
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VĂt INTER V III ACORDAT DE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ziarului argentinean „tain"
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit la 20 august a.c. pe zia

ristul argentinean Julio Alganaraz, corespondentul Ta Roma al zia
rului „Clarin", căruia i-a acordat un interviu.

loc în Crimeea. Apreciați cd 
situația va evolua spre o ac
centuare a discrepanțelor ? 
Este posibil să se restabilească 
unitatea ? Pe ce baze ?
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puternică afirmare a prieteniei, a hotărîrii celor două țări 
socialiste de a întări colaborarea frățească, militantă

Intilnire între tovarășii Nicolae Ceausescu si Fidel Castro
J » J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a avut, în seara zilei de 
1 septembrie, la reședința ce i-a fost 
rezervată la Havana, o intilnire cu 
tovarășul Fidel Castro, prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, prim-mi- 
nistru al Guvernului Revoluționar. ,

Cei doi conducători au subliniat și 
cu acest prilej hotărîrea de a acționa 
in spiritul înțelegerilor convenite in 
timpul vizitei, pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de colaborare 
și solidaritate frățească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cuba, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Cuba.

La 
Fidel 
rămas 
Ceaușescu, urmînd să plece, a doua 
zi. Ia Conferința la nivel înalt a ță
rilor nealiniate de la Alger.

Tovarășul Fidel Castro și-a expri
mat încă o dată satisfacția pentru 
vizita efectuată de delegația de 
partid și guvernamentală română 
condusă 
Ceaușescu în Cuba și a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu urări de 
succes In continuare în vizita pe 
continentul latino-american.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat, la rîndul său, mulțumiri 
pentru primirea deosebit de caldă și 
prietenească de care delegația de 
partid și guvernamentală română s-a 
bucurat din partea conducerii parti
dului și guvernului Republicii Cuta, 
a poporului cubanez.

Cei doi conducători și-au strîns 
miinile și s-au îmbrățișat cu căldură.

sfîrșitul lnttlnirii, tovarășul 
Castro și-a luat un călduros 
bun de la tovarășul Nicolae

de tovarășul Nicolae

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați putea caracteriza 
poziția și obiectivele politicii 
externe a României 7 Care 
este, după opinia dumneavoas
tră, diferența dintre 
de „independență" și 
„nealiniere" in viața 
internațională 7

RĂSPUNS: România se pro
nunță în mod activ pentru o largă 
colaborare internațională cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială. Desigur, ca țară socialistă, 
acordăm o atenție deosebită rela
țiilor cu țările socialiste ; de ase
menea, acordăm o mare atenție 
relațiilor cu țările care și-au cu
cerit independența națională și 
luptă pentru consolidarea și dez
voltarea lor de sine stătătoare.

La baza relațiilor noastre inter
naționale așezăm deplina egalitate 
în drepturi între state, respectul 
independenței și suveranității, ne
amestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc.

Considerăm că trebuie să facem 
totul pentru a contribui la politica 
de destindere, de colaborare inter
națională între toate statele lumii. 
Apreciez că. în fond, există o mare 
asemănare între politica de inde
pendență și cea de nealiniere. În 
fond, a vorbi de nealiniere în
seamnă a vorbi și a fi pentru o 
politică de egalitate internațională, 
împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, pentru triumful 
unor relații noi între state care să 
asigure afirmarea deplină a fiecă
rei națiuni.

poziția 
cea de 
politicii

ÎNTREBARE : Cum vedeți 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, eforturile pentru di
minuarea tensiunii în Eu
ropa ? Țara dumneavoastră se 
pronunță pentru dizolvarea 
blocurilor militare, atît a 
N.A.T.O., cit și a Tratatului 
de la Varșovia. Ce rol joacă, 
in acest context, Conferința 
pentru securitate și cooperare 
in Europa 7

RĂSPUNS : România. împreună 
eu țările socialiste europene — și 
aș putea spune și cu celelalte state 
din Europa — este angajată într-o 
acțiune intensă pentru diminuarea 
încordării și înfăptuirea unor re
lații noi. de colaborare, pe conti
nentul hostru. în acest sens, Româ
nia s-â pronunțat întotdeauna și 
se pronunță și în prezent pentru

SPORT

COMUNICAT COMUN CANOTAJ. Succese

cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica Cuba a delegației 
de partid și guvernamentale române, condusă de tovarășul

ale sportivilor noștri la 
campionatele europene ; 
o medalie de aur și una 
de bronz.

