată fundamentală a politicii sale. La 

. congțesuj. său „de constituire din 1921 
au foșt adopțgțc,. moțiunea specială 
„Pentru proletariatul rus", in care se 
exprima solidaritatea cu lupta revo
luționară a acestuia, precum și o mo
țiune prin care se cerea promovarea 
unor relații de bună vecinătate și 
prietenie cu U.R.S.S. în pofida con
dițiilor aspre ale ilegalității, P.C.R. a 
desfășurat o intensă acțiune de de
mascare a politicii antisovietice a 
cercurilor reacționare și de largă 
popularizare a înfăptuirilor primului 
stat socialist, a inițiat constituirea u- 
nor asociații care au militat pentru 
dezvoltarea de relații prietenești între 
țările noastre, pentru stabilirea de re
lații diplomatice între România și 
U.R.S.S., s-a ridicat cu hotărîre îm
potriva politicii statelor fasciste de 
pregătire a războiului antisovietic. în 
anii întunecați ai cotropirii țării de 
către hitleriști,. înfruntind teroarea 
dezlănțuită împotriva sa. temnițele, 
lagărele și plutoanele de execuție, 
partidul s-a ridicat din prima zi îm
potriva războiului antisovietic, a or

ganizat cu prețul unor grele jertfe 
eroica rezistență antifascistă, lupta 
pentru sabotarea mașinii de război 
naziste și trecerea României de par
tea coaliției antihitleriste. Victoria 
insurecției naționale antifasciste ar
mate, singele vărsat in comun de os
tașii români și sovietici în lupta pen
tru eliberarea întregului teritoriu 
național, pentru înfrîngerea definiti
vă a fascismului au cimentat pe veci 
prietenia româno-sovietică.

După instaurarea puterii populare 
și trecerea la construirea noii orîn
duiri sociale, relațiile de prietenie 
româno-sovietică au fost ridicate pe 
o treaptă calitativ superioară _ inte- 
meindu-se pe asemenea factori fun
damentali cum sînt comunitatea o- 
rinduirii și ideologiei, identitatea țe
lurilor și năzuințelor. Pe aceste te
meiuri, primul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și. U.R.S.S., încheiat cu 
25 de ani în urmă, a .stimulat dez
voltarea amplă și continuă a relații
lor reciproce pe toate planurile. Noul 
Tratat româno-sovietic de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, sem
nat în iulie 1970, a creat un cadru 
prielnic intensificării și amplificării 
continue a colaborării multilaterale 
dintre România șl U.R.S.S. în toate 
sferele vieții politice, economice, teh- 
nico-științifice, culturale ale celor 
două țări se manifestă pregnant 
cursul ascendent al colaborării ba
zate pe principiile conlucrării fră
țești, avantajului reciproc, respectării 
suveranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi și neames
tecului în treburile interne. Rodnicia 
colaborării româno-sovietice își gă
sește concretizare în dezvoltarea con
tinuă a schimburilor comerciale, in 
realizarea unui șir de acțiuni de coo
perare în ramuri de bază ale pro
ducției, în investigarea unor forme 
noi de conlucrare in sectoare variate 
ale economiei, științei, tehnicii, cul
turii, învățămintului, literaturii și 
artei, în intensificarea contactelor și 
vizitelor de delegații din diferite do
menii.

Se cuvine remarcat că un rol deo
sebit de important in evoluția con
tinuu ascendentă a relațiilor multi
laterale româno-sovietice au întărirea 
raporturilor de prietenie și solidari
tate frățească dintre P.C.R. șl 
P.C.U.S., intilnirile și convorbirile 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări prietene, în 
primul rind dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev, schim
burile de experiență și de păreri in 
diferite sectoare ale edificării socia
lismului și comunismului. Acordind 
o înaltă prețuire prieteniei româno- 
sovietice, dezvoltării colaborării mul
tilaterale dintre țările noastre, Par
tidul Comunist Român acționează cu 
perseverență pentru intărirea lor pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, 
cu convingerea că aceasta corespunde 
deopotrivă intereselor vitale ale am
belor popoare, cauzei întăririi unității 
țărilor socialiste, a mișcării revolu
ționare mondiale.

Conștiința răspunderii față de pro
priile popoare, față de cauza gene
rală a păcii și socialismului deter
mină P.C.R. și P.C.U.S., România și 
Uniunea Sovietică să desfășoare o in
tensă activitate internațională pușă 

■in . slujba aspirațiilor fundamentale 
ale întregii umanități. România și 
U.R.S.S. militează ■ neobosit pentru 

’ întărirea forțelor- socialismului, pen
tru zădărnicirea politicii imperialiste, 
apărarea libertății și independenței 
popoarelor, intensificarea colaborării 
internaționale in spiritul coexistenței 
pașnice.

în spiritul vechilor și bogatelor 
tradiții de luptă comună ale mișcă
rilor revoluționare din cele două țări, 
telegrama adresată de , Comitetul 
Central al P.C.R., cu prilejul jubileu
lui sărbătorit azi, Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. exprimă, odată cu 
cele mai cordiale felicitări și un fier
binte salut tovărășesc, urarea de „noi 
și importante succese în opera de în
făptuire a programului construcției 
comuniste trasat de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S., spre binele po
porului frate sovietic și in interesul 
cauzei păcii și socialismului în lume".

Sînt urări care dau glas simțămin- 
telor tuturor comuniștilor din Româ
nia.

r
ÎN ÎNTÎMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

întreprinderea mecanicei Muscel : Se montează noi autoturisme de 
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vor fi produse în plus față de pre
vederile planului 185 000 metri pă- 
trați țesături tip bumbac. peste 
20 000 tone cărbune net, peste 200 
metri cubi cherestea rușinoase, im
portante cantități de spirt, amidon 
și glucoză, precum și alte produse 
in valoare totală de peste 14 mi
lioane lei. în realizarea acestui 
succes, o contribuție substanțială au 
adus-o colectivele întreprinderii 

miniere Câpeni, uzinelor textile 
„Oltul“ din Sf. Gheorghe și Fabri
cii de amidon din Tg. Secuiesc.

