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TEMELIA UNEI RECOLTE 
ÎMBELȘUGATE DE GRÎU -
lucrări de toamnă executate 

la un înalt nivel agrotehnic

Sarcina de a spori simțitor pro
ducția de grîu pentru a se recupera 
răminerea in urmă in acest dome
niu fată de prevederile planificate 
a fost subliniată din nou la recenta 
ședință de lucru consacrată unor 
probleme economice actuale, care a 
avut loc sub îndrumarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Pentru
Îndeplinirea ei trebuie să se. acțio
neze hotărit de către comitetele ju
dețene de partid, consiliile populare, 
direcțiile agricole, de către toți con
ducătorii de unități agricole încă 
din aceste zile premergătoare cam
paniei însămînțărilor de toamnă.

Pe lingă extinderea suprafețelor 
cultivate, cea mai importantă re
zervă de sporire a producției glo
bale de grîu o constituie creșterea 
recoltei medii la hectar ceea ce pre
supune aplicarea corectă a tehno
logiei culturii, așa cum a fost sta
bilită la recenta consfătuire a ingi
nerilor șefi din cooperativele agri
cole. Or, nivelul tehnic al lucră
rilor la pregătirea terenului și se
mănat este determinat. în măsură 
hotărîtoare, de activitatea compe
tentă, de străduința inginerului a- 
gronom din fiecare unitate agricolă, 
de capacitatea lui tehnică și orga
nizatorică. Chiar se poate spune 
că recolta de grîu a anului viitor 
este în mina inginerului agronom, 
încă din toamnă, el trebuie să poa
tă afirma, pe baza modului cum s-a 
executat semănatul, că pe terenu
rile respective se va obține o re
coltă bună. De aceea, în aceste zi
le, fiecare specialist agricol tre
buie să treacă hotărit Ia aplicarea 
diferențiată a indicațiilor de ordin 
general date la consfătuire, să asi
gure executarea exemplară a lu
crărilor, să conducă marea bătălie 
a recoltei anului 1974, care se des
fășoară pe frontul milioanelor de 
hectare ale întreprinderilor agrico
le de stat și cooperativelor agrico
le. Nu trebuie admisă nici o aba
tere de la prevederile tehnologiei 
griului !

Acele unități agricole care ob
țin, an de an, recolte mari de grîu 
le atribuie, în primul rind. cadrelor 
de specialiști. Mulți dintre ei știu 
să organizeze aplicarea corectă a 
tehnologiilor, s-au impus prin com
petență și autoritate. Recoltele

f

mari dfe grîu obținute, an de an, la 
cooperativele agricole 
Girîa Mare, județul 
Smirna — Ialomița, Poiana 
— Dolj si altele se datoresc 
mare măsură și specialiștilor 
sprijină pe membrii acestora, 
mecanizatori să lucreze exemplar 
pămîntul, pe baza cerințelor agro
tehnice. Întegrîndu-se activ în via
ța cooperativelor agricole, ei și-au 
făcut un titlu de cinste in a le 
sluji, interesele care, în ultimă' in
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Prezență permanentă 
pe teren, indicații 

de specialitate dare, 
control riguros — iată 

ce se cere fiecărui

le centralizate la ministerul de re
sort rezultă că, piuă simbătă 25 
august, în cooperativele agricole de 
producție au fost făcute arături pe 
.terenurile prevăzute a se insămin- 
ța pe o suprafață de 383 000 hec
tare, ceea ce reprezintă 34 la sută 
din prevederi. Județul Galați, 
de exemplu, a raportat înche
ierea acestor lucrări pe toate .su
prafețele care urmează să fie in- 
sămințate după premergătoare tim
purii. Așa cum rezultă și din 
harta publicată in numărul de ieri 
al ziarului nostru, lucrările silit 
avansate in -cooperativele agri
cole din județele ' Tulcea. Con
stanța, Galați. Mehedinți, 
Mare etc Indicația 
este să fie recoltate 
tale culturile tirzii de pe

Satu- 
ministerului 
cu priori- 

terenu- 
rile care urmează a se insămința 
cu griu pentru a se putea executa 
la timp fertilizarea și arăturile.

Odată cu măsurile care se iau 
in vederea grăbirii lucrărilor, spe
cialiștii din agricultură trebuie să 
acorde cea mai mare atenție cali
tății acestora — element hoUritor 
pentru obținerea unor recolte mari 
la hectar. Faptul că se mai intil- 
nesc abateri de la tehnologia cul
turii griului constituie o încălcare 
a disciplinei profesionale. La con
sfătuirea inginerilor șefi din coo
perativele agricole au fost prezen
tate materiale în care erau arătate 
situații surprinse în unele unități a- 
gricole : neglijențe la pregătirea te
renului. greșeli și deficiente în a- 
plicarea îngrășămintelor chimice, 

grpnom, a cetoriaty, conaucarort. ue. * care.- ®uunități agricole, șefi de-fermă, bri- . .recolte ar la hectar. Și, acum cu 
oio . prilejul unor controale efectuate de

8 ' . . ■■ L- specialiști din minister și dai.- la ■In toamna acestui tfn, mai mult ................ ■ •
decît in alți ani, pentru a da viață 
sarcinilor trasate de conducerea 
partidului în ce privește sporirea 
producției de grîu. insămințările 
trebuie să constituie. un adevărat 
examen pentru activitatea tuturor 
inginerilor agronomi. Date fiind 
condițiile climatice favorabile — 
în această vară a plouat abundent, 
îneît solul are umiditate suficientă
— trebuie 
mai mare 
terenului și fertilizarea.

PREMIERE

INDUSTRIALE
DROBETA TURNU-SEVERIN 

(Corespondentul „Scînteii", V. 
Tătaru). — Formațiile de lucru 
din cadrul șantierului nr. 1 de 
pe platforma Combinatului de 
celuloză și hirtie din Drobeta 
Turnu-Severin — cel mai mare 
și modern obiectiv de acest fel 
din țară, aflat în plină con
strucție — au încheiat. în a- 
vans. lucrările de montare a 
stilpilor de fundație, ceea ce 
va permite mentorilor să de
vanseze termenele prevăzute 
pentru montarea mașinilor și 
instalațiilor 'de la noua fabrică 
de carton duplex și velin.

Demn de consemnat este și 
faptul că trei noi capacități de 
producție au și fost date în fo
losință. Fabrica de carton și 
confecții din carton ondulat a 
început, să producă cu 7 luni 
mai devreme. In perioada ce a 
expirat din acest an aici au 
avut loc alte două premiere : 
au intrat în funcțiune instala
țiile de hirtie miez și seroice- 
luloză. De citeva zile au înce
put probele tehnologice la fa
brica de celuloză, cu o capaci
tate de 100 000 tone pe an. care 
va produce in curind.

inginer agronom!

stanță, înseamnă progresul agricul
turii, înflorirea țării. Iată de ce sta- 

■ diul de executare a diferitelor lu
crări premergătoare însămi nțării 
griului și, mai ales calitatea lor 
reflectă nivelul capacității tehnice 
și organizatorice a inginerului a- 
gronom, a celorlalți conducători, de

vară a plouat abundent,

să sc execute eu cea 
răspundere pregătirea

Din date

direcțiile agricole, s-a constatat că 
în unele cooperative agricole au 
fost făcute arături fără ca plugul 
să fie urmat de grapă, rezultmd o 
lucrare de slabă calitate. Pentru 
asemenea neajunsuri, în campania 
de insămînțări din toamna anului 
trecut au fost sancționați numeroși 
specialiști din agricultură, directori 
și șefi de secții din S.M.A., șefi 
de fermă din întreprinderile agri
cole de stat.

(Continuare în pag. a II-a)

Trei imagini din secțiile de 
producție ale uzinei ..23 Au
gust" din Capitală : ele au un 
„numitor comun", și anume în
fățișează strădaniile lucrătorilor 
din această cunoscută între
prindere constructoare de ma
șini grele pentru îndeplinirea 
exemplară, la cei mai inalți 
parametri, a planului de pro
ducție. în fotografia 1 — fre
zorul de înaltă calificare Alecu' 
Bănică, din secția mecanică I. 
verifică incă o dală? căl'ilafea 
execuției uniri coroane dințate 
clSstmată Fabricii de ciment 
Bîrsești (Tg. Jiu). în secția 
mecanică grea a uzinei, frezo
rul Iosif Borțoi lucrează la un 
calandru pentru o unitate din 
industria hirtiei (foto 2). iar in 
ultima fotografie (3). strunga-, 
rul Aurică Paraschiv execută 
un arbore cotit — premieră in
dustrială ; de notat că pină 
acum acest tip de arbore pen
tru compresoare se importa.

Foto : E. Dichiseanu
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„CĂLĂTOR" 

In oara 
DENORD

— sau cum funcționează 

serviciile publice intr-un 

loc de mare afluență

Gara de Nord — poarta 
cea mare a drumurilor de 
fier ale Capitalei — este 
un loc de muncă in
tr-un fel asemănător a- 
titor altora și care înregis
trează spectaculoase . per
formanțe. Că este așa ne 
demonstrează clar afirma
ția tovarășului inginer lu- 
liu Năslase — .șeful ștă- 
ției :

— Prin gara noastră vin 
și pleacă zilnic aproxima
tiv 100 000 de călători, față 
de circa 60 000—80 000, ciți 
înregistram cu doi ani in 
urmă.

Saltul este intr-adevăr 
spectaculos. Semnificațiile 
acestei creșteri zilnice 
de aproximativ 40 000 de 
călători depășesc fără În
doială limitele propuse 
pentru acest scurt reportaj, 
în care am vrea să ne re
ferim doar la organizarea 
și funcționarea serviciilor 
puse la dispoziția călăto
rilor.

In primul rind, să ve
dem care sînt aceste servi
cii. Ne ajută să facem acest 
lucru o schiță discretă a 
gării, afișată, din păcate. Ia 
fel de discret, la peste doi 
metri înălțime, după col
țul restaurantului. Reținem 
din legenda scrisă cu mare 
economie de vopsea : post 
de prim ajutor, florărie, 
răcoritoare și dulciuri, bi
rou de corespondență, a- 
genție O.N.T., birou de

obiecte găsite, bagaje de 
mină, frizerie, un loc spe
cial „mama și copilul", 
centru de îndrumare a 
invalizilor, lustragerie, ar
tizanat, informații C.F.R., 
librărie, farmacie, oficiu 
P.T.T.R., telefoane, tutun
gerie și chioșc de ziare, 
restaurant. bufet expres 
etc., etc.

E mult, e puțin, e oare 
suficient ? Funcționează, 
nu funcționează, cum func
ționează ? Iată citeva în
trebări la care am căutat 
răspuns situindu-ne în pos
tura călătorului poposit in 
gară „intre" două trenuri.

Deci, numărul călătorilor 
care se perindă zilnic prin 
gară și care ar putea dori, 
pină la plecarea trenului, 
să profite de un loc în să
lile de așteptare a crescut 
cu aproape 40 000. Să zi
cem 30 000 sau numai 20 000. 
„Corespunzător". începind 
din luna martie, numărul 
scaunelor a sporit și el 
cu... 300, iar o parte din 
băncile de pe peron, scoa
se cu cîtva timp în urmă, 
au fost parțial repuse în 
drepturi. De ce au fost 
scoase la început ? „Pen
tru că peroanele sînt spa
tii de producție — adică 
pe acolo trebuie să circule 
numai cărucioarele electri
ce. care fac aprovizionarea 
vagoanelor restaurant, care 
transportă poșta etc.". S-ar

putea face toate aceste o- 
perații chiar in triaj, la 
formarea garniturii ? Nu 
se știe. N-a încercat ni
meni pină acum. în fine, 
dacă n-ai loc in sala de aș
teptare sau pe băncile de 
pe peron, oricine are însă 
un loc rezervat la cozile 
de la tonetele de înghețată, 
unde poate- să-și petreacă 
fără nici o grijă o bună 
parte din timp. De ce ? 
Pentru că fiecare porție de 
înghețată trebuie cîntărită. 
Au existat, intr-adevăr, pe 
vremuri și vafere (pahare) 
comestibile. dimensionate. 
Se aduceau la început de 
la Brașov, pe urmă de la 
Bolintin. acum însă...

Dar asta nu este singura 
inovație din acest sector. 
„Mai sînt și paharele de 
plastic pentru citronadă, 
aduse cu mari sacrificii 
tocmai de la întreprinde
rea de mase plastice din 
Buzău. Deci banalele paha
re de sticlă au fost înlo
cuite cu altele de plastic, 
mai ușoare, mai. comod de 
manipulat, care se aruncă 
după întrebuințare. Unde ? 
Pe jos. cutiile de gunoi fiind 
neîncăpătoare. Adevărata 
inovație este însă fabtul că 
acum obișnuitul pahar de

Florin CIOBĂNESCU
(Continuare în pag a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, la 26 august, 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, con
dusă de tovarășul Kim Dong Gyu, 
membru .al Comitetului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Mu'ncii din 
Coreea, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită în țara noastră.