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

desființarea blocurilor militare, 
atît a N.A.T.O., cit și a Tratatului 
de la Varșovia, considerînd că re
lațiile noi care trebuie să se afirme 
pe continentul european și, în 
general, în lume trebuie să ducă 
la dizolvarea blocurilor militare. 
Desigur, înțelegem că acesta este 
un proces, că trebuie creată încre
derea corespunzătoare între state, 
să se treacă treptat la măsuri con
crete. Apreciem, în acest sens, că 
s-au și obținut unele succese pe 
calea destinderii în Europa. în
ceperea conferinței general-euro- 
pene este un rezultat al pașilor ob
ținuți pe calea destinderii. Consi
derăm că desfășurarea următoare
lor etape va trebui să ducă la 
creșterea încrederii între statele 
continentului, Ia afirmarea cu mai 
multă putere a egalității în drep
turi și a colaborării în toate dome
niile de activitate, ceea ce va con
tribui la deschiderea de noi per
spective în direcția unor măsuri de 
dezarmare și, inclusiv, de desfiin
țare a blocurilor militare.

ÎNTREBARE : Ați putea să 
ne expuneți detaliat planul 
românesc de transformare a 
Balcanilor într-o zonă a păcii 
și cooperării ?

RĂSPUNS : Balcanii sînt o parte 
continentului european. Este fia

resc ca România, în preocuparea 
sa pentru securitatea europeană, 
pentru destindere pe continent și 
în lume, să se preocupe în mod 
deosebit de realizarea unor pași 
concreți în această direcție în zona 
în care își desfășoară activitatea, 
în Balcani. Apreciem că s-au obți
nut, de altfel, unele rezultate pozi
tive în ce privește colaborarea in 
diferite domenii dintre statele a- 
cestei zone și dorim să continuăm 
eforturile pentru dezvoltarea aces
tei colaborări în. toate domeniile de 
activitate pentru a se ajunge la 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării între na
țiuni egale și independente.

ÎNTREBARE : Lumea socia
listă este profund divizată in 
privința unor chestiuni funda
mentale. Dumneavoastră ați 
efectuat o vizită oficială în 
Republica Populară Chineză. 
Ați participat, de asemenea, 
nu de mult, la reuniunea con
ducătorilor țărilor socialist* 
europene (cu excepția Iugosla
viei și Albaniei) care a avut

RĂSPUNS: Eu aș spune că, în 
general, lumea este profund divi
zată. în primul rînd, prin faptul 
că există orînduiri sociale dife
rite, că există profunde contradic
ții de interese — și acestea sînt 
mult mai adinei decît divergențele 
existente între țările socialiste. 
Cu toate acestea, pe baza princi
piilor coexistenței pașnice, se dez
voltă colaborarea între toate țările, 
fără deosebire de orînduire socială, 
într-adevăr, nu este un secret că 
există o serie de divergențe între 
unele țări socialiste. Considerăm 
însă că acestea pot și vor fi depă
șite, deoarece interesele funda
mentale ale tuturor țărilor so
cialiste sînt de a găsi căile spre 
întărirea colaborării lor, atît pen
tru a asigura dezvoltarea fiecărei 
țări socialiste și afirmarea princi
piilor socialiste în general, cit și 
pentru a contribui la politica de 
colaborare și de pace în lume, la 
progresul economico-social al ome
nirii.