40 000 de tone 
de produse siderurgice

Siderurgiștii reșițeni, care in acest 
an au atins cei mai înalți indici de 
utilizare a agregatelor din întrea
ga perioadă a construcției socialiste, 
au înscris, in contul angajamente
lor asumate in întrecere, elabora

rea peste prevederile planului la zi 
a celei de-a 40 000-a tonă de pro
duse siderurgice. Sporul cel mai 
însemnat a fost obținut de oțelari. 
Datorită utilizării cu randament ri
dicat a capacității cuptoarelor și 
reducerii duratei de elaborare a 
șarjelor, ei au realizat în plus mai 
mult de 16 000 tone oțel, cantitate 
care întrece simțitor angajamentul 
inițial luat pe întregul an. Tot pe 
seama măririi indicilor de folosire 
intensivă și extensivă a agregatelor 
de producție, furnal iștii au furnizat 
în acest an. in plus, peste 50 tone 
fontă pe zi, iar laminoriștii mai 
mult de 60 de tone laminate finite 
și profile.

Mai multă energie 
electrică țării

TG. JIU (Corespondentul „Șcin- 
teii", Mihai Dumitrescu). —’ în 
cinstea zilei de 23 August, colecti
vele celor două mari obiective ener
getice din județul Gorj au înre
gistrat două mari succese ; la Ro- 
vinari, grupurile de cîte 200 MW 
ale termocentralei de aici, care va 
avea în final o putere de 1720 

’MW, au livrat îh sistemul energetic 
național 1 500 000 000 kWh energie 
electrică. Pe șantierul celei de-a 
doua termocentrale a Gorjului, 
aflată în plină construcție la 
Turceni, s-a consemnat un „debut-1 
remarcabil : a început turnarea 
betoanelor la fundațiile corpului 
principal al centralei, cu circa 20 
de zile mai devreme decît terme
nul stabilit, constructorii de aici în- 
deplinindu-și astfel angajamentul 
luat in cinstea zilei de 23 August.

Constructorii la înălțime
în marea întrecere socialistă 

pentru înfăptuirea cincinalului 
inainte de termen, harnicul deta
șament de constructori se situează 
mereu în frunte. Așa de pildă, co
lectivul grupului de șantiere con- 
strucții-instalații Rogojelu-Gorj, 
care înalță centrala termoelectrică 

din bazinul carbonifer Rovinari, a 
ciștigat un avans de producție de 
două săptămîni. Succesul obținut, 
rod al aplicării unor metode și 
tehnologii moderne de lucru, 
creează condiții pentru ca turbo- 
generatoarele prevăzute pentru cea 
de-a doua etapă a construcției să 
fie conectate la timp la sistemul 
electroenergetic național. La rin- 
dul lor, constructorii gălățeni au 
predat în avans, beneficiarilor, 674 
apartamente și 10 obiective, un 
complex comercial in municipiul 
Galați și un hotel Ia Tecuci. De 
remarcat, că realizarea acestor im
portante lucrări s-a făcut în con
dițiile economisirii a peste 60 tone 
de metal, 123 tone ciment. 60 mc 
material lemnos ș.a. Cu același en
tuziasm muncesc și lucrătorii 
Trustului de construcții Dolj, care 
au obtinut de la începutul anului 
și pînă in prezent o producție su
plimentară de peste 5,5 milioane 
lei. Sporul de producție.s-a mate
rializat în devansarea termenelor 
de execuție a 22 apartamente din 
fondul de stat și 7 obiective zooteh
nice.

însemnate economii 
de țesături

în evidențele Fabricii de confec
ții din Tg. Jiu a fost consemnată 
economisirea a 20 000 mp țesături, 
realizîndu-se astfel unul din im
portantele obiective înscrise in an
gajamentul anual. La rindul lor, 
muncitorii și tehnicienii Fabricii de 
confecții din Craiova au reușit ca, 
printr-o încadrare judicioasă a șa
bloanelor, prin reducerea procen
tului de deșeuri și prin îmbunătă
țirea calității execuției, să econo
misească materiale din care se pot 
confecționa circa 20 000 rochii pen
tru femei. Succese asemănătoare in 
economisirea materiilor prime și a 
materialelor au înregistrat și co
lectivele Fabricii de confecții din 
municipiul Drobeta Tr. Severin, 
țesătoriei „Cazanele“ din Orșova și 
întreprinderii „Independența" din 
Craiova.

Sosirea unei delegații 
a Partidului Poporului Mauritanian tv

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, dumini
că seara a sosit în Capitală o dele
gație a Partidului Poporului Mauri
tanian, condusă de Abdoulaye Baro, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic Național al P.P.M., 
ministrul lucrărilor publice și al 
muncii.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Emil Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R,, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Ghizela Vass,

c inema
• Distratul : SALA PALATULUI 
— 19,30 (seria de bilete 4670), PA
TRIA — 11,30; 14; 16,30; 19: 21,15, 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, la grădină — 20.
• Cartea junglei : SCALA —■ 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20,15.

Dragostea începe vineri : CA
PITOL — 9,30; 11.45; 14; 16.15; 
18.45; 21, la grădină — 20,15, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
13,15; 20,30.
O Fantoma lui Barbă Neagră : 
LUCEAFĂRUL — 8.30; 11; 13.30;
16; 18,30; 21, la grădină — 20.15, 
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,15.
• Și salută rindunelele : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
q Program de desene animate 
pentru copii : DOINA —- 9.30.
• Cu copiii la mare : DOINA — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,15.
• Jucătorul : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20.13.
• Simon Templar intervine : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• La răscruce de vinturi : EX
CELSIOR — 8,45: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
A Andrei Rubliov : VIITORUL — 
16; 19,30.
• Aventurile Iui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9,15—20,45 în conti
nuare, COSMOS — 15.30; 18; 20.15.
• Jandarmul Ia plimbare : GRI-
VIȚA — 8,45; 11,15; 13,30: 15.45;
18.15; 20,30, AURORA — 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, la grădină 

membru al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Mauritaniei în țara noas
tră. (Agerpres)

Cronica zilei
Duminică, 29 iulie a.c., a părăsit 

definitiv țara noastră Francois Ki- 
sukurume, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Bu
rundi la București.