La convorbire au participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat. 
Dumitru Turcus, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Oaspeții au fost însoțiți de Li Min 
Su, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București..

în cadrul convorbirii, conducătorul 
delegației’ coreene a transmis- tovară
șului Nicolae Ceaușescu. un mesaj 
cordial de prietenie, și cele mai 
calde salutări frățești din partea to
varășului Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. a), Partidului Muncii din 
Coreea, iar poporului român, .Parti
dului Comunist Român urări de noi 
realizări în construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Mulțumind pentru mesajul și 
urările transmise, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe conducătorul 
delegației coreene ca la întoarcerea 
in țară, să transmită tovarășului Kim 
Ir Sen, conducerii de parfid și v de 
stat a R.P.D. Coreene, un călduros 
salut. în numele său și al conducerii 
de parfid și de stat a țării noas- 
tje. împreună cu cele mat.,obune 

< urări de . succes poporului L frate 
coreean îri activitatea pentru con
struirea socialismului in Republica 
Populară Democrată Coreeană și 
pentru unificarea pașnică și inde
pendentă a patriei.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate unele probleme ale activită
ții celor două partide și state, ale

dezvoltării relațiilor bilaterale și s-a 
făcut un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale vieții internațio-

S-a apreciat, cu deplină satisfac
ție, că relațiile de prietenie și co
laborare frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, dintre 'Republica Socia
listă România și R.P.D. Coreeană se 
dezvoltă pe zi ce trece, in spiritul 
convorbirilor de la Phenian dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen. in interesul am
belor popoare, al luptei antiimperia- 
liste, al cauzei generale a păcii și 
socialismului.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, tovară
șul Kim Dong Gyu a exprimat sin
cere mulțumiri pentru sprijinul fră
țesc. internaționalist, pe care Parti
dul Comunist Român, Republica So
cialistă România ii acordă luptei

poporului coreean pentru unifi
carea pașnică, independentă, a pa-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat deplina solidaritate și În
tregul sprijin al Partidului, Comunist 
Român, guvernului Republicii Socia
liste România, al întregului popor 
român față de cauza dreaptă a po
porului coreean, față de poziția pro
movată de Partidul Muncii din Coreea 
și. guvernul R.P.D. Coreene, față, de 
recentele propuneri făcute de tova
rășul Kim Ir Sen. la 23 iunie a.c. 
privind măsurile menite să ducă la 
apropierea dintre Nord și Sud, să 
împiedice divizarea Coreei si »ă 
contribuie la reunificarea țării, con
form aspirațiilor întregii națiuni co
reene.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă cordialitate fi 
prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 
va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

in Republica Argentina
La invitația președintelui Re

publicii Argentina, dr. Râul Las- 
tiri. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, va

face, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială în Re
publica Argentina, în ultima deca
dă a lunii septembrie a.e.

La 29 august încep la Geneva lucrările Comitetului de coordonare

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
Șl COOPERARE ÎN EUROPA

ÎN PRAGUL CELEI DE-A DOUA FAZE
Izvorîtă din năzuința popoarelor 

europene de .a vedea create condi
țiile . internaționale care să facă 
imposibilă o nouă conflagrație și să 
permită o colaborare rodnică intre 
națiunile continentului, intr-un cli
mat de pace și înțelegere. Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa este urmărită cu viu și le
gitim interes de opinia publică. 
După Încheierea cu succes a consul
tărilor pregătitoare, desfășurate timp 
de șase luni la Helsinki, după în
cheierea .primei faze a conferinței, 
care a avut loc la nivelul miniștrilor 
afacerilor externe, reprezentanții ce
lor 35 de state participante urmează 
să se reintilriească la 18 septembrie, 
la Geneva, in cadrul fazei a doua. 
Ecoul internațional de mare ampli
tudine aJ conferinței, aprecierile fa
vorabile date lucrărilor de pină acum 
de către factori de răspundere, de 
reprezentanți ai vieții publice din 
numeroase țări ale lumii vin să con
firme cu pregnanță că ținerea con
ferinței europene răspunde cerințe
lor majore ale vieții. internaționale, 
reprezintă o cauză generală a po
poarelor europene.

Este cunoscut că înfăptuirea secu
rității europene, prin așezarea pe 
baze noi. democratice, a relațiilor 
dintre statele continentului, astfel 
incit fiecare națiune să se poală dez
volta liber și independent, la adă
post de orice atac din afară'sau a- 
menințare cu forța, constituie o 
preocupare de prim plan a politicii 
externe a României socialiste. Țara 
noastră a participat activ la crearea 
atmosferei de destindere și încredere 
care a favorizat convocarea confe
rinței. Eforturile în această direcție 
și-au găsit iliîstrare în normalizarea 
relațiilor cu diferite state ale Euro
pei. in promovarea largă a contacte
lor intre factorii de răspundere, in 
dezvoltarea colaborării . pe diverse 
planuri cu toate țările, indiferent de 
sistemul social-politic. Alături de ce
lelalte state europene, ea și-a adus o 
contribuție larg recunoscută la pregă
tirea efectivă a conferinței, in ca
drul consultărilor multilaterale, ca 
și la debutul cu succes al marelui 
forum european. Exprimind poziția 
statului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat : „Apreciem că 
rezultatele de pină acum sînt pozi
tive, că s-au pus baie bune pentru, 
desfășurarea fazei a doua și celei 
de-a treia, deci pentru succesul con
ferinței general-europene. Sîntem 
holăriți să acționăm in continuare 
cu toată fermitatea pentru a a-

sigura succesul deplin al confe
rinței, considerind că aceasta co
respunde Intereselor tuturor po
poarelor europene, intereselor po
poarelor de pe toate continentele".

Pregătirile pentru începerea celei 
de-a doua faze sînt în plină desfă
șurare. Peste citeva zile, la 29 au
gust, in orașul de pe malul Lema- 
nului iși începe lucrările Comitetul 
de coordonare al conferinței, orga
nism căruia îi revine o misiune 
importantă atît în preparativele, de 
natură organizatorică, pentru aceas
tă etapă. cit și pe parcursul con
ferinței propriu-zise. în primul 
rind. comitetul de coordonare ur
mează să stabilească organele de 
lucru — respectiv comisiile și sub
comisiile — creindu-se astfel ca
drul pentru dezbaterea aprofundată 
și elaborarea documentelor in pro
blemele circumscrise ordinii de zi : 
aspectele politice, juridice și milita
re ale securității, măsurile de apli
care în practică a principiilor : co
operarea economică, tehnico-științi- 
fică ‘ și in domeniul mediului încon
jurător ; cooperarea in domeniile 
culturii,, educației, contactelor între 
oameni. în același timp, comitetul 
de coordonare va funcționa el însuși 
ca organ de lucru, revenindu-i sar
cina de a examina problema urmă
rilor instituționale ale conferinței, 
por»indu-se de la premisă că în
făptuirea securității europene este 
un proces de durată, care necesită 
conlucrarea permanentă a statelor 
participante.

Pe parcursul fazei a doua, acest 
comitet — care va constitui forumul 
de coordonare a lucrărilor — va 
urmări activitatea comisiilor si re
zultatele lor. dispunind de împuter
nicirea de a acționa pentru soluțio
narea unor probleme ce ar putea să 
frineze progresul negocierilor.

Și, in sfirșit, comitetul de coor
donare. pe baza rezultatelor înre
gistrate. va face recomandări pentru 
organizarea fazei a treia a confe
rinței. faza finală. cafe, potrivit 
unei opinii larg împărtășite, urmea
ză să se desfășoare la nivelul șefi
lor de state sau guverne.

în întreaga sa activitate, comite
tul de coordonare se va ghida după 
regulile de procedură convenite 
încă în cadrul reuniunii pregătitoa
re, reguli menite să asigure un ca
dru profund democratic pentru du
cerea tratativelor. Comitetul este 
format din reprezentanți ai tuturor 
celor 35 de state, iar lucrările sale 
vor fi conduse potrivit principiului

rotației, ca expresie a deplinei ega
lități a participanților. Totodată, a- 
doptarea tuturor deciziilor urmează 
să se facă prin consens.

Desigur, problemele care urmează 
să fie soluționate în faza a doua a 
conferinței nu sint ușoare. Există 
însă o bună bază de plecare prin 
faptul că s-a realizat de acum un 
consens asupra principalelor obiec
tive ale conferinței — cuprinse In 
recomandările consultărilor pre
gătitoare. Documentul respectiv in
clude principiile fundamentale me
nite să guverneze relațiile dintre 
state în Europa, precum și sarcini 
detaliate pentru comisiile și subcomi
siile ce vor aborda în faza a doua 
diversele probleme ale ordinii de zi. 
Pe de altă parte, de la tribuna con
ferinței, in cadrul reuniunii ministe
riale de la Helsinki, au fost expri
mate pozițiile oficiale ale țărilor par
ticipante cu privire la căile și meto
dele in vederea aplicării in practică 
a principiilor respective, înfăptuirii 
dezideratului securității și cooperării 
pe continent. Cu același prilej au fost 
puse in circulație numeroase idei 
și propuneri valoroase. exprimind 
preocuparea statelor de a-si aduce 
contribuția la succesul conferinței. 
Revine acum participanților misiunea 
ca. pe baza unei analize aprofunda
te a propunerilor prezentate. să- 
treacă la elaborarea documentelor 
finale. Experiența pozitivă acumu
lată pe parcursul consultărilor pre
gătitoare. ca și în prima fază a con
ferinței. actualul climat internațional 
permit să se aprecieze că există con
dițiile necesare pentru reușita de
plină a conferinței in ansamblu. în 
acest scop, sînt necesare în conti
nuare voința politică a statelor par
ticipante. eforturile lor stăruitoare 
pentru armonizarea punctelor de ve
dere. promovarea pe întreg cursul 
lucrărilor a spiritului de egalitate, 
conlucrare și receptivitate — de care 
depinde ajungerea la soluții unanim 
acceptabile.

Un rol deosebit de important re
vine în continuare popoarelor eu
ropene. forțelor social-politice înain
tate de pe continent, care sint che
mate să-și facă auzit glasul, să-și 
manifeste hotărit voința dc a se asi
gura viitorul pașnic al Europei. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România va acționa și in 
viitor cu aceeași hotărire pentru ca 
conferința să marcheze un moment 
de hotar, deschizînd o nouă eră In 
destinele continentului.

Dumitru TXNU
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PREMIERE TEATRALE
« TEATRUL TV prezintă : „Ma

rele rol" de Tudor Negoiță. Adap
tarea pentru televiziune și regia : 
Cornel Todea. In distribuție : 
Mircea Albulescu, Mihaela Dum
bravă, Dan Damian, Costel Con
stantin, Alfred Demetriu, Mircea 
Gîndilă. Scenografia : Karl Heinz 
Roth (marți, 28 august, ora 20,20, 
programul 1).

De asemenea, teatrul scurt al Te
leviziunii prezintă : „Unul dintre 
noi" de Radu Bădilă. Regia : Leti-

țta Popa4 (vineri, 31 august, pro
gramul 1).

• TEATRUL RADIOFONIC a 
înscris în programul său, printre 
altele, premierele citorva noi sce
narii radiofonice românești dintre 
care, în această săptămînă :

— „Amatorism în jocuri 
culoase" de N, Tudor. Regia : 
Pascal. Interpreți : Silvia 
povici. Victoria Mierlescu, 
Ogășanu, Octavian Cotescu ș.a.

peri-
Mihai 

Po-
Virgil

FILME
ÎN PREMIERĂ
• Valter apără Sarajevo — pro

ducție a studiourilor iugoslave, în 
regia lui Hajrudin Kravavac. Fil
mul evocă un moment eroic al 
luptei partizanilor iugoslavi împo
triva cotropitorilor fasciști. în dis
tribuție : Bata Zivojinovie, Ljubi- 
sa Samardzifi ș.a.

o Eva șl Adam — producție a 
studiourilor DEFA-Berlin, în regia 
lui Horst E. Brandt. O poveste 
despre tineri ai zilei de azi, inter
pretată de Ursula Karusseit, Diet- 
mar Richter-Reinick, Horst Drinda, 
Angelica Domrose.

© Aladin și lampa fermecată — 
producție a studiourilor franceze. 
Desen animat de lung metraj 
aducînd pe ecran — în regia lui 
Jean Image — cunoscuta poveste 
din „O mie și una de nopți".
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SIMPOZION
o Marți, 28 august, ora 

sediu! Muzeului de Artă al 
cii Socialiste România, are 
pozionul „Camil Ressu".