Pornind de Ia aceste conside
rente principiale, România s-a pro
nunțat și militează activ pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate ță
rile socialiste. Și vă pot spune că 
relațiile noastre cu toate țările so
cialiste se desfășoară în mod co
respunzător. Vizita pe care am e- 
fectuat-o, cu doi ani în urmă, în 
Republica Populară Chineză este 
tocmaj expresia acestei politici de 
colaborare. De asemenea, partici
parea noastră Ia reuniunea con
ducătorilor unor țări socialiste din 
Europa, care a avut loc recent în 
Crimeea, s-a încadrat și se înca
drează în politica României 
dezvoltare a colaborării active 
țările socialiste din Europa, 
țările membre ale C.A.E.R.,
toate țările socialiste în general.

Pornind de aici, apreciez că sînt 
perspective pentru a fi. depășite 
divergențele, că în această pri
vință trebuie, desigur, acționat în 
mod consecvent, de către toate ță
rile socialiste. Restabilirea unității 
și dezvoltarea unei largi colaborări 
trebuie să se bazeze pe principiile 
noi care stau la baza relațiilor din
tre țările socialiste — ale deplinei 
egalități, respectului reciproc, în
trajutorării tovărășești, avanta
jului mutual și, desigur, pe ne
amestecul în treburile interne — 
pornind de la necesitatea de a 
face ca colaborarea dintre țările 
socialiste să constituie un model
(Continuare în pag. a III-a)
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Varahagiri Venkata Giri, va face

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii India, Va-

rahagiri Venkata Giri, împreună 
cu so{ia, Sarasvathi Giri, vor face 
o vizită oficială în țara noastră, la 
începutul lunii octombrie 1973.

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba și a 
Guvernului Revoluționar al Republi
cii Cuba, delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a 
efectuat o vizită oficială de priete
nie în Republica Cuba, in perioada 
29 august — 3 septembrie 1973.

Din delegație au făcut parte : to
varășa Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân ; tovarășul Ion. Pățan, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior ; tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român ; 
tovarășul George Macovescu, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul afacerilor 
externe ; tovarășul Bujor Almășan, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, minis
trul minelor, petrolului și geologiei ; 
tovarășul Mircea Maiița, membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, și tovarășul 
Petre Ionescu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Republica Cuba.

în timpul vizitei, delegația de 
partid și guvernamentală româ
nă, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a vizitat provinci
ile Havana, Matanzas și Oriente, în
soțită de tovarășul Fidel Castro, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuta, 
prlm-ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba. La Hava
na, oaspeții au depus o coroană de 
flori la Monumentul lui Josă Marti 
și au participat la inaugurarea șco
lii secundare „Republica Socialistă 
România". în Santiago de Cuta au 
vizitat locuri istorice — care amin
tesc de asaltul cazărmii Moncada — 
și fabrica de ciment „Jose Merceron", 
unde a avut loc un miting la care au 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro. 
Distinșii oaspeți s-au intilnit cu con
ducători de partid și de stat, oameni

ai muncii, elevi și cu populația din 
localitățile vizitate.

Reprezentanții României prietene 
au fost primiți pretutindeni cu deo
sebită căldură și simpatie, mărturie 
a sentimentelor de stimă și solidari
tate militantă pe care le nutresc re
ciproc popoarele român și cubanez, 
strîns legate prin comunitatea orîn- 
duirii sociale și a țelurilor de con
struire a noii societăți, precum și 
prin afinitățile de limbă și cultură.

în timpul vizitei, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Fidel Castro, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co- 
.munist din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar al Republi
cii Cuta, au avut ioc convorbiri la 
care au participat :

Din partea română : tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român ; tovară
șul Ion Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior ; tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român ; tovară
șul George Macovescu. membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, ministrul afacerilor 
externe ; tovarășul Bujor Almășan, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei ; to
varășul Mircea Maiița. membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, și tovară
șul Petre Ionescu, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Republica 
Cuba.

Din partea cubaneză : tovarășul 
Osvaldo Dorticos, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuta, pre
ședintele Republicii Cuba ; tovarășul 
Sergio del Valle, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, mi
nistrul de interne ; tovarășul Carlos 
Rafael Rodriguez, membru al Secre
tariatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuta, vice- 
prim-ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, tovarășa

Vilma Espin, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cuba, președintă a Federației Fe
meilor Cubaneze ; tovarășul Manuel 
Cespedes, ministrul mineriei, com
bustibilului și metalurgiei ; tovarășul 
Rene Anillo, ministrul relațiilor ex
terne a.i., și tovarășul Nicolas Rodri- 
guez, ambasadorul Republicii Cuba 
în Republica Socialistă România.