— 20. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20,30.
a Operațiunea „1“ și alte peripeții 
ale lui Surik — io: 12; 14, Uimi
torul dr. Clitterhouse — 16,30 :
CINEMATECA (sala UNION).
• Solaris : CRÎNGAȘI — 15.30: 19.
• Lumea se distrează : BUCEGI
— 16; 18; 20, la grădină — 20,15, 
LIRA — 15,30; 18; 20,30, la grădină
— 20.15.
• Un om in sălbăticie : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,15.
• Ultimul cartuș : PACEA — 
15,45: 18; 20, MUNCA — 16; 18; 26.
• Monte Carlo : GIULEȘTI — 
15.30; 18; 20,15, RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Ceața : FERENTARI — 15; 18; 
20,15.
• Antoniu și Cleopatra : MIO
RIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, VOLGA
— 9; 12,30; 16; 19,30, TOMJS — 9; 
12,30; 16; 19,30, la grădină — 20, 
GRADINA SELECT — 20,15.
• Tu, eu și micul Paris : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20, la grădină
— 20.
A Ciprian Porumbcscu : POPU
LAR — 16; 19, PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Te așteptăm, flăcăul© : VITAN
— 15,30; 17,30; 19,30,
• Fluturii sint liberi : DACIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
ARTA — 15,30; 18; 26,30, la grădină
— 20,15.

f» Eliberarea (seriile IV și V) : 
NFRAȚIREA ÎNTRE POPOARE 

— 15,30; 19.
• Rond de noapte : COTROCENI 
— 15,30; 13; 20,15.
A Nici un moment de plictiseală : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15. 
a Fata care vinde flori i UNIREA 
— 15,15; 17,45; 20,15, la grădină —
20,30.
A Pe aripile vîntuiui : ARENELE 
ROMANE — 20.
• Copiii căpitanului Grant ; 
GRĂDINA VITAN — 20,15.

PROGRAMUL I
17.30 Curs 1© limba franceză. Re

capitulare (3).
18.00 Telex.
18,06 La ordinea zilei. Azi, județul 

Iași.
18.20 Căminul.
19,00 Scena — emisiune de actua

litate și critică teatrală.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : ,.Tine
rețe milenară" de Constantin 
Alexandru. Text — Constan
tin Cîrjan. Interpretează 
Georgeta Mihalache.

20,05 Publicitate.
20,10 Ancheta TV : ț,5 Iei și două 

plicuri".
20.50 Revista literar-artistică TV. 

..Literatura și filmul‘\
21,40 Roman foileton : ,,Noile aven

turi ale mușchetarilor". Epi
sodul VIII — „în captivi
tate".

22.30 24 de ore.
22.50 Arii din opere de Mozart șl 

Rossini, interpretate de so
prana Silvia Voinea.

PROGRAMUL II
20,00 Avanpremieră.
20,05 Film serial : „Umbrele dispar 

în plină zi" — producție â 
televiziunii sovietice. Episodul 
IV.

21.20 Desene animate.
21,35 Film documentar : „Teracote 

antice" — coproducție a stu
dioului „Al. Sahia" și a stu
dioului de filme documentare 
din Sofia.

31.50 Selecțiuni din Festivalul de 
muzică ușoară de la Split.

22.20 Cărți și idei © Discuție asu
pra lucrării „Efectele biolo
gice ale poluării mediului", 
sub redacția lui Alexandru 
Ionescu e Cărți despre care 
se vorbește : „Metode expe
rimentale în chimia biofizică" 
de Claude Nicolau.

teatre



viața internațională
FESTIVALUL MONDIAL AL TINERETULUI 

ȘI STUDENȚILOR
® Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 

o largă audiență in rinduls-a bucurat de
participanților

® Manifestări de
Indochinei

solidaritate cu popoarele

deBERLIN 29 — (Corespondență 
la C. Varvara). La Berlin au conti
nuat, in atmosferă de entuziasm ti
neresc, manifestările din cadrul ce
lui de-al 10-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. Duminică, 
delegația română a transmis comite
tului internațional de pregătire al 
festivalului mesajul președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat participanților la 
cel de-al 10-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. Luînd cu- 
vintul cu acest prilej tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim-seerștar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, conducătorul de
legației române, a relevat că mesa
jul este o expresie nemijlocită a 
atenției pe care partidul și statul 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă tinerei generații 
a României socialiste, o apreciere a 
locului și rolului crescînd al tinere
tului în lumea contemporană.

Din partea comitetului internațio
nal de pregătire, Dominique Vidai, 
secretarul coordonator al festivalului, 
a mulțumit pentru mesajul transmis, 
remareînd că el semnifică încrederea 
cu care este învestită tînăra genera
ție a României. De asemenea, a fost 
apreciată, în mod deosebit, contribu
ția activă pe care tineretul din 
România, poporul român o aduc la 
lupta . ' ,
pentru înfăptuirea aspirațiilor ma
jore de pace, libertate, democrație, 
progres

împotriva imperialismului,

social.

Mesajul
Ceaușescu : 
audiență în 
fiind apreciat ca o expresie elocven
tă a preocupării conducătorilor parti
dului și statului nostru pentru creș
terea rolului tineretului în viața șo- 
cial-politică, pentru afirmarea sa 
tot mai activă ca importantă forță a 
progresului, a luptei pentru înfăptui
rea idealurilor progresiste și demo
cratice ale umanității.

Ziua de duminică a prilejuit vi
brante manifestări de solidaritate cu 
popoarele Indochinei. Solii tineretu
lui român, alături de reprezentanții 
multor organizații de cele mai dife
rite orientări politice, și-au manifes
tat adeziunea și simpatia lor față de 
lupta acestor popoare pentru inde
pendența națională, pentru propă
șirea țărilor lor.