18, Ia 
Republi- 
loc sim- 

Despre
viața și opera artistului vor vorbi : 
Laura Cocea, prof. Teodor Dan. prof 
dr. Horia Dumitrescu, prof. Iulian 
Gheorghiu, prof. dr. Gheorghe Gheor
ghiu. Ada Geo Medrea, Catinca Ce
lesta Ressu. Marcela Săndulescu. 
Doina Schobel, Eugenia Ștefănescu. 
prof. Stefan Teodoreanu.

© La Jocurile
balcanic®

peste hotare

(R.D.G.). cîștigătoa- 
cu 6,36 m și Gun- 
(R.F.G.). a doua cu

dansatori din Nădlae, 
Ineu, Șicula, compo- - - ■ • ză-

— Formația vocal-instrumentală 
„IALLA” din U.R.S.S. va concerta 
astă-seară pentru melomanii bucu- 
reșteni la Sala Savoy.

probei
Hetzel

m.

CAMPIONATUL DE FOTBAL
DIVIZIA B

(ETAPA A III-A)(ETAPA A IV-A)

marcat Oblemenco (min. 90).

BOX

GALA DE LA
SATU-MARE

Din toate

HANDBAL TURNEUL
DE din

premiați ia volei și oinăFinalele

o Turnee pentru Marele

de 
pe

A.S.A. TG. MUREȘ — STEAUA 2—1 (1—0). Au marcat: Nagy (min.
8), Caniaro (min. 57) pentru gazde ; Năstase (min. 53) pentru oaspeți,

individuală. 
Anoeta

trei, fostul recordman mon- 
orei, belgianul Ferdinand

fizică și sport Timiș. Au partl- 
echipele reprezentative de ju- 

ale U.R.S.S., Ungariei, Poloniei. 
Germane, Cehoslovaciei, Bul- 

României

STEAGUL. ROȘU BRAȘOV — F. C. ARGEȘ 1—1 (0—0). Au marcat 
Cadar (min. 46) pentru brașoveni ; Troi (min. 59) pentru argeșeni.

SPORTUL STUDENȚESC—S.C. BACĂU 4—0 (1—0). Au marcat: Radu 
lescu (min. 4), Sandu Mircea (min. 56 și 85), Leșeanu (min. 65).

LA SATE"

Tînărul jucător indian Vijy

U.T.A. — DINAMO 1—2 (1—0).

(Corespondentul 
Grumeza). — în 

pe care îl în- 
selec-

UNIVERSITATEA CRAIOVA — POLITEHNICA IAȘI 1—0 (0—0). A
i

sporturile

POLITEHNICA TIMIȘOARA — F. C. CONSTANȚA 1—0 (1—0). A 
marcat : Bungău (min. I).

AGENDĂ 
MUZICALĂ

ATLETISM

Succese

românești
9

DIVIZIA A

— Cvartetul vocal „LOS BRAVOS", 
solista Elena Burke, orchestra „A- 
RAGON“-CUBA, prezintă vineri, 31 
august, la Sala Savoy, sîmbătă, 1 sep
tembrie, la Teatrul de vară „He
răstrău", spectacolul (,Saluto Cu
bano".

© La „europenele 
de juniori

RAPID — UNIVERSITATEA CLUJ 0—0.

Scurt-metraje pe ecranele Capitalei
în săptămînă 27 august — 2 septembrie 1973 pe ecranele Capitalei 

vor rula următoarele scurt-metraje :
MELODIA, LUCEAFĂRUL: Film 

dedicat vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în R.F. Germania : BU- 
CEGI, GIULEȘTI : Film dedi
cat vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Italia, San Marino și 
Vatican ; FAVORIT, EXCELSIOR: 
File de Istorie ; CENTRAL. FLA
MURA : Cartea de vizită ; LUMI
NA: Tata și marele talent (R.D.G.); 
DOINA : O.K. Singapore. (R.S.C.) ; 
GRIVIȚA : Zilele și nopțile unui 
bărbat ; ÎNFRĂȚIREA : Suflet din 
sufletul neamului său : FESTI
VAL : Din fluviu izvorăsc lumini ; 
DACIA : Prețul lașității; UNIREA: 
Simt oare plantele ? (U.R.S.S.) ;
LIRA : Orizont științific nr. 
6/1973 ; DRUMUL SĂRII : Româ
nia, țara mea ; FERENTARI : Cris
talul • românesc ; COTROCENI,

MIORIȚA : Microfabule ; PACEA: 
Copiii noștri ; CRÎNGAȘI : Cetăți 
ale spiritului bulgar (R.P.B.) ; VOL
GA, POPULAR, PROGRESUL : 
Pentru o cauză dreaptă ; VIITO
RUL : Albrecht Diirer (R.D.G.) ; 
GLORIA : Madrigalul la 10 ani ; 
AURORA : Răspunderea stăpînilor; 
MOȘILOR : N-a condus decît 120 
zile ; MUNCA : Lumea invizibilă 
a Deltei: COSMOS : Ritmuri româ
nești ; TOMIS : Orizont științific 
nr. 7/1973 ; FLACARA : Ghicitori ; 
ARTA : Visul unui pierde vară ; 
VITAN : în căutare de noi țărmuri 
(R.P.P.) ; RAHOVA : Discută cu 
altcineva (R.P.U.) ; CAPITOL : în 
căutarea animalelor sălbatice ; 
CLUBUL UZ. REPUBLICA : Io, 
Ștefan Voievod ; DOINA : Iedul 
bunicuței, Lacul zînelor, Maestrul 
boxează. La pîndă, Jacek și cățeii.

FESTIVALUL CÎNTECULUI, JOCULUI

J 
I 
I 
) 
A

î

I 
)

A

La campionatele europene 
ale juniorilor, ce au loc în ora
șul vest-german Duisburg, ti
nerii atleți români au realizat 
în cea de-a doua zi o colecție 
completă de medalii. Cursa de 
1 500 m au dominat-o Gheorghe 
Ghipu și Nicolae Onescu. Con
siderat. de fapt, mare favorit. 
Ghipu a reușit finalmente o 
spectaculoasă și aplaudată vic
torie. devenind campion euro
pean. Ghipu a realizat 3:45.78/ 
100. Foarte bine s-a com
portat și N. Onescu, clasat 
al doilea (medalie de argint), la 
numai 29 sutimi de secundă 
în urma lui Ghipu. O compor
tare remarcabilă a avut și Doi
na Spînu (16 ani). Ea a sărit 
6,28 m (record național de ju
nioare egalat), clasîndu-se pe 
locul al treilea, după Heidema- 
rie Anders 
rea 
hild 
6,28

C.F.R. CLUJ—C.S.M. REȘIȚA 3—3 (2—0). Au marcat: Adam (min. 3 
și 49), Boca (min. 24) pentru clujeni : Voinea (min. 48), Nestorovici 
(min. 53), Atodiresei (min. 85) pentru reșițeni.

fi

F.C. PETROLUL—JIUL 2—1 (1—1). Au marcat: Crîngașu —din 11 m 
(min. 31)1 și Tudorie (min. 81) pentru gazde ; Mulțescu (min. 22) pen
tru oaspeți.

Seria I. Caralmanul Bușteni — 
Ceahlăul Piatra Neamț 2—1, Celuloza 
Călărași - C.S.U. Galați 2—0, F.C. 
Galați — Progresul Brăila 1—0, Vic
toria Roman — Metalul Plopeni 0—0, 
Viitorul Vaslui — Constructorul Ga
lați 2—1, Oțelul Galați — Delta Tul- 
cea 0—1, Metalul Mija — C.F.R. Paș
cani 1—1, C.S.M. Suceava — Știința 
Bacău 4—1, Petrolul Moinești — Glo
ria Buzău 0—0.

După trei etape, in clasament con
duce C.S.M. Suceava (6 puncte).

Seria a II-a. Minerul Motru — Me
talul București 2—1, Carpați Bra
șov — Nitramonia Făgăraș 4—0, Au
tobuzul București — Dunărea Giurgiu 
1—1, Tractorul Brașov — Progresul 
București 1—0, Flacăra Moreni — E- 
lectroputere Craiova 2—0, C.S.M. Si
biu — Metalul Drobeta Turnu-Seve- 
rin 1—0. Chimia Rîmnicu-Vîlcea — 
C.S. Tîrgoviște 2—0, Șantierele Na
vale Oltenița — Dinamo Slatina 3—0, 
Gaz Metan Mediaș — Metrom Bra
șov 2—0.

După trei etape, în fruntea clasa
mentului, cu cîte 5 puncte, în ordine : 
Gaz Metan Mediaș, Flacăra Moreni, 
C.S.M. Sibiu.

Șl PORTULUI POPULAR DIN JARA ZARANDULUI
ARAD (Corespondentul „Scînteii", 

C. Siinion). în frumoasa stațiune bal
neoclimaterică Moneasa din județul 
Arad, ziua de 24 august a.c. a fost 
consacrată fazei finale a celei de-a 
5-a ediții a festivalului cintecului, 
jocului și portului popular din țara 
Zărandului, acțiune organizată de 

■ Comitetul județean Arad al U.T.C., 
în colaborare cu comitetul județean 
de cultură și educație socialistă și 
centrul județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării artis
tice de masă. Peste 650 de tineri 
artiști amatori — coriști din Hălma-

giu și Dieci, 
Pecica, Petriș, 
nenți ai tarafurilor din Bocsig, 
rând. Bîrsa,' Vîrfuri — au prezentat 
un impresionant spectacol folcloric, 
cîntecele și dansurile populare româ
nești și ale naționalităților conlocui
toare aduse pe scenă fiind răsplătite 
din plin cu aplauzele miilor de spec
tatori prezenți la festival. Tot atît de 
aplaudată a fost mai apoi evoluția 
tinerilor soliști vocali de muzică 
populară care s-au întrecut In ca
drul concursului interjudețean orga
nizat cu prilejul festivalului.

22.00

lnte de termen. 1973 — an
hotărîtor.

20.00 Cîn tecul sâptămînii : ț,JoacăL V florlle-n grădină4' de Paul
Urmuzescu. Text — Mihai

. 1 : Ludovic Spiess.
PROGRAMUL I 20,05 Ancheta TV : „Dosarul 8013“.

20,45 Revista literar-artistică TV.
17,30 Curs de limba franceză. Re- 21,30 Roman foileton : „Vinul

capitulare (6). roșu4’ (partea I) Producție a
13,00 Telex studiourilor de televiziune
18,05 La ordinea zilei.,. Azi, 1u- cehoslovace. după romanul

dețu) Sibiu. lui Frantisek Hecko.
18.20 Căminul. 22,05 24 de ore.
19.00 Ecranul — emisiune de ac-

tualitate s1 critică cinemato- PROGRAMUL II
grafică

19,20 1001 de seri. 20,00 Avanpremiera
19>30 Telejurnal • Cincinalul trla- 20.05 Film serial : „Arthur”.

21,20
21,40

Temelia unei recolte
îmbelșugate de grîu

(Urmare din pag. I)

Uneori lucrările de slabă calitate 
la pregătirea 
se datoresc 
clare date

terenului și semănat 
faptului că indicațiile 

de către specialiști nu 
sint respectate întocmai de către 
mecanizatori. Tot atît de adevărat 
este și faptul că unii ingineri agro
nomi nu conduc direct pe teren și 
nu controlează pas cu pas modul 
cum se lucrează. Obținerea unor 
recolte mari impune ca inginerii 
agronomi, toți specialiștii din agri
cultură să fie tot timpul pe cîmp, 
unde, printr-un control riguros, exer
citat zi de zi, oră de oră, să asigure 
executarea unor lucrări de bună ca
litate. De la pregătirea terenului șî 
pină Ia terminarea semănatului, spe
cialistul agricol să îndrume și să 
controleze modul cum se muncește, 
nu stind la capătul tarlalelor, ci 
mergînd după plug, după disc, după 
mașina de împrăștiat îngrășăminte, 
după semănătoare. In mod deosebit, 
calitatea lucrărilor de pregătire a 
terenului 
sporirea producției de griu 
stituie certificatul care atestă 
tatea muncii desfășurate de 
rul agronom.

In timpul scurt cit a mai 
pînă la începerea semănatului, ingi
nerii agronomi au multe probleme 
de rezolvat. Pe lingă grija pentru e- 
xecutarea unor lucrări de bună ca
litate la pregătirea terenului. împre
ună cu șefii de fermă, brigadierii și 
șefii secțiilor S.M.A., trebuie să re
gleze și să facă proba semănătorilor; 
să se asigure încă de pe acum că 
sămînța corespunde din punct de ve
dere calitativ. Bineînțeles, în timpul 
semănatului, întreaga activitate a 
inginerului agronom va trebui muta
tă în cîmp, unde va trebui să se 
convingă personal dacă fiecare por
țiune de teren este pregătită cores
punzător. Pentru aceasta se cere ca 
toți specialiștii din agricultură să fie 
conștient! că aportul lor la sporirea 
recoltei este hotărîtor : ei trebuie să 
fie permanent prezenți pe teren, 
unde să asigure asistența tehnică, să 
contribuie la efectuarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate.