în cursul convorbirilor, delegațiile 
s-au informat reciproc asupra activi
tății partidelor și guvernelor lor pen
tru dezvoltarea construcției socialiste 
în cele două țări. Părțile au consta
tat că Republica Socialistă România 
și Republica Cuba au obținut suc
cese importante în edificarea noii so
cietăți. De asemenea, au fost discuta
te probleme referitoare la intensifi-

carea relațiilor de prietenie frățească 
și a colaborării multilaterale între 
cele două țări, precum și unele pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale, ale mișcării comuniste și mun
citorești și de eliberare națională.

în lupta îndelungată dusă de po
porul cubanez pentru eliberare națio
nală și socială, actul eroic de mare 
însemnătate istorică de la 26 iulie 
1953 a marcat începutul insurecției 
armate, a cărei victorie, la 1 ianua
rie 1959, a deschis calea pentru în
făptuirea de adinei transformări re
voluționare, pentru edificarea noii 
orînduiri socialiste.

Triumful revoluției cubaneze și a- 
pariția primului stat socialist pe con-

CICLISM. A început 
„Turul României". Cei 

60 de cicliști au 
seară la Brașov, 
fi la Tg. Mureș.

sosit a-
Azi vor

Extinderea culturilor de orz
FOTBAL. O etapă 

ceva mai eficace, în di

vizia A.

Alte știri sportive din 
țară și de peste hotare, 

în pag. a ll-a.

(Continuare în pag. a III-a)

Pretutindeni, poporul cubanez a întîmpinat cu dragoste fi stimă pe înalții oaspeți român»

impune o bună organizare
a însămînțărilor

IN ACEASTĂ TOAMNĂ SE VOR CUL TIV A 375 000 HA
Orzoaica și orzul — de fapt aceeași 

specie — sînt cereale solicitate tot 
mai mult de industria alimentară și 
de sectorul zootehnic. Cîteva date 
sint edificatoare în ce privește im
portanța acestei culturi. Să luăm în 
primul rînd orzoaica. în ultimii ani, 
în ansamblul industriei alimentare, 
industria berii a cunoscut o puter
nică dezvoltare. Este concludent fap
tul că față de 1948, în anul trecut 
s-a produs de peste 12 ori mai mul
tă bere, iar în anii următori pro
ducția va crește și mai mult. Pentru 
obținerea cantităților de bere prevă
zute a se realiza în 1975 este necesar 
să se asigure extinderea cultivării 
orzoaicei folosite ca materie primă.

Orzul este solicitat tot mai mult în 
hrana animalelor și păsărilor. Dat 
în hrana porcilor, în ultima perioadă 
a îngrășării, asigură o carne de cali
tate superioară, cu un procent mai 
redus de slănină. Această cultură 
prezintă și avantajul că se recoltea
ză devreme, ceea ce permite ca, pină 
în toamnă, pe terenul eliberat să se 
obțină o nouă recoltă.

Cu toate că aceste cerințe sînt bine 
cunoscute, in ultimii ani suprafețele 
cu orz au scăzut, iar datorită negli
jării tehnologiei acestei culturi re
coltele medii la hectar sînt mici, 
în acest an, de exemplu, în județul 
Brașov cooperativele agricole au ob
ținut numai 1 115 kg orzoaică la 
hectar, față de 2 000 kg cit era prevă
zut. Situația se repetă an de an. Ca 
urmare, producția realizată nu a 
satisfăcut necesitățile de fabricare 
a berii. Pentru a se asigura ma
terie primă s-a recurs la im
port. Iată de ce conducerea parti
dului a cerut Ministerului Agricultu
rii să întreprindă măsuri hotărîte în 
vederea sporirii producției de orzoai
că și orz. Problema a fost pusă în 
discuția inginerilor agronomi din 
cooperativele agricole cu prilejul 
consfătuirii care a avut loc recent în

tre-București, iar măsurile stabilite . 
buie să se aplice imediat, deoarece 
semănatul începe mai devreme 
cit la celelalte cereale de toamnă.