La clubul național al României, 
într-o atmosferă entuziastă, de caldă 
prietenie, tineri muncitori, țărani, 
elevi și studenți au avut un schimb 
fructuos de informații și de expe
riență cu reprezentanți ai tineretului 
din Cipru, Columbia, Brazilia, Congo, 
Madagascar.

în lumina feerică a becurilor mul
ticolore și a minunatelor jocuri de 
apă din complexul arhitectonic Ale- 
xanderplatz au răsunat și acorduri
le muzicii noastre populare, au fost 
prezentate dansuri populare româ
nești. Pretutindeni domnesc atmos
fera tinerească, entuziasmul, buna 
dispoziție.

tovarășului N i c o 1 a e 
s-a bucurat de o largă 

i rîndul participanților,

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII
INDEPENDENȚEI PERULUI
Declarațiile președintelui Juan Velasco Alvarado

LIMA 29 (Agerpres). — într-un 
'mesaj adresat națiunii, cu prilejul 
celei de-a 152-a aniversări a procla
mării independenței statului Peru, 
președintele Juan Velasco Alvarado 
a declarat că reformele inițiate de 
actualul guvern peruan constituie 
o concretizare a luptei împo
triva subdezvoltării ți a dominației 
străine. El a reafirmat; totodată, că 
aceste reforme 
rea sistemului 
politic ah țării.

Referindu-se 
recuperarea unor

vizează transforma- 
economic, social și

la măsurile pentru 
sectoare-cheie ale

economiei naționale, președintele 
arătat că, numai in ultimul timp,

a 
au 

fost naționalizate industria peștelui, 
căile ferate, compania de telefoane 
și a fost instaurat controlul statului 
asupra exporturilor de cafea. El a 
menționat că guvernul peruan ur
mărește soluționarea cit mai grab
nică a preluării controlului asupra 
instalațiilor din Peru ale companiei 
nord-americane „Cerro de Pasco“, 
una din cele mai mari, societăți cu
prifere care acționează pe teritoriul 
țării.

P.C. DIN CHILE SE PRONUNȚĂ PENTRU UN DIALOG
CONSTRUCTIV INTRE FORJELE DEMOCRATICE
SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager

pres). — La Santiago de Chile s-a 
încheiat plenara C.C .al P.C. din 
Chile care a analizat situația poli
tică din țară și sarcinile actuale ale 
partidului. Luînd cuvîntul la înche
ierea plenarei Luis Corvalan, secre
tar general al partidului, a subliniat 

populației sprijină 
pentru

că majoritatea .. .
guvernul popular, militează 
transformări în societatea chiliană, 
se pronunță împotriva războiului ci- 

' vil. Nu există sarcină mai revolu-

ționară și mai patriotică, a relevat 
vorbitorul, decit evitarea războiului 
civil. în acest fel se poate deschide 
calea spre un dialog între forțele de
mocratice. Comuniștii se pronunță 
pentru un dialog constructiv, în fața 
poporului, astfel îneît să fie garan
tată dezvoltarea democratică și pro
gresistă a țării. întregul popor chi
lian, toate forțele patriotice intră în 
luptă împotriva noii escaladări a ac
țiunilor reacționare.

0 HOTĂRÎRE A PLENAREI C. C. Al P. C. DIN IRAK
PRIVIND ACORDUL REALIZAT CU PARTIDUL BAAS
BAGDAD 29 (Agerpres). — Presa 

irakiană a dat publicității hotărîrea 
adoptată de plenara C.C. al P.C. din 
Irak, în care se arată că acordul re
alizat recent între partidul comunist și 
Partidul Baas privind crearea unui 
front național progresist presupune 
aderarea tuturor organizațiilor și 
partidelor democratice și progresiste

la acest front. Sarcinile principale 
ale frontului, se subliniază în-hotă- 
rîre, constau în adîncirea transfor
mărilor democratice, rezolvarea pro
blemei kurde. întărirea unității cu 
țările socialiste, unirea tuturor for
țelor patriotice naționale din țară în 
lupta împotriva imperialismului și 
reacțiunii.

Semnificațiile dialogului
O reuniune fără pre

cedent prin amploare, cit 
și prin scopurile Ce și 
le-a. propus, desfășurată 
săptămâna trecută, a pus 
față în față, timp de două 
zile, în marea 
conferințe a 
Egmont din 
două realități 
conomice ale 1 
temporane. 
pe de o parte cei 
membri ai 
ne, iar pe 
prezentanți 
din Africa, 
lor, Pacific .
Indian — țări în curs de 
dezvoltare, asociate sau 
„asociabile" la organis
mul economic vest-euro- 
pean. Altfel spus, s-au 
întilnit pentru a dialoga 
și a reflecta asupra vi
itoarelor lor relații țările 
moștenitoare a două im
perii coloniale dispărute 
— francez și britanic — 
și vechile metropole.

Dezbaterea și-a propus 
să analizeze în ce măsu
ră legăturile care s-au 
menținut între fostele 
metropole și tinerele sta
te independente pot fi 
ameliorate in folosul 
cestora din urmă, sub a- 
cest raport pentru pu- . 
terile occidentale fiind, de 
fapt, vorba de un adevă
rat examen de conștiin
ță, ce-i drept, nu atit li-

sală de 
Palatului 

Bruxelles, 
politico-e- 

lumii con- 
Participanți : 

nouă 
Pieței comu- 
de alta, re- 
a 41 de state 
zona Car albi
și Oceanul

a-

agențiile de presă transmit:
Președintele R.S.F.Î., Io- 

sip Broz Tito, l-a primit, la Brioni, 
pe primul ministru al Republicii 
Bangladesh, Mujibur Rahman, aflat 
într-o vizită oficială în Iugoslavia, 
în cursul întrevederii au fost evo
cate o serie de probleme ale situa
ției internaționale actuale și ches
tiuni de interes bilateral.