Experiența a numeroase întreprin
deri agricole de stat și cooperative 
agricole a demonstrat că producția 
de grîu poate fi simțitor sporită. 
Pentru aceasta este necesar ca. încă 
în aceste zile, să se acționeze cu 
hotărîre în vederea grăbirii arături
lor, fertilizării terenurilor' si pregă-

tirii semințelor. Organele si organi
zațiile de partid, consiliile populare 
și direcțiile agricole trebuie să se 
preocupe, zi de zi. de îndeplinirea 
sarcinilor stabilite la recenta Ședin
ță de lucru consacrată unor proble
me economice : desfășurarea în 
bune condiții a campaniei de rec'ol- 
tare. strîngerea și păstrarea în bune 
condiții a recoltei, creșterea supra
feței ce se va însămînta m toamnă 
cu grîu și aplicarea măsurilor care 
să permită sporirea producției Ia 
hectar. Incepînd din această săptă- 
mînă trebuie încheiate pregătirile 
pentru însămîntarea griului, urmă- 
rindu-se. totodată, executarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate 
care să dea garanția că. în anul 
viitor, se va obține o recoltă mare 
la hectar.

lucrărilor de pregătire
— element hotărîtor pentru

— con- 
și caii- 
ingine-

(Urmare din pag. I)

rămas

citronadă a fost prețuit la 
1,30 lei. Bine că nu se 
aduc aceste „prețioase" pa
hare din import.

Să mergem mai departe. 
La Expres. dacă te-ncu- 
meți. poți să guști oricînd 
o... porție zdravănă de 
aglomerație, ghionturi. căl
dură înăbușitoare. coadă. 
Numai șeful unității e 
mulțumit : „Capacitatea u- 
nității 
pentru o vînzare de 20 000 
de lei, și 
dublu". La 
schimb, este ordine, cură
țenie. ospătarii aleargă ca 
niște sfîrleze printre mese, 
vitrinele sînt pline de pre
parate apetisante — legume 
de sezon, pescărie, carne, 
păsări. La comanda clien
tului se prepară și minră- 
ruri ușoare, dietetice — ra- 
soluri. supe și 
legume, cartofi 
smîntînă etc.

Tovarășul 
Stan, directorul 
lui de hoteluri 
rante „Lido". i 
parține și restaurantul gă
rii — pe care l-am întîlnit 
efectuind obișnuitul con
trol prin unități (acesta să 
fie oare secretul faptului 
că totul era „ca la carte" ?! 
— ne anunță că :

— „Grupurile organizate, 
turiștii individuali, pot co-

a fost prevăzută
astăzi vindem 

restaurant, in

creme de 
cu unt și
Constantin 
complexu- 
și restau- 

de care a-

20,55 Un Interpret îndrăgit al cîn- 
teculul ardelenesc : Dumitru 

... . .Sopon. ., ,. .
21,10 Film ,dpcpmentar : „Arhitec- 

ții diri'poiană11. Regia: Titus’ 
Mesaroș. li , m ■
Desene animate.
Bijuterii muzicale. Miniaturi 
vocale de Patslello, Scarlatti, 
Mussorgskt, Stravinskl. Run- 
cu, interpretate de baritonul 
Vasile Mlcu și orchestra de 
cameră „Scherzo” dirijată de 
Cornel Dumbrăveanu.
Cărți și idei o Discuție asu
pra lucrării „Studii de știin
ță politică" apărută sub re
dacția lui Ovfdiu Trăsnea și 
Marin Voiculescu a Curier* 
editorial.

După două zile de întreceri, 
clasamentele pe echipe ale 
Jocurilor balcanice de atletism 
de la Atena se prezintă astfel : 
masculin : 1—2. România și 
Grecia, cîte 85 puncte ; 3. Iugo
slavia — 74 puncte ; 4. Bulga
ria — 61 puncte ; 5. Turcia — 
4 puncte ; feminin : 1—2. Româ
nia si Bulgaria, cîte 66 puncte : 
3. Iugoslavia — 42 puncte : 4.
Grecia — 15 puncte.

După ce în prima zi Argenti
na Menis (cu 66,8 m la disc) și 
Viorica Viscopoleanu (6,50 m la 
lungime) au devenit campioane 
balcanice. în ziua a doua, în 
afara' victoriilor obținute de 
C. Raduli (79.38 m la aruncarea 
suliței) și Constantin Stan (la 
20 km marș), atleții români au 
mal cîștigat alte două probe : 
Gheorghe Cefan Ia 3 000 m Ob
stacole (8'29”91/100) și Vasile 
Bogdan, la decatlon (7651 punc
te). în proba de 200 m plat fe
mei, Mariana Condovici s-a si
tuat pe locul doi (24”19/100). 
Petre Lupan a cîștigat și el me
dalia de argint la 1 500 m plat 
(în: 3’-45’>51/100)j

Faza din meciul Rapid—Univer
sitatea Cluj, disputat ieri pe 

stadionul „Giulești"
Foto : S. Cristian

Cineaști amatori

între 10 și 17 august a.c. 
avut loc la Kelibia (Tunisia) 
cea de-a a 7-a ediție a Festiva
lului international de filme de 
amatori. La festival. filmul 
„OBSESIA", realizat de Sandu 
Dragoș la Cineclubul C.F.R. Ti
mișoara. a obtinut „Vulturul de 
bronz".

Selecția de filme de amatori 
din tara noastră, care a 
inclus peliculele 
vă". „Artere" 
șl oamenii săi 
un succes deosebit printre par- 
ticipanti.

mal
„Retrospecti- 

și „Satul Bîrca 
s-a bucurat de

manda direct sau telefonic, 
la restaurant, micul dejun 
și dejunul pentru zilele de 
excursie. Orice comandă 
trebuie acontată cu 50 
sută din valoarea ei. 
mind ca diferența să
plătită la ridicarea pache
telor.

— Este foarte bine. Dar 
ce părere aveți de leul care 
se ia la garderobă pentru 
bagaje 7

la 
ur- 
fie

ETAPA VIITOARE
(2 septembrie)

F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mu
reș ; Politehnica Iași — Politeh
nica Timișoara ; „U“ Cluj — „U“ 
Craiova : Steaua — Rapid ;

C.S.M. Reșița — F.C. Petrolul ț 
F.C. Constanța — Steagul roșu ; 
U.T.A. - Jiul ; S.C. Bacău — 
C.F.R. Cluj ; Dinamo — Sportul 
studențesc.

Seria a IlI-a. Corvin ul Hunedoa
ra — Gloria Bistrița 1—0, U.M. Ti
mișoara — Arieșul Turda 2—0, Vic
toria Cărei — Olimpia Oradea 3—1, 
F.C. Bihor — C.F.R. Timișoara 5—1, 
Vulturii Textila Lugoj — Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii 2—0, Minerul 
Cavnic — C.F.R. Arad 3—3, Minerul 
Baia Mare — Minerul Anina 3—0, 
Mureșul Deva — Metalurgistul Cugir 
5—0, Textila Odorhei — Olimpia 
Satu-Mare 0—1.

în clasament, după trei etape, con
duce Victoria Cărei, urmată de 
U.M. Timișoara, ambele cu cîte 6 
puncte.

K

CL/P4 TINERETULUI

TIMIȘOARA (Corespondentul
„Scînteii", Cezar Ioana). — De vi
neri. Timișoara găzduiește întrece
rile finale — la volei și oină — ale 
celei de-a V-a ediții a „Cupei ti
neretului de la sate'1. Organizată de 
C.C. al U.T.C. și U.N.C.A.P.. cu 
sprijinul C.N.E.F.S., această amplă 
competiție sportivă de masă s-a 
bucurat. în fazele anterioare. de 
participarea a sute de mii de tineri 
și tinere din toate comunele tării. 
Acum, la Timișoara și-au dat în- 
tîlnire cei mai buni dintre ei — pes
te 1 600 — component! ai echipelor 
campioane iudețene. Sîmbătă si du
minică au avut loc. într-o atmosfe
ră sărbătorească. întrecerile din se
rii, pe bazele sportive Politehnica, 
C.F.R.. U.M.T., Progresul. Grupul 
școlar ..Electromotor" și Liceul nr. 
4. pregătite special pentru acest 
eveniment. E locul să amintim că 
pentru buna desfășurare a întîlni-

- rilor, tinerii timișoreni au amena
jat. prin muncă patriotică, nu mai 
puțin de 16 terenuri de volei. Des
fășurate într-o deplină sportivitate, 
întrecerile preliminare au eviden
țiat. alături de dorința unanimă de 
afirmare, buna pregătire a multora 
dintre tinerii sportivi ai satelor. E- 
chipele campioane de oină ale ju
dețelor Neamț, Suceava. Teleorman, 
Ilfov șj cele de volei din Argeș. 
Arad (fete). Buzău. Mureș, Tulcea 
(băieți) au lăsat o frumoasă im
presie. Forurile locale de tineret și 
sportive au meritul de a fi asigu
rat oaspeților condiții optime nu 
numai pentru desfășurarea întrece
rilor. ci și pentru petrecerea orelor 
libere : vizitarea orașului, cu renu
mitele sale edificii social-culturale 
și parcuri, a bazelor sportive, întîl- 
niri cu tinerii timișoreni din între
prinderi si scoli etc.

INTERNATIONAL „PRIETENIA11
TIMIȘOARA ( Corespondentul 

„Scînteii"). — Timp de o săptămînă, 
la Timișoara, Lugoj, Jimbolia. Lovrin 
și Giarmata s-au desfășurat întilni- 
rile din cadrul Turneului internațio
nal de handbal „Prietenia", organi
zat de federația română de speciali
tate și Consiliul județean pentru edu
cație 
cipat 
niori 
R.D.
gariei. R.P.D. Coreene și 
(3 formații). Duminică dimineața, pe 
terenul „Constructorul" din Timi
șoara, au avut loc meciurile decisive. 
Derbiul turneului l-au disputat echi
pele U.R.S.S. și României, cîștigătoa- 
rele seriilor preliminare. Partida, viu 
disputată, s-a soldat cu victoria ti
nerilor handbaliști sovietici. Scor 
22—19. în meciul pentru locurile 
III—IV. Ungaria—Polonia 25—20.

tlm că restaurantul gării 
nu are grup sanitar, cel 
mai apropiat fiind cel de 
pe peron, aflat la dispozi
ția tuturor călătorilor, con
tra obișnuitei taxe de 0.25 
lei (care aici se percepe și 
numai pentru că ai intrat 
pe ușă). Neobișnuită însă 
este starea acelui grup sa
nitar, pentru care orice ca
lificativ. oricît de vehe
ment. ar fi încă palid...

«3

vece cu cactuși, 7—8 ghive
ce cu plante agățătoare și 
o glastră mare cu multe, 
toarte multe Indicatoare 
de prețuri (semn că. teore
tic, mai există și alte fe
luri de flori). Să oferim un 
ghiveci cu cactuși cuiva 
care pleacă sau vine de la 
drum — iată un gen de 
atenție cel puțin bizar...

In altă ordine de idei, 
s-ar .putea arăta că reve-

cum și unde, cine ar trebui 
să ne anunțe?). Am mai 
putea să vă spunem, apoi, 
că biroul de informații al 
O.N.T.-ului este, de fapt, 
o încăpere foarte aspec
tuoasă, care găzduiește și 
oficiul de schimb valutar, 
și un magazin ; sau că 
spațiul de afișaj și recla
mă pus la dispoziția cine
matografiei, anunță filme 
care nu mai rulează de

z>CmtlW în Gala de Nord
— Despre asta, n-am știut 

nimic ( ? 1)
Noi am aflat 

că leul acela se încasează 
pentru că la fel se intîm- 
plă și la bagaje de mî- 
nă ( ? 1) și se înregistrea
ză la capitolul încasări di
verse. O fi normal ? Cînd 
apreciați, să nu uitați de 
cei 10 la sută, incluși în 
nota de plată pentru dife
ritele servicii care trebuie 
puse ta dispoziția clientu
lui într-un local de cate
goria I. Și. pentru că veni 
vorba de categoria localu
lui. trebuie să mai amin-

în schimb
Vina pentru această si
tuație o poartă — du
pă aprecierea șefului de 
stație — numai îngrijitoa
rea din acea tură, căreia, 
„dacă va apărea ceva în 
ziar, i se va desface con
tractul de muncă". Aceas- 
ta să fie într-adevăr. 
tia ? Nu credem.