Și la orz, ca și la alte plante agri
cole, folosirea unor soiuri productive 
constituie primul element care 
condiționează obținerea unor recolte 
mari la hectar. în 1973, din suprafața 
cultivată, peste 67 la sută a fost 
ocupată cu soiul „Intensiv" creat la 
I.C.C.P.T. Fundulea, soi care asigură 
obținerea unor recolte mari. Tov. 
I. Drăghici, cercetător la acest insti
tut, afirmă că au fost create șl 
alte linii care au dat, în cîmpurile 
experimentale și pe terenurile de 
încercare, recolte de peste 5 000 kg la 
hectar. Dar în alte țări au fost 
create soiuri și mai productive. De 
aceea, activitatea de cercetare tre
buie să continue pentru a se crea 
soiuri care să dea recolte superioare 
celor aflate în cultură. La orzoaică 
se înmulțesc soiul românesc „Glo
ria" și unele soiuri aduse din im
port, cum sînt „Beta", cu 2 rîn- 
duri de boabe, din R.P. Ungară, șl 
„Sofia" din R.P. Bulgaria. Ținînd 
seama că nu există decît cantități 
mici de sămînță, aceste soiuri tre
buie semănate bob cu bob, singura 
soluție care poate permite ca intr-un 
timp scurt să se poată generaliza so
iurile valoroase pe suprafețe mari. 
De aceea, se cere ca sămînța să fie 
dată spre înmulțire celor mai bune 
ferme semincere. Numai că, în unită
țile producătoare de semințe, orzul 
este neglijat, ceea ce a făcut ca, ade
sea, să se piardă însușirile valoroase 
ale soiurilor.

în această toamnă urmează să se 
însămințeze 375 000 ha cu orz, din 
care 300 000 ha pentru boabe, iar res
tul pentru masă verde. Pentru asigu
rarea materiei prime necesare fabri
cilor de bere, pe lingă orzoaica de
(Continuare în pag, a U-a)
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Excelenței Sale
Domnului LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

Președintele Statelor tTnite Mexicane

CIUDAD OE MEXICO

Ne-au impresionat profund con»«cințele cutremurului care a afectat 
teritoriul Statelor Unita Mexicane, pierderi da vieți omenești și impor
tante pagube materiale. > *...  /.x?

în numele poporului român, al guvernului șl al meu personal, ex
prim Excelenței Voastre, precum șl familiilor îndurerate sincera noastră 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prsțedintele .Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Duminică a sosit in Capitală o de
legație economică guvernamentală a 
Republicii Democratice Populare a 
Yemenului, condusă de Mahmood 
Abdulla Ushalsh, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al acestei 
țări.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost tntimpinață de către 
Emil Drăgânescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Stanclu, adjunct al ministrului co
merțului exterior. , Conslantin Bă- 
beanu. ambasador la Ministerul Afa
cerilor Externe, de alte persoane ofi
ciale. (Agerpres)

> SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Canotorii români,
campioni europeni

• MEDALIE DE AUR, PRIN ILIE
GRUMEZESCU • ECHIPAJUL DE 2

CU BRONZ
Ieri s-a încheiat la Moscova cea 

de-a 56-a ediție a campionatelor eu
ropene masculine de canotaj acade
mic, la care au participat, potrivit 
tradiției acestei competiții, și spor
tivi de pe alte continente.