Un iîrg de produse ale 
R.P. Chineze va fi organizat, 
anul viitor. în incinta fostei expoziții 
mondiale de la Osaka, „Expo-70“, 
pentru a se aniversa restabilirea re
lațiilor diplomatice dintre Japonia și 
Republica Populară Chineză. Aceas
tă hotărîre a fost luată oficial în 
cursul convorbirilor dintre o delega
ție a R.P. Chineze, condusă de 
Chang Tzu-chuan, care vizitează Ja
ponia, și consiliului din Osaka pentru 
organizarea tirgului R.P. Chineze.

de

Șeful delegației comer
ciale chineze a sosit la 
MOSCOVa. Du?& cum relatează a- 
gențiile T.A.S.S. și China Nouă, la 
Moscova a sosit Ceai Șu-fan, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior al R. P. Chineze, șeful dele
gației comerciale guvernamentale 
chineze, care se află pentru trata
tive în Uniunea Sovietică. El va par
ticipa la ultima fază a acestoi’ tra
tative și la semnarea acordului 
bilateral privind schimburile 
mărfuri și plăți pe anul 1973.

La Budapesta au incePut 
convorbirile oficiale între secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, și 
Janos Peter, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare.

La Washington va încePe la 
31 iulie, reuniunea „Comitetului ce
lor 20“ al Frontului Monetar Interna
țional (F.M.I.) consacrată studierii 
unei noi reforme a sistemului mo
netar internațional. Reuniunea de la 
Washington este ultima manifestare 
consacrată studierii acestor chestiuni 
înaintea Adunării Generale a F.M.I., 
care se va desfășura, în septembrie, 
la Nairobi.

Guvernul malgaș a ad°plat 
o serie de măsuri privind institui
rea monopolului statului asupra o- 
perațiunilor de cumpărare a aurului 
și exploatare industrială a zăcămin
telor aurifere ale țării. Potrivit a- 
genției France Presse, măsurile res
pective urmăresc, în primul rînd, 
asigurarea unor rezerve de aur su- 

valorii
care 

după

ficiente pentru garantarea 
noii monede naționale, prin 
a fost înlocuit francul CFA, 
retragerea Republicii Malgașe 
zona francului, la 22 mai a.c., 
după crearea Băncii naționale.

Congresul international 
al bibliofililor

VARȘOVIA 29 (Corespon
dență de la Gh. Ciobanu). — 
„Cultivarea tradițiilor editoriale 
de către editurile contemporane" 
— aceasta a fost tema 
de-al 8-lea congres 
țional al bibliofililor, 
în perioada 23—29 
Polonia. La congres 
cipat reprezentanți ai 
internaționale de 
precum și delegați din 
roase țări. Din România a par
ticipat o delegație condusă de 
Corneliu Dima-Drăgan, secretar 
general al Societății române de 
bibliofilie, care a prezentat re
feratul „Difuzarea operelor lui 
Nicolas Copernic în vechile bi
blioteci românești".

în timpul lucrărilor au fost 
prezentate referate ce au oglin
dit preocuparea societăților de 
bibliofilie din diferite țări pen
tru colecționarea, păstrarea și 
valorificarea cărților rare apar- 
ținînd tezaurului național și in
ternațional.

celui 
interna- 

desfășurat 
iulie în 
au parti- 
Asociației 
bibliofilie, 

nume-

AMBASADORUL ROMÂNIEI
PRIMII DE ȘEFUL

»

ber consimțit, ci deter
minat de realitățile noi 
ale lumii contemporane.

La originea întilnirii 
celor nouă cu cei 41 se 
află un eveniment petre
cut la începutul anului 

aderarea Marii Brita
nii la Piața comună. In 
configurația actuală, a 
Pieței comune. Anglia și 
Franța își impart cu alte, 
șapte țări, din care une
le au ele insele un tre-

0 a doua experiență nu
cleară franceză, din seria ac- 
tualelor teste, începute la 21 iulie, 
a avut loc, sîmbătă noaptea, deasupra 
arhipelagului Mururoa din Pacific. 
Explozia a fost urmărită de mai 
multe nave străine și în special de 
fregata neozeelandeză „Canterbury", 
care se afla în zona definită ca pe
riculoasă de autoritățile franceze. 
Agenția France Presse menționează 
că aceasta este cea de-a 49-a expe
riență nucleară efectuată pînă în 
prezent de Franța.

Primul ministru al Japo- 
lîiSÎ Kakuei Tanaka, a plecat la 
Washington, unde va avea convorbiri 
cu președintele S.U.A., Richard 
Nixon. Șeful guvernului japonez este 
însoțit de ministrul de externe, Ma
sayoshi Ohira.

Protejarea patrimoniului 
artiStiC Și CUltUral. Guvernul 
argentinean a interzis scoaterea de 
pe teritoriul național a picturilor, 
sculpturilor și altor opere de artă, 
precum și a unor obiecte cu caracter 
istoric, arheologic sau de interes cul
tural. Decretul guvernamental men
ționează că hotărîrea respectivă a 
fost adoptată în vederea protejării 
patrimoniului artistic și cultural 
țării.

Ședința extraordinară a 
cabinetului cipriot. Guver- 
nul cipriot s-a întrunit, sîmbătă sea
ra, într-o ședință extraordinară, pen
tru a, examina situația .creată ca ur
mare a răpirii, în noaptea de 27 spre 
28 iulie, a ministrului justiției, 
ChristakiS Vakis, și a înregistrării 
unui număr de peste 30 explozii in 
diferite localități din Cipru, soldate 
cu pagube materiale. Au fost discu
tate, între altele) o serie de măsuri 
de urgență pentru prevenirea răpi
rilor și incidentelor.

Delegația egipteană care 
va participa, la începutul lunii vii
toare, la convorbirile de la Tripoli 
privind proiectata uniune dintre Li
bia și Egipt, va fi condusă de Ab
del Kader Hatem. vicepremier pen
tru problemele culturii și informa
țiilor — anunță agenția M.E.N.

0 delegație de specialiști 
japonezi de la f'rma „Kavasaki 
Steel Co" se află. în prezent, Ia Rio 
de Janeiro, pentru a negocia cu au
toritățile guvernamentale braziliene 
construirea unui important complex 
siderurgic la Tubarao, statul Spiritu 
Santo. Combinatul va produce anual 
zece milioane de tone oțel.