...Cînd conduci sau 
aștepți pe cineva Ia 
un buchet de flori 
desigur. binevenit, 
putea însă să vă 
nem că la florăria 
gară nu exista în acea di
mineață. decît 10—15 ghi-

solu-
cînd 

gară, 
este.
Am 

spu- 
din

nind de cîteva ori în dreptul 
tăblițelor care anunțau 
unde ar fi trebuit să se 
afle cărucioarele cu auto
servire pentru bagaje, 
ne-am convins că totul nu 
este decît o intenție, dacă 
nu o glumă: că. în afară 
de cunoscutele plecări și 
sosiri de trenuri și alte 
două, trei informații utili
tare, la statia de amplifi
care a gării nu se anunță 
decît interdicții. (Nu faceți 
aia. nu faceți ailaltă și alt
ceva nimic. Este, desigur, 
necesar să știm ce nu e 
permis. Dar ce putem face.

mult pe ecranele Capitalei. 
Păcat că nu s-a turnat 
pînă acum și un film care 
să fie intitulat „Nepăsarea". 
Afișul lui. uitat în gară un 
an, ar fi fost singura șan
să... (autocritică) de salva
re a celor care se ocupă 
de reclamă : sau că singu
rele muzee, anunțate în 
spațiile de afișaj, sînt : 
muzeul militar central (in
tre altele fie spus excelent 
prezentat) 
Bran, 
aici, 
a vă reproduce, pe scurt, 
părerea șefului stație!

și muzeul...
Ne oprim însă 

dar nu înainte de

București-Nord despre or
ganizarea 
serviciilor publice puse 
dispoziția călătorilor, 
pre cele constatate în 
dul nostru :

— Observațiile dv. 
juste. Multe lucruri, 
merg așa cum ar trebui. 
E o mare lipsă de . spațiu 
și, în plus, nimeni de la 
noi n-ar putea să-și ia răs
punderea organizării servi
ciilor publice. Știu că ar fi/ 
bine să se înființeze o cu
rățătorie, o călcătorie, poa
te și un dispecerat pentru 
hoteluri, dar eu mă ocup 
de Gara de Nord. Nu e 
treaba mea să mă ocup de 
treaba altora (1 ?). Dacă 
vor, eu le pun la dispoziție 
spațiu.

De unde se vede că e ne
cesar să intervină primă
ria Capitalei, care să hotă
rască. împreună cu toti cei
lalți factori de răspundere, 
măsurile de care depind 
înzestrarea și funcționarea 
ireproșabilă a tuturor ser
viciilor utile într-un punct 
atît de aglomerat și solici
tat. Pentru că, să nu ui
tăm, o gară nu este numai 
locul unde te urci ori co
bori dintr-un tren -- ci o 
adevărată poartă de intra
re și carte de vizită a ora
șului. în cazul nostru, a 
Capitalei tării.

și funcționarea 
la 

des- 
rai-

sînt
nu

SAT U-M ARE 
„Scînteii", Octav 
cadrul turneului . 
treprinde în țara noastră, 
ționata de box a Ghanei (antrenată 
de românul Eustațiu Mărgărit) a în- 
tîlnit la Satu-Mare, în fața a peste 
2 000 de spectatori, echipa A. S. Vo
ința din localitate. Oaspeții au cîști- 
gat cu 15—7. De remarcat că din e- 
chipa Ghanei fac parte campionii A- 
fricii Anthony Martey și Roy Kaba 
și cîțiva laureați ai Jocurilor spor
tive africane, printre care Kwao Ka- 
leho, Joe Destimo, U. K. Asante.

NATAȚIE o Noi recorduri mondia
le. Cu prilejul Campionatelor de na- 
tație ale S.U.A. : Joanne Harshbar
ger — în proba de 1 500 m liber 
femei, 16’54”14/100 și John Hencken 
— în'proba de 200 m bras, 2’20”52/100.

CICLISM • Campionatele mondia
le de la San Sebastian. Englezul 
Hugh Porter (în vîrstă de 33 de ani) 
a cîștigat, pentru a patra oară, titlul 
de campion mondial (la profesioniști) 
în proba de urmărire 
Pe pista velodromului 
San Sebastian, Porter a acoperit dis
tanța de 5 000 m în timpul 
6’02”97/100, întrecînd în finală 
olandezul Rene Pijnen — 6’12”47/100. 
Pe locul 
dial al 
Bracke.

TENIS _ __ _____ ______
premiu F.I.L.T." — In turneul de la 
Toronto, finala probei de simplu băr
bați se va disputa între spaniolul 
Manuel Orantes și olandezul Tom 
Okker. Orantes l-a eliminat cu 6—4, 
6—4 pe Cliff Drysdale (R.S.A.), în 
timp ce Okker l-a întrecut cu 6—3. 
6—7, 6—1 pe columbianul Ivan Molina. - - - -
Amritraj, revelația acestui sezon, și 
australianul Colin Dibley s-au califi
cat pentru finala turneului de la 
South Orange (New Jersey). în semi
finale.: Amritraj — Gonzales 6—2, 
6—3, Dibley — Graebner 6—3, 6—3.

FOTBAL c în campionatul fran
cez, rezultate din cea de-a cincea 
etapă : Paris — Nîmes 3—1 ; Reims
— Nantes 4—2 ; Lyon — Rennes 
2—2 ; Lens — Sedan 4—2 ; Sochaux
— Troyes 2—0 ; Bastia — Nisa 1—0; 
Marsilia — Nancy 2—2 ; Metz — 
Strasbourg 2—0 ; Monaco — Bor
deaux 1—1 ; Angers — St. Etienne 
4—0 0 Prima etapă a campionatului 
Angliei : Arsenal — Manchester U- 
nited 3—0 ; Coventry — Tottenham 
1—0 ; Derby Country — Chelsea 1—0; 
Ipswich — Leicester 1—1 ; Leeds — 
Everton 3—1 ; Liverpool — Stoke 
1—0 ; Manchester City — Birmin
gham 3—1 ; Queens Park Rangers — 
Southampton 1—1 ; West Ham Uni
ted — Newcastle 1—2 ; Wolverhamp
ton — Norwich 3—1.

ATLETISM. La Crystal Palace 
din Londra a început meciul atletic 
dintre selecționatele Ungariei și An
gliei. După prima zi. conduc gaz
dele, la masculin cu 58—48 puncte 
și la feminin cu 37—36. Iată cîști- 
gătorii cîtorva dintre probe : mas
culin : 1 500 m : Clement (Anglia) — 
3’38”5/10 ; 5 000 m; Black (Anglia) 
— 13’48”2/10 : săritura în înălțime : 
Major (Ungaria) — 2,17 m ; arunca
rea greutății : Capes (Anglia) — 
19,90 m ; feminin : 200 m : Golden 
(Anglia) — 23’3/10 ; 400 m — Szabo 
(Ungaria) 53’7/10 ; aruncarea discu
lui : Kleiber (Ungaria) — 56,26 m : 
800 m : Wright : 2’04”3/10.

Sportivi celebri din Anglia — între 
care fostul campion olimpic, atletul 
David Hemery, rugbistul Barry John, 
boxerul Joe Bugner, fotbalistul 
Bobby Moore — au participat la un 
„concurs al campionilor", întrecîn- 
du-se în alte discipline decît cele 
practicate de ei. învingător a ieșit 
D. Hemery, care s-a situat pe primul 
loc la înot, ciclism, cursa cu obsta
cole. Barry John s-a clasat al doilea, 
fiind cel mai bun la golf, tenis și 
fotbal (lovituri de Ia 11 m, trase por
tarului echipei Irlandei de Nord, Pat 
Jennings).
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
In momentul în care Republica Socialistă România se pregătește să 

celebreze aniversarea Zilei eliberării, sînt fericit să adresez Excelenței 
Voastre cele mai vii felicitări, împreună cu urările mele călduroase 
pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea și bună
starea poporului român..

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
în momentul în care țara dv sărbătorește cu satisfacție Ziua sa na

țională, Consiliul Revoluției, guvernul și poporul algerian mi se alătură 
în a transmite Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări și urări 
de sănătate personală și de prosperitate poporului român prieten.

Sînt bucuros să constat că între țările noastre există relații de coope
rare fructuoase și am convingerea că grație spiritului de înțelegere mu
tuală manifestat de cele două țări și pe baza avantajului reciproc acestea 
vor cunoaște și în viitor o dezvoltare pe măsura aspirațiilor noastre co
mune și a prieteniei tradiționale care leagă cele două popoare ale noas
tre.

Cu înaltă considerație,

HOUARI BOUMEDIENNE
Președintele Consiliului Revoluției 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a tării dumneavoastră îmi este plă

cut să vă adresez, în numele poporului Republicii Volta Superioară, al 
guvernului său și în numele meu personal, cele mai vii și călduroase 
felicitări și urări sincere pentru fericirea dumneavoastră personală și 
pentru prosperitatea poporului român.

Ne amintim cu emoție de neuitata vizită pe care am efectuat-o în 
vara aceasta în frumoasa dumneavoastră tară și rămînem convinși că 
discuțiile purtate într-o cordialitate sinceră pe care le-am avut vor 
servi la dezvoltarea bunelor relații existente între țările noastre, spre 
binele popoarelor noastre și al păcii universale.

Cu foarte înaltă considerație.
General SANGOULE LAMIZANA

Președintele Republicii
Volta Superioară

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

rog Excelenta Voastră să primească. în numele meu și al poporului 
brazilian, sincere urări de fericire personală și de prosperitate poporu
lui român.

EMILIO GARRASTAZU MEDICI
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României, vă rog să primiți felicitările 

mele și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului român

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Islandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
■Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră sînt fericit să 

vă adresez cele mai vii felicitări. în numele poporului Republicii Mali, 
al Comitetului Militar de Eliberare Națională, al guvernului și în nu
mele meu personal, vă transmit urări sincere de bine pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

Cu foarte înaltă considerație,
Colonel MOUSSA TRAORE

Președintele Republicii Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al Zilei naționale a Republicii Socialiste România 

am deosebita plăcere să vă transmit dv. și poporului român prieten 
urările noastre cele mai cordiale și sincere felicitări.

Sînt convins că legăturile de prietenie și colaborare care există între 
Pakistan și Republica Socialistă România vor continua să crească tot 
mai puternic în anii care vin.

Vă rog să acceptați, Domnule președinte, asigurarea celei mai înalte 
considerați uni.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președinte al Republicii Islamice 

Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, rog 

pe Excelența Voastră să primească viile mele felicitări, precum și cele 
mai bune urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul 
român.

SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Domnule Președinte,
Cu ocazia celei de-a XXIX-a aniversări a Eliberării României, rog 

pe Excelența Voastră să primească cele mai calde urări de sănătate, fe
ricire, viață lungă, împreună cu cele mal bune urări pentru succese din 
ce în ce mai prodigioase în lupta Dumneavoastră pentru progresul na
țional. care este pe o cale atît de bună sub conducerea Dumneavoastră 
înțeleaptă.

Permiteți-mi de a profita de această ocazie pentru a saluta atașa
mentul României la marile țeluri și principii ale Cartei Națiunilor Unite, 
încrederea sa în misiunea Organizației Mondiale și eforturile sale con
tinue în serviciul nobilelor idei de pace, prietenie, cooperare și înțelegere 
între națiuni.

Primiți, vă rog, Domnule Președinte, omagiul profundului meu 
respect.

S. A. CHEDID
Directorul Centrului de Informare 

al O.N.U. la București

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul călduros de felicitare pe care 
Excelenta Voastră a binevoit să mi-1 adreseze în numele poporului 
român, al partidului său și al Consiliului de Stat, cu ocazia celei de-a 
X-a aniversări a revoluției noastre.

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale a țării dv, sînt foarte feri
cit de a vă adresa, la rîndul meu, în numele poporului congolez, al 
partidului și Consiliului său de Stat și în numele meu personal, vii și 
călduroase felicitări.

Cu toate că șederea noastră în România a fost scurtă, poporul con
golez. prin delegația sa, păstrează o amintire de neuitat și găsește astăzi 
în această fericită împrejurare, ocazia de a reafirma prietenia sinceră 
care îl animă față de poporul frate român.

Dovezile de încredere pe care poporul și conducătorii români nu 
încetează să ni le aducă demonstrează voința de nezdruncinat a po
poarelor noastre de a conlucra pentru o colaborare fructuoasă.

îmi exprim dorința de a vedea întărindu-se și mai mult legăturile 
de sinceră cooperare, stabilite într-un mod atît de fericit între cele două 
țări ale noastre.

Vă rog să primiți, tovarășe președinte, urările mele de fericire și 
sănătate personală și de prosperitate pentru poporul român prieten.

Cu foarte înaltă și frățească considerație.

Comandant MARIEN N'GOUABI
' Președintele Republicii Populare

Congo

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, sînt fericit să 
vă adresez, în numele poporului și guvernului malgaș și în numele meu 
personal, viile mele felicitări.