în disputa cu cei mai buni vîslași 
din Europa, din S.U.A., Noua Zeelan- 
dă, Canada etc., reprezentanții Româ
niei s-au comportat excelent, reușind 
să ciștige o medalie de aur și una 
de bronz. Titlul de campion al Eu
ropei a fost cucerit de echipajul 
nostru de 2 fără cirmaci, alcătuit din 
Ilie Oantă și Dumitru Grumezescu. 
Deși considerată o mare surpriză, 
victoria echipajului românesc a fost, 
obținută de o manieră atit de netă, 
incit superioritatea vîslașilor români 
nu poate fi contestată. Iată clasa
mentul finalei de schif 2 fără cir-

FOTBAL Divizia A

ca

CICLISM „TURUL ROMÂNIEI" tv

OANTĂ Șl DUMITRU
PLUS 1 - MEDALIAT

1. România (Oantă, Grume- 
7’39”10/100 ; 2. Noua Zeelan-

maci : 
zescu) 
dă (7’42”63/100). 3. — R.F. Germania 
(7’43”53/100), 4. — R.D. Germană
(7’43”62/100), 5. — Polonia (7’47”
83'100), 6. - U.R.S.S. (7’52”98/100).

în proba de 2 plus 1. pe primul loc 
s-a clasat echipajul U.R.S.S. (8’09” 
83/100), urmat de R.D. Germană 
(8T3”42/100). România (Ștefan Tudor, 
Petre Ceapura și Gheorghe Gheor
ghiu) în 8T5”67/100, Cehoslovacia 
(8’24”02/100), Franța, Polonia.

Iată și cîțtigătorli celorlalte
nale : schit 4 plus 1 — U.R.S.S. ; 
schif simplu — Peter Michael Kolbe 
(R.F.G.) ; schif 4 fără cirmaci — 
R.D. Germană ; schif dublu cu vîslc 
— R.D. Germană ; schif 8 plus 1 — 
R.D. Germană.

fi-

„U“ CRAIOVA,

Un start promifător
• PRIMUL „TRICOU GALBEN" — C. CIRJE • SPRINTUL FINAL, 
IN POIANA BRASOV, L-A

TAZ1, ETAPA
C1ȘT1GAT VASJLE TEODOR • AS- 
BRAȘOV—TG. MURES

„Turul României" a început 1 
trecerea cicliștilor — o întrecere_
ei înșiși, dar și cu numeroasele di
ficultăți (unele cunoscute, altele nu) 
ce le poate oferi un traseu de peste 
1 200 de kilometri — va fi în aceas
tă săptămînă principala competiție 
de urmărit de către toți iubitorii 
sportului. Ieri dimineață, la startul e- 
tapei-prolog, ca și la amiază, tn 
momentul plecării în etapa de Bra
șov, un numeros public a ținut să-i 
vadă pe temerarii sportivi la înce
putul marii lor tentative. In atenția 
generală aveau să fie components 
loturilor noastre tricolore, către care 
se îndreaptă speranțele realizări! u- 
nui frumos succes românesc în fina
lul acestei curse Internaționale. Spe
răm, de altfel, cu toții, ca pe îft- 
treg traseul el să aibă o comportare 
deosebită, să se numere printre frun-

CONTINUARE, LIDERA

PROGRAMUL I

în- 
cu

După o vizită făcută tn țara noas
tră, la invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
duminică după-amiază, delegația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P. Ungară, condusă de Sândor 
Găspăr, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al P.M.S.U., 
secretar general al Consiliului Cen
tral, s-a îndreptat spre patrie.

Oaspeții au fost salutați Ia plecare 
de tovarășul Mihal Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv al

■1'»
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., de mem
bri ai 'Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., de acti
viști ai sindicatelor.

(Agerpres)

Cuvîntarea ambasadorului
R. D. Vietnam la posturile 
de radio și televiziune

Cu prilejul celei de-a M-a ani
versări a Republicii Democrate 
Vietnam, ambasadorul acestei țări 
la București. Nguyen Dang Ranh, 
a rostit, duminică, o cuvîntare la 
posturile de radio gi televiziune.

(Agerpres)

Cronica zilei
"V ■■ -

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii San Marino, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialista 
România, George Macovescu, a tri
mis o telegramă de felicitare secre
tarului de stat pentru afacerile ex
terne al Republicii San Marino. Cian 
Luigi Berti.

♦
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis ministrului 
afacerilor externe al Qatarului, 
Sheikh Suheim Bin Hamad Al* 
Thanl. o telegramă de felicitare cu 
prilejul Zilei 
Qatar.