ACCRA 29 (Agerpres). — In 
gătură cu plecarea sa definitivă 
Ghana, ambasadorul român la 
ccra, Gheorghe Iason, a fost primit 
de către șeful statului și președinte
le Consiliului Redeșteptării Națio
nale, colonel Ignatius Kutu Acheam- 
pong. Cu acest prilej a avut loc o 
discuție privind stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare ale re
lațiilor bilaterale. Șeful statului gha- 
nez a apreciat realizările României 
și politica sa externă de pace și co
laborare cu toate statele lumii, in
diferent de sistemul lor social.

ITALIA

le- 
din 
A-

Premierul Australiei a 
sosit în S.U.A. în drum spre 
Ottawa, unde va participa la confe
rința șefilor de guvern din țările 
membre ale Commonwealthului, pri
mul ministru al Australiei, Gough 
Whitlam, a sosit la Washington, după 
vizita oficială întreprinsă în Mexic. 
Premierul australian va conferi, luni, 
cu președintele Nixon și cu consilie
rul acestuia pentru problemele secu
rității naționale, Henry Kissinger, 
asupra unor chestiuni prezentind in
teres pentru cele două țări.

Arheologi peruani au
nunțat descoperirea celui mai vechi 
instrument muzical din lume. Este 
vorba de un flaut, confecționat în 
urmă cu 9 000 de ani pe teritoriul 
unde se află în prezent statul Peru. 
Oamenii de știință au descoperit, de 
asemenea, la locul respectiv, bijute
rii, obiecte de ceramică și de îm
brăcăminte, care atestă că în zona 
respectivă a existat una dintre cele 
mai vechi civilizații din lume.

a-

ROMA 29 (Agerprșs). — Prima 
întîlnire oficială între reprezentanții 
noului guvern italian al premierului 
Mariano Rumor și conducătorii ce
lor trei mari centrale sindicale a 
avut loc la Roma, într-o atmosferă 
de bunăvoință reciprocă. Comunica
tul, publicat la încheierea convorbi
rilor, subliniază „convingerea comu
nă și hotărîrea de a întreprinde 
toate acțiunile necesare pentru apă
rarea monedei naționale și relansa
rea producției".

Această consultare între premie
rul Mariano Rumor și liderii sindi
cali a avut loc după anunțarea pri
melor măsuri antiinflaționiste adop
tate de noul guvern. Reprezentanții 
Confederației Generale Italiene a 
Muncii, Confederației Italiene a Sin
dicatelor Oamenilor Muncii și Uni
unii Italiene a Muncii au apreciat 
pozitiv acțiunea guvernului. Totoda
tă, ei s-au pronunțat pentru o po
litică „globală" care să vizeze mai 
buna folosire a forței de 
reforme sociale, investiții 
construcția de școli și spitale 
voltarea mezzogiornoului.

muncă, 
pentru 
și dez-

AVION CU DOUĂ ETAJE

în Uniunea Sovietică a În
ceput proiectarea unui mare a- 
vion de pasageri cu două etaje, 
care va putea lua la bord 350 
persoane. Exterior, avionul, care 
va fi de fapt un „aerobuz", 
va semăna mai mult cu o navă 
maritimă, a declarat constructo
rul principal, Gonrih Novojilov. 
Etajul superior al aeronavei va 
fi destinat pasagerilor, iar cel 
inferior — bagajelor. Aerobuzul 
va avea o viteză maximă de 
zbor de 950 km/h și va servi 
traseele cele mai solicitate.

CÎT 0 AUTOSTRADĂ

CU 18 BENZI

Un tren rapid pe pernă mag
netică urmează să unească, pină 
la sfîrșitul acestui deceniu, ae- 
rogârile din Diisseldorf și Koln/ 
Bonn, înlocuind astfel construi
rea unei a treia aerogări, care 
părea absolut necesară landului 
cu cea mai densă populație din 
R.F.G. — Renania de Nbrd- 
Westfalia. Trenul va fi acționat 
electric și va circula cu o vi
teză de 400 kilometri pe oră 
de-a lungul unei linii magneti
ce, instalată la șase metri dea
supra solului și avînd platfor
mele de pornire și sosire insta
late pe acoperișurile celor două 
aerogări.

După calculele proiectanților, 
capacitatea trenului magnetic 
va corespunde aproximativ cu 
cea a unei autostrăzi cu 18 
benzi de circulație, iar costul 
construcției se va ridica la nu
mai o pătrime din suma care 
ar fi necesară construirii unei 
noi aerogări.

s u A Succesul unor expoziții 
de artă plastică românească

După cum s-a anunțat, în clădirea 
companiei aviatice columbiene „Avi- 
anca“ — cea mai înaltă din Bogota — 
a izbucnit un incendiu violent, care a 
durat peste zece ore. Patru persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 63 au 
fost rănite. Tn fotografie : un aspect 
din timpul incendiului.

Târile producătoare de cafea îngrijorate

de diminuarea veniturilor lor
ABIDJAN 29 

capitala Coastei 
cheiat lucrările 
Organizației ..........___
(O.I.A.C.). Reuniunea, ale cărei rezul
tate au fost apreciate ca deosebit de 
pozitive, a permis delegaților din cele 
17 state membre ale organizației sta
bilirea unui consens în ce privește 
problemele care vor fi abordate la 
apropiata întîlnire de la Londra a

(Agerpres). — în 
de Fildeș s-au în- 

Adunării generale a 
interafricane a cafelei

între „cei 9“ și „cei 41“
ajutor finan- 
de instituții

timp, și de 
ciar girat 
mixte. Pe de altă parte, 
trei din fostele colonii 
britanice — Kenya, U- 
ganda și Tanzania — sint 

comună 
la A- 

care, 
prima, 
ajutor

legate de Piața 
prin convenția de 
rusha, convenție 
spre deosebire de 
nu stipulează și 
financiar.