Vă transmit urări de fericire pentru Excelența Voastră și de prospe
ritate pentru poporul român.

Cu înaltă considerație,

General de divizie GABRIEL RAMANANTSOA
Șeful guvernului Republicii Malgașe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România /■
Cu ocazia glorioasei aniversări a Zilei naționale a României, am 

marea plăcere să. transmit Excelenței Voastre, poporului și guvernului, 
în numele meu, cit și din partea poporului și guvernului Republicii 
Democratice Sudan, sincerele noastre felicitări și cele mai bune urări 
de progres și prosperitate. Mă folosesc de acest prilej pentru a trans
mite Excelenței Voastre convingerea noastră că relațiile prietenești, care 
în mod fericit există între cele două țări ale noastre, vor continua să 
înflorească și să se dezvolte în interesul comun al celor două popoare 
ale noastre. z

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte -conside- 
rațiuni și salutări cordiale. „ .

-■' :■■■■■■' '■ ■' ' ' ■

General-maior MOHAMED EL BAGHIR AHMED
Prim-vicepreședinte

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 'România

Primul ministru, guvernul și poporul Maltei mi se alătură pentru 
a transmite Excelenței Voastre, guvernului și' poporului României cele 
mai bune și sincere urări cu ocazia sărbătorii naționale a țării dum
neavoastră.

( ANTHONY J. MAMO
Guvernator general al Maltei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul general al Partidului Comunist Român

în numele Comitetului Central al Organizației Politice a Frontului 
Național din Republica Democrată Populară a Yemenului, adresăm cele 
mai călduroase felicitări Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român prieten și dumneavoastră personal, cu ocazia celei de-a XXIX-a 
aniversări a eliberării României de sub' jugul fascist, eveniment de 
seamă în Istoria poporului român.

Roporul Republicii Democrate Populare a Yemenului urmărește cu 
simpatie și interes realizările obținute de poporul român, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului său comunist.

Vă adresăm urări de fericire personală, de prosperitate șl progres 
poporului român prieten.

abdul Fattah ismail
Secretar general al Organizației 

Politice a Frontului Național 
al Republicii Democrate Populare 

a Yemenului

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării României transmit Excelenței Voas-, 
tre cele mai sincere felicitări, împreună cu cele mai călduroase urări de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul român,

AMIR ABBAS HOVEYDA
Prim-ministru al Iranului

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului pakistanez, precum și al meu 
personal, adresez Excelentei Voastre, guvernului și poporului român 
prieten, felicitările noastre cele mai călduroase, cu fericita ocazie a Zilei 
naționale a Republicii Socialiste România.

Fie ca relațiile prietenești și de colaborare care există între cele 
două țări ale noastre să crească tot mai puternic în viitor.

Vă rog să acceptați. Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.

ZULFIKAR AU BHUTTO
Prim-ministru al Republicii 

Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, sînt 
foarte bucuros să adresez Excelenței Voastre, în numele meu, cît și al 
guvernului și poporului marocan, cele mai călduroase felicitări, împre
ună cu urările cele mai sincere de sănătate și fericire personală pentru 
dumneavoastră, de prosperitate tot mai mare pentru poporul român 
prieten, aflat sub înalta și înțeleaptă conducere a Excelenței Voastre.

îmi exprim marea dorință de a vedea întărindu-se tot mai mult 
relațiile de colaborare și cooperare dintre cele două țări, în folosul 
popoarelor noastre.

Folosesc acest eveniment fericit pentru, a reînnoi Excelenței Voastre 
expresia celei mai înalte considerații.

HASSAN II
Regele Marocului

corespondenții
„Scînteii“ transmit

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a eliberării României, am plă
cerea să adresez Excelenței Voastre, poporului și guvernului român. în 
numele poporului și guvernului irakian, precum și al meu personal, 
felicitările noastre călduroase și cele mai bune, urări de sănătate și feri
cire, de progres și prosperitate poporului român prieten.

AHMED HASSAN AL BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Poporul Iordaniei mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre și 
poporului român felicitările noastre cele mai călduroase, cu prilejul ani
versării Zilei naționale a României.

Cu cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelențele 
Voastre, precum și de continuă bunăstare și progres națiunii dumnea
voastră.

HUSSEIN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al Zilei eliberării Republicii Socialiste România, 
noi, în numele guvernului și poporului din Nepal, transmitem Excelen
ței Voastre felicitările noastre 'cordiale și cele mai bune urări de feri
cire personală, de progres și prosperitate poporului român,

BIRENDRA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în această zi de sărbătoare transmit urări pentru prosperitatea 
României și continuarea fericită a acțiunii dumneavoastră în favoarea 

■păcii și a apropierii dintre popoare.
Primiți, vă rog, sentimentele mele respectuoase și prietenești.

ROBERT FABRE
Președintele Mișcării radicalilor de stingă 

din Franța

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 
transmit Dumneavoastră și prin intermediul Dumneavoastră. Partidului 
Comunist Român și întregului popor român, salutul frățesc al Comite
tului.Central al Partidului Socialist din Uruguay.

Sîntem "siguri că importantele succese obținute de România consti
tuie, în fața ochilor lumii, un aport foarte prețios și un îndemn pentru 
toate popoarele care luptă pentru eliberare și socialism,

RAMON MARTINEZ
Secretar general al Partidului 

Socialist din Uruguay

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi să vă felicit cordial cu prilejul zilei naționale a po

porului român — Ziua eliberării României de sub jugul fascist.
Vă doresc multă sănătate, succese în continuare în înalta dum

neavoastră activitate de partid și de stat. îndreptată spre binele po
porului român, întăririi prieteniei, unității și colaborării țărilor socia
liste. păcii în lumea întreagă.

Cu profundă stimă.
, N. FADDEEV
Secretarul Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

«o

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele membrilor ambasadei Republicii Indonezia din București, 

precum și al meu personal, permiteți-mi să adresez Excelenței Voastre 
urări cordiale și sincere felicitări, cu prilejul celei de-a 29-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul fascist.

Permiteți-ne. în același timp, să exprimăm Excelenței Voastre cele 
mai bune urări de sănătate și fericire.

Sîntem bucuroși să fim martorii dezvoltării rapide a relațiilor de 
prietenie și colaborare între cele două țări și popoare ale noastre, bazate 
pe principiile respectării Independenței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reci
proc. Sîntem convinși că această tendință va continua spre binele reci
proc al țărilor și popoarelor noastre, spre binele cooperării și păcii in
ternaționale.

Mă folosesc de această ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre 
asigurarea înaltei mele considerații.

MURSALIN D. M.
Ambasador al Indoneziei

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre felicitări sincere cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Mă folosesc de această ocazie pentru a transmite cele mai bune urări 
Excelenței Voastre personal, precum și urări de prosperitate continuă și 
progres pentru poporul român.

JABER AL-AHMED AL SABAH
Prinț moștenitor șl prim ministru

al statului Kuweit

• In Sala sporturilor din 
SIBIU s-a deschis o expoziție a 
bunurilor de consum. Sint expu
se țesături, confecții, articole de 
sticlărie, mobilă, covoare, încăl
țăminte. articole de marochină- 
rie, în majoritate produse noi, 
realizate de 32 de unități eco
nomice din județ, o între CON
STANȚA și MAMAIA, pe malul 
lacului Tăbăcărie, s-a conturat o 
nouă deltă, care reunește plan
tații de sălcii plîngătoare,’ plopi 
și stuf, în care trăiesc popoare de 
lebede, pelicani, egrete, rațe, ți
gănuși, stîrci etc., avînd condiții 
dintre cele mai bune de viață, 
create de specialiștii complexu
lui muzeistic de științele naturii 
Constanța. • Colectivul Combi
natului de lianți și materiale re
fractare TURDA și-a mobilizat 
toate resursele pentru a veni în 
întîmpinarea cerințelor crescînde 
ale șantierelor de construcții. La 
Fabrica de ciment din Turda s-a 
realizat o producție suplimentară 
de peste 10 000 tone ciment față 
de 12 000 tone cît prevede anga
jamentul anual, o Țăranii coo
peratori din județul MUREȘ au 
efectuat lucrări de hidroamelio
rații pentru combaterea excesu
lui de umiditate pe o suprafață 
de peste 4 500 hectare. ® în noul 
an școlar, elevilor din județul 
TULCEA le vor fi puse la dis
poziție noi spații destinate pro
cesului instructiv-educativ. La 
Tulcea, de pildă, vor fi date în 
folosință noul local al liceului 
industrial și internatul, cantina 
și atelierele de la liceul nr. 2 
etc. De școli noi vor beneficia 
și copiii din localitățile Topolog, 
Ciucurova și Grindu. o Au fost 
terminate schițele de sistemati
zare ale comunelor Hăghig, O- 
zun, Chichiș și Valea Crișului, 
fapt care marchează terminarea 
acțiunii de elaborare a schițelor 
de sistematizare ale tuturor co
munelor din județul COVASNA. 
Conform schițelor de sistemati
zare, în urma acțiunii de res- 
trîngere a vetrelor de sate și a 
perimetrelor orașelor, se vor re
da în circuitul agricol cir
ca 2 700 ha teren. în co
muna Doștat, județul ALBA, a 
avut loc inaugurarea unui mo
dern cămin cultural. Prima ma
nifestare cultural-educativă, or
ganizată în noul edificiu, s-a 
intitulat : „Cu cine se mîndreș- 
te satul", omagiind pe cei mai 
harnici locuitori,, e La SINAIA 
a început construcția complexu
lui turistic hotelier „Telefe
ric", care va dispune de came
re confortabile cu 334 locuri, 
două restaurante, bar de zi și 
de noapte, o piscină acoperită, 
garaj subteran, La parterul clă
dirii vor funcționa un complex 
meșteșugăresc, magazine de 
desfacere a produselor de arti
zanat și altele. • Oficiul de îm
bunătățiri funciare VASLUI e- 
fectuează pe zeci de mii fie 
hectare ample lucrări de com
batere a eroziunii solului, 
într-un stadiu înaintat se află 
lucrările din bazinele hidrogra
fice Rediu-Galian, unde este 
executată și o acumulare cu o 
capacitate de 4,4 milioane rpetrl 
cubi apă. e în comuna Burilâ 
Mare, județul MEHEDINȚI, s-a 
deschis, din inițiativa organiza
ției comunale U.T.C., un șantier 
de muncă al tineretului. Cei 
peste 80 de tineri de pe șantier 
și-au propus să amenajeze o 
modernă bază sportivă, să con
tribuie la pregătirea școlilor 
pentru noul an școlar și să a- 
menajeze, pentru irigat, o su
prafață de 40 hectare, o în 
frumoasa stațiune balneo-cli- 
materică BĂILE HERCULA- 
NE s-a dat în folosință un 
nou complex hotelier cu 300 de 
locuri pe fiecare serie de trata
ment, constituit din fondurile 
alocate de Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România. Com
plexul dispune de condiții din
tre cele mai bune de cazare și 
tratament. • Primii 300 de ti
neri muncitori ai celui mai tî- 
năr obiectiv industrial din 
FOCȘANI — întreprinderea de 
ștanțe, matrițe și scule așchie- 
toare — s-au mutat într-un că
min modern, unde au asigurate 
condiții confortabile de odihnă. 
Pină la sfîrșitul acestei luni va 
fi terminat și cel de-al doilea 
cămin pentru nefamiliști, cu o 
capacitate de 240 locuri, o La 
SATU MARE a început con
strucția unui nou complex avi
col intercooperatist, cel mai 
mare de acest fel din județ, 
care va contribui la îmbunătă
țirea aprovizionării cu carne a 
populației sătmărene, e S-a 
încheiat — cu mult înainte de 
termenul planificat — moderni
zarea străzii Unirii din TG. 
■TIU, care leagă șoseaua dinspre 
Rm. Vîlcea cu piața „Tudor 
Vladimirescu" din centrul mu
nicipiului. Noua arteră, cu patru 
benzi, înlesnește circulația auto
vehiculelor prin municipiu. • 
S-a încheiat amenajarea parcu
lui C.F.R. din cartierul Ițcani — 
SUCEAVA. La efectuarea lu
crărilor au contribuit, prin 
muncă voluntar-patriotică, nu
meroși locuitori ai cartierului. 
Tot aici a fost construit un nou 
obiectiv comercial — „Terasa 
feroviarului". • Muncitorii în
treprinderii de hîrtie Petrești 
au construit, pentru copiii lor, 
Intr-un cadru natural pitoresc, 
la punctul numit „Cărări", ‘ o 
frumoasă cabană turistică, o în 
fața gării centrale din ORADEA 
s-a dat în folosință un pasaj 
subteran, care înlesnește acce
sul spre mijloacele de transport 
cu legături în toate direcțiile 
municipiului, descongestionîn- 
du-se astfel aglomerația din 
piață.
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MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 10 MÂ5 ObVOLUClOhAQIO
E5 WN APONAft

LIMA. — In cadrul „Săptămânii 
românești dedicate sărbătoririi zilei 
de 23 August", vicerectorul 
versității naționale 
din Lima, prof. dr. 
Puglisevich, a ținut 
despre principalele 
ținute de poporul 
rindu-se la relațiile 
nia și Peru, vorbitorul a subliniat 
interesul manifestat de poporul 
peruan în legătură cu apropiata 
vizită pe care o va întreprinde in 
această țară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Cunoscutul profesor de literatu
ră Dario Chavez de Paz a ținut, 
la rîndul său, o prelegere despre 
poezia românească, după care ti- 

> nevi poeți peruani au recitat ver
suri ale unor poeți clasici români.

ULAN BATOR. — In capitala 
R. P. Mongole a avut loc d adu
nare festivă la care au participat 
J. Batmonh, șef de secție la C.C. 
al P.P.R.M., președintele Asociației 
de prietenie mongolo-romănă. S. 
Dagva, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.P.R.M., B. Dașteren, vice
președinte al Federației Asociațiilor 
de Prietenie și Pace, O. Hosboiar, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai asociației de 
prietenie, precum și personalități 
ale vieții politice și culturale.

Au luat cuvîntul D. Baldan, vice
președinte al Asociației de priete
nie mongolo-română. rectorul In
stitutului de medicină, și Traian 
Girba, ambasadorul României la 
Ulan Bator.

La Palatul păcii și prieteniei a 
fost deschisă o expoziție 
realizările țării noastre.

ADEN. — însărcinatul cu 
a.i. al Republicii Socialiste 
nia la Aden, Ion Neagu,

Uni- 
San Marcos 
Julio Munoz 

o conferință 
realizări ob- 
român. Refe- 
dintre Romă-

privind

afaceri
Româ- 

a ofe-

VIETNAMUL DE SUD

încălcări ale acordului
de încetare a focului
de către administrația 

saigoneză
VIETNAMUL DE.SUD 26 (Ager- 

pres). — Agenția Eliberarea infor- ■ 
niează că, în ultimele șase luni, în 
raioanele centrale ale Vietnamului de 
Sud trupele saigoneze au efectuat 
peste 20 000 de operațiuni în zonele 
aflate sub controlul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Asupra orașelor 
și satelor pașnice a fost lansată o 
cantitate de 19 000 tone bombe și 
peste o jumătate de milion de proiec
tile. Administrația saigoneză a 
construit peste 30 de lagăre și „sate 
strategice". Peste 30 000 de locuitori 
din zonele aflate sub controlul 
G.R.P. din provinciile Kuangnam și 
Kuanciu au fost strămutați în astfel 
de „sate".

rit un cocteil. Au participat 
Mohamed Saleh Muțea, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Frontului Național, ministrul afa
cerilor externe al R. D. P. a Yeme
nului, Abdel Aziz Abdel Walt, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al Frontului Național, 
ministrul economiei și industriei, 
Ahmed Abdullah Abdul Illah. mi
nistrul învățămintului, Nasser Mo
hamed Yassin, ministrul locuințe
lor, Taha Mohamed Ghanem, gu
vernatorul capitalei și al primului 
guvernorat, adjuncți de miniștri, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și din alte 
instituții centrale, personalități din 
domeniul culturii și artei, oameni 
de afaceri, ziariști, membri ai 
corpului diplomatic.

ROMA. — Primăria orașului Li
vorno a organizat, vineri seara, in 
colaborare cu Ambasada Republicii 
Socialiste România la Roma și Aso
ciația de prietenie Italia-Romănia, 
o manifestare culturală. Cu acest 
prilej, prof. univ. Alexandru Bă
lăci. directorul Bibliotecii române 
din cadrul „Accademia di Roma
nia" din capitala Italiei, a ținut o 
conferință la Clubul muncitorilor 
portuari din Livorno. In a- 
ceeași zi, la Livorno a fost 
inaugurată o expoziție colectivă de 
pictură, cu lucrări aparținînd unor 
reprezentanți ai școlii contempo
rane plastice românești.

BOGOTA. — La Universitatea 
Jorge Tado Vozano din capitala 
columbiană a fost deschisă expozi
ția de fotografii, cărți și obiecte de 
artizanat „România pitorească".

LONDRA. — La galeriile de artă 
„Towner" din Eastbourne s-a des
chis o expoziție de gravură, pic
tură și sculptură românească con
temporană.

DELHI 26. (Corespondență de la I. 
Puținelu). — Un proiect de lege, vi- 
zînd trecerea sub controlul statului 
a tuturor activităților desfășurate de 
companiile străine angajate în sfera 
comerțului, a fost supus dezbaterii 
Camerei Populare a Parlamentului 
indian. Prin adoptarea acestui proiect 
de lege, ca amendament la actul de 
reglementare a normelor relațiilor 
dintre guvern și companiile străine, 
firmele în cauză vor fi transformate 
în organizații naționale.

în alocuțiunea rostită la deschide
rea dezbaterilor parlamentare, Y. B. 
Chavan, ministrul'indian al finanțe-

lor, a declarat că nu mai poate fi 
tolerată o situație care îngăduie unor 
firme sau persoane străine să acțio
neze in India conform propriilor in
terese. El a menționat, totodată, că 
guvernul indian intenționează să 
mărească, pină la 60 la sută, cota 
de participare a statului in întreprin
derile cu capital mixt. Vor fi excep
tate — a arătat Y. B. Chavan — 
acele firme străine prin a căror ac
tivitate pot fi asigurate importul u- 
nor utilaje ultramoderne în ramuri- 
le-cheie ale economiei indiene, pre
cum și o producție prioritar orien
tată spre export.

Balantă favorabilă în comerțul» »

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
Argentina a înregistrat o balanță fa
vorabilă de peste 500 milioane dolari 
în comerțul său exterior în prima 
jumătate a anului 1973 — informează 
cotidianul „Cronista Comercial". A- 
ceasță evoluție a fost determinată de 
sporirea exporturilor.

Potrivit ziarului menționat, In pe
rioada amintită. Argentina a expor
tat mărfuri în valoare de 1,34 miliar
de dolari — ceea ce reprezintă o 
creștere de 46 la sută față de aceeași 
perioadă a anului 
portat în valoare 
dolari.

Cele mai mari 
au fost înregistrate la cereale, carne 
și produsele industriale.

în vederea extinderii comerțului 
său internațional. Argentina a pro-

movat activ schimburile comerciale 
‘ cu țările din Asia și Africa, pe lingă 

cele cu statele latino-americane și 
europene.

Demonstrație de masă la Santiago de Chile in sprijinul programului Unității 
Populare

trecut — și a im- 
de 785 milioane

creșteri la export

agențiile de presă transmit
La Geneva a luat sfîrșit 

reuniunea expeditor O.N.U. 
care pregătesc Conferința 
asupra dreptului mării, pf°- 
gramată pentru anul viitor. In cursul 
întrunirii, care a durat două luni, 
participanții au reușit să soluționeze 
în principiu una din problemele prin
cipale controversate, și anume cea 
referitoare la zona apelor teritoriale.

Kim Ir Sen, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
l-a primit, sîmbătă, pe Ryoichi Ku
roda, guvernatorul prefecturii japo
neze Osaka, cu care a avut o con
vorbire prietenească.

zbor,

Președintele Zambiei,
Kenneth Kaunda, a semnat sîmbătă, 
în cadrul unei conferințe a Partidu
lui Unit al Independenței Naționale, 
în prezența a 6 000 de delegați, noua

MISIUNEA „SKYLAB"

mai

Studenti francezi, aflați în Marea Britanie, au manifestat pe străzile Lon
drei în semn de solidaritate cu muncitorii uzinelor „LIP* din Besanqon

Constituție, care instituie sistemul 
unui singur partid politic în țară. La 
conferința Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale participă, în ca
litate de invitați, președintele Zai
rului, Mobutu Șese Seko, președin
tele Tanzaniei, Julius Nyerere, și 
delegați din Kenya, Botswana, Ma
lawi, Swaziland și Lesotho.

HOUSTON 26 (Ager
pres). — Echipajul de 
pe „Skylab" a anunțat, 
sîmbătă seara; centrul 
de control că cinci din 
cele 17 acumulatoare 
ale stației nu se reîn
carcă normal și au 
pierdut 40 la sută din 
capacitatea lor de func
ționare.

„Skylab" este ali
mentat cu energie prin 
intermediul celulelor 
solare, care transfor
mă lumina în energie 
electrică. Nava petrece 
aproximativ 30 de mi
nute în întuneric pe 
fiecare orbită, timp in

care toată energia este 
furnizată de bateriile 
ce se reîncarcă ulte
rior. Dacă se produce 
o degradare a capaci
tății de încărcare. în 
cele 30 de minute sta
ția va primi tot 
puțină energie.

Directorul de 
Milton Windier, a de
clarat că menținerea 
în spațiu a actualei 
misiuni nu va fi afec
tată de acest fapt, dar 
că unele experiențe ăr 
putea fi anulate pentru 
conservarea energiei. 
El a adăugat, de ase
menea. că cea de-a

treia, și ultima, misiu
ne „Skylab" va putea 
fi lansată, iar mem
brii acesteia vor aduce 
unele îmbunătățiri: 
funcționării sistemului. ‘ 
In prezent este vorba 
mai mult despre o ne
plăcere decît despre o 
criză de energie pro- 
priu-zisă. a spus el.

Windier a afirmat că 
preocuparea principală 
a specialiștilor de la 
sol se concentrează a- 
supra efectelor pe ter
men lung ale defec
țiunii. ale cărei cauze 
sînt încă neelucidate.

Cu o zi înainte de înce
perea unui turneu în Orien
tul Apropiat, secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite. 
Kurt Waldheim, a sosit, duminică, la 
Geneva, unde va avea convorbiri cu 
reprezentantul său special în această 
regiune, ambasadorul Gunnar Jar
ring.

Convorbiri egipteano-li- 
bîene. Președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Li
bia. Moamer El Geddafi, însoțit de 
premierul Abdel Salam Jalloud și de 
Omar el Meheishy, membri ai Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
a sosit într-o vizită Ia Cairo, pentru 
convorbiri cu oficialitățile egiptene 
asupra unor probleme privind rea
lizarea proiectatei uniuni dintre cele 
două țări.

IN preajma importantei vizite de prietenie și colaborare

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ȚĂRI ALE AMERICII LATINE

După cum s-a anunțat, în a 
doua decadă a lunii septembrie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu va 
face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită ofi
cială în Columbia, la invitația 
președintelui Misael Pastrana 
Borrero. Vizita este așteptată cu 
sentimente de prietenie și res
pect de personalitățile oficiale, 
exponentii opiniei publice, de 
cercurile largi ale poporului 
acestei țări.

„.Datorită reliefului șl așezării 
sale, Columbia prezintă o diversitate 
de climă, vegetație și resurse mine
rale rar întîlnită. O parte a teritoriu
lui său, situată spre frontiera cu 
Brazilia — continuare a Amazoniei 
— este acoperită de păduri virgine 
și savane. Alta, cea mai populată, 
zona podișurilor andine, separate de 
văile Cauca și Magdalena, se distin
ge prin bogatele sale zăcăminte mi
nerale (între care aur, platină, pie
tre prețioase, fier, cupru, uraniu), 
prin culturile de porumb, trestie de 
zahăr și cafea. Terenurile ce se în
tind la peste '3 000 metri altitudine 
alcătuiesc vaste pășuni pentru creș
terea animalelor, iar în regiunea li
toralului se găsesc numeroase sta
țiuni balneare.

Singura țară care își trage nume
le de la descoperitorul Americii (deși 
Columb nu a ajuns să pună picio
rul pe pămîntul ei), a rămas cu
noscută în lume mai ales ca „țară 
a cafelei", mai exact, a cafelei de 
foarte bună calitate. Cele aproxima
tiv 500 000 de tone de boabe produse 
anual situează Columbia pe locul al 
doilea în producția mondială, asigu- 
rîndu-i 58 la sută din valoarea ex
porturilor. Deși cafeaua rămîne încă 
produsul principal al economiei co
lumbiene. ponderea ■ ei actuală s-a 
redus simțitor în comparație chiar 
cu trecutul apropiat, cînd boabele de 
cafea aduceau peste trei 
din încasările provenite din export. 
Tendința spre diversificarea agricul
turii s-a materializat în ultimii ani 
în extinderea plantațiilor de bum
bac, banane și arbori de cauciuc, -în 
sporirea suprafețelor cultivate cu 
cereale și legume, în lansarea unui 
plan de dezvoltare a șeptelului. Toa
te acestea, nu numai pentru a corija 
anomalia faptului că această 
înzestrată cu un pămînt atît 
vast și de fertil era nevoită 
cheltuie tradițional sume importante 
pentru cumpărarea de produse ali
mentare din exterior, ci si pen-

tru a utiliza potențialul agricol 
ca o sursă de finanțare a altor ra
muri economice și, în primul rînd, 
a industriei. Căci industrializarea a 
devenit în ultimul timp o opțiune 
fundamentală pentru Columbia.