La reuniunea 
Bruxelles, pe banca țări-

de la

CORESPONDENȚA DIN BRUXELLES

cui colonial, responsabi
litatea, dacă se poate 
spune așa, față- de foste
le teritorii coloniale, a 
căror stare de subdezvol
tare se datorează tocmai 
politicii practicate de 
fostele metropole. încă 
de la începutul existenței 
Pieței comune, 18 state 
africane (14 francofone, 
trei belgofone și Soma
lia, fostă italiană) au ob
ținut, prin convenția de 
la Yaounde, statutul de 
țări, asociate, ceea ce le 
conferă dreptul de a in
troduce liber în Piața 
comună cea mai mare 
parte din produsele lor, 
beneficiind, în același

lor in curs de dezvoltare 
s-au aflat și state cu un 
statut deosebit față de 
Piața comună. Este vorba 
de cea mai mare parte a 
țărilor Commonwealthu- 
lui, din diferite zone ale 
globului — Africa, zona 
Caraibilor, Pacific și O- 
ceanul Indian — aspirină 
spre asocierea la comuni
tatea celor nouă. Este ca
tegoria țărilor zise „aso- 
ciabile". Deși reuniunea a 
constituit nu un act cu 
finalități imediate, ci doar 
începutul unui lanț de 
negocieri, care vor dura 
nu mai puțin de 18 luni, 
țările din categoria ..aso- 
ciabile" s-au folosit de a-

cest prilej pentru a-și 
face auzit glasul, pentru 
a căuta înțelegere față de 
problemele lor. Pe de altă 
parte, partenerii de dialog 
cu statut de asociat și-au 
expus, la rindu-le, poziția 
de pe care vor negocia cu 
C.E.E. in noul cadru al 
relațiilor reciproce, după 
expirarea acordurilor in 
vigoare, la începutul lui 
1975.

La rîndul lor, țările 
membre ale Pieței comu
ne au expus partenerilor 
de dialog trei formule po
sibile de raporturi viitoa
re. sugerînd, ca fiind mai 
indicată, o convenție de 
tip Yaounde, comportind 
liberalizarea schimburilor 
comerciale, ajutor finan
ciar și instituții comune.

Definită ca reuniune cu 
caracter preliminar, ex
plorator. ideile avansate 
in cadrul confruntării de 
la Bruxelles, atit de o 
parte, cit și de cealaltă, nu 
constituie, deocamdată, 
decit [puncte de reflecție. 
Vrednic de subliniat este 
insă faptul că. pentru pri
ma oară, s-au aflat față 
in față,' ca egali, aproape 
toate fostele teritorii co
loniale și toate fostele 
metropole.

N. Popescu- 
BOGDĂNEȘTI

grupului țărilor producătoare de ca
fea, programată pentru 25 august. Se 
menționează, între altele, că țările 
africane vor ridica, în cadrul acestei 
conferințe, problema diminuării ve
niturilor lor, ca urmare a recentei 
devalorizări a dolarului și a conse
cințelor pe care le are asupra pre
țurilor la cafea constituirea unor 
importante stocuri în unele țări occi
dentale importatoare, în special în 
Statele Unite. în acest context, par- 
ticipanții la adunarea generală a 
O.I.A.C. au examinat și perspectivele 
producției africane de cafea pe peri
oada 1973—1974, în vederea stabilirii 
cantitățiilor ce vor fi exportate, în 
raport cu evoluția prețurilor pe piața 
mondială.

în baza acordurilor 
de schimburi cultura
le româno-americane, 
publicul din S.U.A. a 
avut prilejul, în ulti
mul timp, să cunoască 
o parte a creației ar
tiștilor plastici din țara 
noastră, prin interme
diul unor expoziții 
care s-au bucurat de 
un deosebit succes.

Astfel, zilele trecute 
sălile Institutului 

: artă din orașul 
Akron, statul Ohio, a 
avut loc vernisajul ex
poziției de pictură ro
mânească contempora
nă, cuprinzind lucrări 
prestigioase, printre 
ale căror semnatari se 
numără H. Catargi, I. 
Țuculescu, A. Ciucu- 
rencu. Corneliu Baba, 
D. Ghiață, ‘ ‘ “
Maxy. L. i 
și alții.

Expresie 
mentelor și 
pașnice ale poporului 
nostru, a nobleții sale 
spirituale, cea mai 
măre parte a operelor 
expuse vădesc o pu
ternică influentă fol-

, M. H. 
Grigorescu

a senti- 
idealurilor

dorică, fapt remarcat 
și de „Evening Star 
and News", care subli
niază că „bogatele tra
diții folclorice ale 
României constituie 
sursa vitală a inspi
rației multor pictori 
contemporani români".

Anterior, expoziția a 
fost găzduită, timp de 
cîteva săptămîni, 
sălile galeriilor 
artă „Corcoran" 
Washington 
nind elogiile 
trivă ale specialiștilor, 
ca și ale 
larg. Apreciind-o 
„un bun și 
ambasador 
noașterii și înțelege
rii dintre 
român

în 
de 

din 
întru- 

deopo-
publicului 

ca 
ef ici ent 

al cu-
popoarele 

și american", 
dl. Roy Slade, direc
torul acestor galerii, 
arăta că expoziția con
stituie o elocventă 
expresie a spirituali
tății românești.

O deosebită impresie 
a produs și expoziția 
de desene ale copiilor 
din Vulturești (Argeș), 
aflată încă din luna 
martie într-un turneu

în statul New York, 
organizat de bibliote
ca publică a acestui 
stat. Patru sedii ale 
filialei acestei' presti
gioase instituții de 
cultură newyorkeze au 
fost inaugurate prin 
vernisaje ale expozi
ției micilor artiști 
români.

Opiniile 
vizitator, 
în cartea de impresii 
a expoziției, remarcă 
spontaneitatea și pros
pețimea viziunii artis
tice, bogăția coloristi- 
că, sensibilitatea care 
se degajă din lucrări ! 
„Am admirat frumoa
sele desene ale copii
lor dintr-o țară atit de 
frumoasă ca Româ
nia". „Fiecare lucrare 
este o idee interesan
tă. un vis frumos, o 
aspirație vie". „Mesa
jul expoziției nu poate 
scăpa nimănui t încre
derea in viitorul paș
nic al copiilor lumii".
C. Alexandroaie

publicului 
consemnate

W ashington

CÂMBODGIA
Trupele lonnoliste 

au evacuat localitatea 
Saang

PNOM PENH 29 (Agerpres). — 
Potrivit unei relatări a agenției 
France Presse, trupele lonnoliste au 
evacuat, sub presiunea ofensivei uni
tăților patriotice khmere, localitatea 
Saang, cea mai importantă poziție la 
sud de Pnom Penh.

MISIUNEA „SKYLAB“
Al doil ea echipaj 

a trecut în
laboratorul orbital

IN SPRIJINUL POPOARELOR AFRICANE 
CARE LUPTĂ PENTRU INDEPENDENTĂ

X3

kJ

CARNE VEGETALĂ

După cum anunță săptămîna- 
lul ..Paris Match", în curînd în 
Franța vor fi lansate pe piață 
produse alimentare cuprinzind 
proteine de origine vegetală. 
Sursa principală a proteinelor 
vegetale este, după cum se 
știe. soia. Noile produse se pre
zintă sub formă de fileuri, care, 
prin adăugirea unor substanțe 
anume, au gust de carne, de 
vită, de porc sau pui și se pot 
consuma fie direct, fie în a- 
mestec cu carne adevărată. I

Potrivit specialiștilor francezi, 
calitățile nutritive ale proteine
lor de origine vegetală sint sub 
perioare cărnii, cit despre preț, 
acesta este mult inferior.

într-o declarație 
făcută la Addis A- 
beba. împăratul E- 
tiopiei, Haile Se
lassie I, a arătat 
că una dintre pro
blemele care con
centrează atenția 
țărilor membre ale 
Organizației Unită
ții Africane este 
eliberarea teritorii
lor aflate incă sub 
dominație colonială 
sau rasistă. Șeful 
statului etiopian 
s-a pronunțat pen
tru intensificarea 
sprijinului acordat 
de către ’ statele 
independente ale 
Africii popoarelor 
care luptă pentru 
independență.

în clișeu : sol
dați ai forțelor de 
eliberare din An
gola examinînd ar
mament capturat de 
la trupele colo
niale portugheze.

HOUSTON 29 (Agerpres). -— Cel 
de-al doilea echipaj al misiunii 
„Skylab", format din astronauții Alan 
Bean, Owen Garriott și Jack Lous- 
ma, a trecut, sîmbătă, în jurul orei 
21,00 GMT, din trenul spațial, care i-a 
transportat de la baza de la Cape 
Kennedy. în laboratorul orbital. Po
trivit primelor observații ale mem
brilor echipajului, toate aparatele de 
la bordul laboratorului funcționează 
normal. Temperatura puțin prea ri
dicată — 26 grade — a făcut totuși 
necesară punerea în funcțiune a „sis
temului de climatizare", urmînd ca 
aceasta să coboare, în decurs de 24 
de ore, la 22 de grade.

Astronauții vor rămîne la bordul 
laboratorului „Skylab" o perioadă- 
record de 59 de zile, timp în care vor 
efectua numeroase cercetări ale spa
țiului cosmic.

înainte de a începe programul de 
odihnă, comandantul misiunii „Sky
lab", Alan Bean, a anunțat centrul 
de control de la Houston că el și co
legii săi au amețeli și dureri de cap 
și că au fost nevoiți să ia medica
mente. Bean a anunțat, de aseme
nea, că Owen Garriott trebuie să facă 
mișcări foarte încete pentru a evita 
accentuarea durerilor.

Duminică, după ce s-au trezit, as- 
fronauții au transmis că migrenele 
care i-au deranjat în ajun au dispă
rut. Astronauții au continuat verifi
carea și reactivarea unor instrumente 
de la bordul laboratorului, precum 
și pregătirea materialelor și instru
mentelor aduse de ei pentru execu
tarea misiunii de zbor.

VOPSEA CONTRA 

ZGOMOTULUI
Specialiști americani au pus 

Ia punct o vopsea fonoizolantă; 
Ea se aplică în două straturi) 
Noua substanță poate fi utili
zată pentru vopsirea unor pie
se de automobil, instalațiilor 
de condiționare a aerului și, în 
general, tuturor aparatelor care 
produc vibrații.

CUM SĂ NE ALIMENTĂM 

, RAȚIONAL

Vrețî să evitați riscurile obe
zității, diabetului și aterosclero- 
zei ? Dacă da, atunci — reco
mandă dieteticienii cehoslovaci
— soluția este simplă : ea con
stă în a repartiza alimentația 
zilnică de-a lungul a cinci sau 
șapte mese.

PANSAMENTE CU... OUĂ

Biologi din S.U.A. au ajuns, 
după îndelungate experiențe, la 
concluzia că membrana care 
căptușește partea interioară a 
cojii ouălelor poate fi utilizată 
cu succes pentru cicatrizarea 
plăgilor. Aplicarea practică a a- 
cestei descoperiri : prin pulveri
zarea cojilor de ouă, la care se 
adaugă substanțe antibiotice se 
prepară pansamente care gră
besc vindecarea rănilor.

SURÎSUL ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR
La Tokio — unde datorită su

praaglomerării, ca și a numeroa
se căsuțe tipice din lemn, ris
cul incendiilor e foarte ridicat
— a fost înființată, anul trecut, 
o brigadă specială, alcătuită în 
exclusivitate din femei. în a- 
tribuțiile celor 60 de membre 
ale brigăzii intră intensificarea 
în rîndurile cetățenilor de toa
te virstele a propagandei pri
vind paza împotriva incendiilor, 
ca și efectuarea de controale in 
instituții, locuințe etc.

Dat fiind specificul feminin al 
brigăzii, principala armă de 
convingere este... surîsul. Se 
pare că această armă s-a do
vedit foarte eficace. Ca atare, o 
a doua promoție de 60 vo
luntare ale surisului își va în
cepe activitatea în capitala ni
ponă, în decursul acestui an.
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