Industrializarea propriu-zisă 
Columbiei a făcut primii pași
1954. odată cu construirea oțelăriei 
de la Paz del Rio, localitate situată 
la 200 kilometri de Bogota, în. apro
pierea unor mine de fier și cărbune.

în

a petrolului, construcțiilor de mașini. 
Principala uzină chimică a tării — 
Planta Columbiana de soda — a fost 
extinsă în 1971, ceea ce permite 
acum atît satisfacerea nevoilor in
terne în acest sector, cît și un export 
anual către țările Americii de Sud . și 
Antilelor a unor cantități de car
bonat de sodiu în valoare de 8 mi
lioane dolari. I se adaugă o uzină 
de îngrășăminte intrată în funcțitine 
la începutul anului trecut. In dis-

legat de recuperarea de către 
țiune a resurselor aflate sub 
trolul străin, în Columbia sînt 
curs de aplicare un șir de măsuri 
importante. La Bogota a fost înfiin
țat „Comitetul național pentru apă
rarea bogățiilor naturale", iar jn vir
tutea „legii naționalizării progresivp" 
din 1967, o serie de perimetre petro
liere concesionate de mai mult timp 
trustului „International Petroleum 
Company" au trecut sau sînt pe cale

na- 
con- 

în

1971); CAPITALA: Bogota (peste 2 300 000 locuitori)

, Baranquilla,
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sferturi

tară 
de 
să

De atunci, roadele acestei experien
țe prețioase s-au multiplicat, astăzi 
principala caracteristică a 
ei țării constînd în eforturile 
valorificare 
subsolului 
accelerată, 
cea mai mare o are 
nurilor de consum, 
reia două ramuri — 
textilă — concentrează

economi- 
de 

a bogățiilor solului și 
printr-o industrializare 
Deocamdată, ponderea 

producția bu- 
în cadrul că- 
alimentară și 

aproape ju
mătate din investiții. In ultimii ani 
însă, investițiile au început să fie 
orientate într-o măsură tot 
mare spre asemenea ramuri 
sînt industria chimică, a cimentului,

mal 
cum

trictul Boyaca urmează să fie rea
lizat un complex de fabricare a su- 
perfosfaților și a acidului 
pentru a degreva 
de citeva milioane dolari 
anual cu importul acestor produse. 
Un ritm susținut a înregistrat și 
producția de ciment, ajunsă acum 
la o capacitate de aproximativ trei 
milioane tone pe an. întrucit dez
voltarea industrială reclamă pregă
tirea unui număr sporit de cadre ca
lificate proprii, în ultimii cinci ani 
statul a triplat alocațiile destinate 
învățămintului.

Progresul economiei fiind strips

fosforic 
trezoreria țării 

cheltuiți

să treacă în patrimoniul societății 
columbiene de stat „ECOPETROL". 
Zilele trecute, președintele țării, 
Misael Pastrana Borrero, anunța pre
luarea de către stat a unei părți 
din acțiunile societății „Gulf Oii", 
care exploatează unul din cele mai 
importante zăcăminte de țiței — ca 
prim pas spre trecerea lui în patri
moniul național.

Pe de altă parte, procesul 
bilirii controlului național
resurselor naturale și asupra sectoa
relor cheie ale industriei avansea
ză prin aplicarea statutului privind 
limitarea investițiilor străine, adop-

resta- 
asupra

tat în cadrul organizației „Pactu
lui Andin", din care Columbia face 
parte.

Ca și în alte țări Jatino-americane, 
petrolul (circa 9 milioane tone țiței 
pe an) a generat aici planuri și pro
grame îndrăznețe pentru viitorul e- 
conomic al țării. De-a lungul văii 
fluviului Magdalena se mai întîlnesc 
încă vechile exploatări datînd 
de patru decenii, însă atenția se în
dreaptă de un timp spre ^platforma 
continentală a Mării 
unde au fost semnalate rezerve con
siderabile. Valorificarea acestor 
surse, ca și a celorlalte de care dis
pune țara, paralel cu diversificarea 
piețelor externe. în scopul dezvoltă
rii economiei naționale și consoli
dării Independenței economice, con
stituie obiective actuale ale poporului 
columbian.

Poporul român privește cu simpa
tie eforturile poporului columbian 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
•țării, pentru ridicarea nivelului său 
-de viață și civilizație. Intre România 
și Columbia s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de prietenie și co
laborare, pe baza principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc. în spiritul acestor princi
pii, în 1968, cu prilejul vizitei. în 
Columbia a delegației guvernamen
tale la nivel de vicepreședinte aJ 
Consiliului de Miniștri, au fost în
cheiate acordul comercial și de plăți 
și acordul de cooperare economică și 
tehnică. Aceste acorduri au creat un 
cadru propice schimburilor și con
lucrării bilaterale.

Inregistrînd cu satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor bilaterale, se 
poate aprecia că ele se află încă 
în stadii inițiale și departe de 
a epuiza posibilitățile existente. 
Există largi premise ce se cer fruc
tificate pentru adîncirea și diversi
ficarea în continuare a relațiilor pe 
plan economic, politic și cultural în
tre România și Columbia Vizita 
președintelui Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, în Columbia, dia
logul la cel mai înalt nivel vor mar
ca. fără îndoială, uri moment de în
semnătate istorică pentru dezvolta
rea raporturilor de prietenie româ- 
no-columbiene. pentru stabilirea 
unui cadru de colaborare reciproc a- 
vantaioasă pe multiple planuri. în 
interesul ambelor popoare, al pro
gresului și prosperității în lume.

Congresul mondial 
al Asociației internaționale 

de științe politice
In cadrul lucrărilor celui 

de-al 9-lea Congres mondial al 
Asociației internaționale de ști
ințe politice, care au avut loc 
la Montreal, prof. dr. docent 
Ioan Ceterchi, vicepreședinte ăl 
Academiei de științe sociale și 
politice, și dr. Ovidiu Trăznea 
au prezentat comunicările „Su
veranitatea de stat și coopera
rea internațională" și, respectiv, 
„Principalele coordonate ale 
perfecționării sistemului politic 
în România". Prof. dr. docent 
Ioan Ceterchi a fost ales mem
bru al Comitetului executiv al 
Asociației internaționale de ști
ințe politice.

Caraibilor,
re-

V. OROS

Guveraul canadian 8 ev°- 
cat oficial posibilitatea convocării 
parlamentului, aflat în vacantă pînă 
la 15 octombrie, pentru a se pune 
capăt pe cale legislativă grevei neli
mitate a celor 56 000 de lucrători 
neoperativi de Ia transporturile fero
viare ale țării.

Convorbirile oficiale din
tre delegațiile siriană și li
baneză au fost reluate la Damasc. 

Cele două părți vor proceda la o exa
minare a actualei situații din Orien
tul Apropiat, precum și a aspectelor 
legate de normalizarea relațiilor si- 
riano-libaneze.

de stat, asupra 
învățămintului 

in Afganistan
KABUL 26 (Agerpres). — în- 

tr-un decret dat publicității la 
Kabul se arată că rețeaua de 
școli elementare și medii, pre
cum și învățămîntul superior 
vor fi în întregime controlate 
de stat. Documentul, purtînd 
semnătura șefului statului și 
prim-ministru al Afganistanu
lui. Sardar Mohammad Daud 
Khan, precizează că activitatea 
instituțiilor educaționale intră 
în gestiunea Ministerului Edu
cației. Vor fi lichidate toate 
școlile particulare și'. în primul 
rînd, cele controlate de cler. 
Guvernul va numi corpul pro
fesoral și directorii de școli.

Doi cercetători austrieci 
descoperit in partea vestică a 
deșertului Sahara desene execu
tate pe stinci care, după păre
rea lâr, datează dintr-o epocă 
in care această parte a marelui 
pustiu mal era încă o regiune 
înfloritoare. Desenele, despre 
care se presupune că ar avea 
o vechime de vreo 6 000 de ani, 
reprezintă elefanți, struți, anti
lope, hipopotami, ca și alte ani
male, precum și oameni 
aleargă sau dansează, 
logii consideră ___
lor drept „senzațională", 
tru că este pentru 
oară cind se găsesc 
mărturii ale vieții 
parte a deșertului.

care 
Arlieo- 

descoperirea 
pen- 

prima 
asemenea 

in această

CENTRALĂ ELECTRICĂ 
SELENARĂ ?

Savanți englezi au emis pă
rerea că centrale electrice pe 
bază de celule solare ar putea 
fi construite pe Lună, de pildă 
in craterul. Copernic. Citeva 
asemenea centrale — afirmă ei 
— ar putea furniza o cantitate 
de energie egală cu cea asigu
rată de toate termocentralele 
de pe Pămint, luate laolaltă. In 
concepția respectivilor savanți, 
transportul energiei electrice pe 
Pămint ar putea fi efectuat cu 
ajutorul razelor laser.

ȘCOALĂ 
ÎMPOTRIVA POLUĂRII

O lege adoptată In Japonia 
obligă pe conducătorii de în
treprinderi și uzine să desem
neze „responsabili in combate
rea poluării", Intrucît există 
extrem de puțini specialiști in 
acest domeniu, în cadrul unei 
uzine din Yokohama a luat 
ființă prima școală tehnică din 
lume cu un asemenea profil. 
Elevii vor frecventa cursurile 
organizate in incinta uzinei în 
zilele de duminică. Numărul 

.•/ inițial al cursanților este de 23, 
dar el va crește pină la sfirșitul 
anului la 100. Urmează a fi 
creat și un colegiu de stat me
nit să pregătească cadrele ne
cesare acțiunii de combatere a 
poluării.

MAI ÎNALT CU APROAPE
4 METRI...

Turnul de televiziune Ostan
kino din Moscova a crescut cu 
3 metri și 90 centimetri, atin- 
gind inălțimea de 539 metri și 
20 centimetri. Montorii au tăiat 
un segment de antenă la înăl
țimea de peste 500 metri și l-au 
înlocuit cu o construcție metali
că mai inaltă, prevăzută supli
mentar cu noi instrumente pen
tru stabilirea intensității furtu
nilor și cu aparataj meteorolo
gic, care va permite oamenilor 
de știință să obțină noi date 
exacte despre natura fulgerelor 
și a altor fenomene atmosferice.

„PLANUL DERIVEI 
CONTINENTALE"

Pornind de 
magnetice din 
numitei „Creste 
la rezultatele 
mari adincimi, ___„________
țific al vasului american de cer
cetări „Glomar Challenger" a 
reușit să reconstituie „planul 
de mișcare" al derivei conti
nentale care a dus la formarea 
Americilor, Europei și Africii. 
Potrivit afirmațiilor cercetăto
rilor s-au scurs vreo 200 de 
milioane de ani de cind Africa 
și America de Sud s-au despăr
țit de marele bloc continental. 
Aceasta a avut ca urmare for
marea Mării Caraibilor și a 
Golfului Mexic. Cu 150 de mi
lioane de ani in urmă s-a for
mat Atlanticul de sud. ca ur
mare a despărțirii Americii de 
Sud de Africa. Cam in aceeași 
perioadă de timp s-a îndepărtat 
și Europa de America de Nord 
și a inceput să ia naștere Atlan
ticul de nord. Acest proces — 
afirmă ei — nu este nici astăzi 
încheiat.

Za anomaliile 
apropierea așa- 
atlantice" și de 
unor forări la 
echipajul știin-

„SESAM DESCHIDE-TE" 
ÎN VERSIUNE MODERNĂ

E vorba de o cheie, dar nu 
de una obișnuită. Pentru a nu 
vă mai bate capul cu căutarea 
cheii in poșetă sau prin buzu
nare — arată prospectul unei 
companii americane inventatoa
re a unui sistem electronic de 
deschidere a ușilor — e nevoie 
doar de o fișă metalică spe
cială, perforată de o anumită 
manieră. Aflat in fața aparta- 

, meniului său. posesorul respec
tiv apropie pur și simplu po
șeta sau portmoneul continind 
fișa pină la ciți.va centimetri de 
o mică instalație electronică, al 
cărei loc — fie in perimetrul 
ușii, fie in afara lui — îl știe 
numai el și... ușa se deschide 
ca vrăjită. Tar dacă cineva ar 
incerca să forțeze o asemenea 
„broască"-. un sistem special de 
alarmă l-ar da de gol.
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