Conferința națională 
de știință a solului 
și-a încheiat lucrările

SATU-MARE (Corespondentul 
„Scinteii". Octav Grumeza). — La 
Satu-Mare s-au tncheiat lucrările ce
lei de-a VIH-a Conferințe naționale 
de știință a _______
participat peste 170 de pedologi, a- 
grochimiști, alțl specialiști din țară, 
precum și invitați de peste hotare. 
Organizată de Societatea națională 
română de știință a solului și de Di
recția agricolă a județului Satu-Mare, 
conferința a dezbătut, timp de trei 
zile, în plenul sesiunii de comunicări 
științifice, căile și măsurile ce se im
pun a fi luate pentru ameliorarea 
solurilor, pentru gospodărirea chib
zuită științifică a terenurilor agri
cole și apelor, în scopul creșterii pro
ducțiilor agricole.

La șfirșitul lucrărilor, intr-o atmo
sferă de entuziasm, participants la 
conferință au adresat o telegramă 
C.C. at P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care exprimă mulțu
miri pentru sprijinul acordat cerce
tării științifice, pentru prețioasele 
indicații date cu ocazia vizitelor de 
lucru Întreprinse în diferite unități 
agricole ale țârii. Partfcipanții la 
conferință asigură conducerea de 
partid si de stat că nu-și vor precu
peți eforturile pentru lărgirea sferei 
cercetărilor științifice, pentru valori
ficarea superioară a tuturor resur
selor naturale ale solurilor din țara 
noastră.

1

solului, la care au

naționale a statului

★
amiază au luat șflrșit 
de-al IV-lea Slmpo-

Duminică la 
lucrările celui __ .
zion internațional de sociologia spor
tului, cu tema „Rolul social al Jocu
rilor copiilor", organizat la Bucu
rești de Academia de științe social» 
ș.i politice, Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, Comitetul na
țional de sociologie, Universitatea- 
București șl Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului.
. (Agerpres)
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PE ECRANELE ! 

!
7!

CAPITALEI
GRIVIȚA, GLORIA : Film de- V 

dicat vizitei tovarășului Nicolac i 
Ceaușescu in R. F. Germania ; ’ 
POPULAR : Film dedicat vixltei i 
tovarășului Nicolae Ceaușescu . 
în Italia, San Marino și Vatican; j111 ItcUlS, Odii m«uiuv v
LUCEAFĂRUL : Recașul și oa
menii săi ; FAVORIT : Orizont 
științific nr. 7/1973 ; VICTORIA, 
FLAMURA : File de istorie ;r LjMLviijnzi . c iie uc .
CENTRAL : Dacă nu eram eu ț 
LUMINA : Petrașcu ; DOINA !JLiUlviiLN♦ reirașLu » uvinn . 
Păpușa de lut; EXCELSIOR: 
Premieră după 75 de ani ; ÎN
FRĂȚIREA : O. K. Singapore ; 
BUZEȘTI : Răspunderea stâpi- 
nilor ; DACIA : Regrete Urzii ; 
BUCEGI : Porumbeii și fanfara ; 
UNIREA : Teracote antice ; 
LIRA, RAHOVA : Pentru o 
cauză dreaptă ; DRUMUL SĂ
RII : Simt oare plantele f 
(U.R.S.S.) ; FERENTARI : Al
brecht DUrer (R.D.G.) ; GIU- 
LEȘTI : Microfabula ; COTRO- 
CENI : în căutare de noi țăr
muri (R.P.P.) ; PACEA : Lumea 
invizibilă a Deltei : CRÎNGAȘI : 
Numărătoarea inversă ; MELO
DIA : Cartea de vizită ; FLO- 
REASCA : Suflet din sufletul 
neamului său.; VIITORUL; 
Glume de clini (R.S.C.) ; AU
RORA : Visul unul pierde vară ; 
MIORIȚA : Ghicitori ; MOȘI
LOR : Prețul neglijenței ; MUN
CA : Cetăți ale spiritului bulgar 
(R.P.B.) ; COSMOS : Vacanță cu 
strigoi (R.P.P.); FLACĂRA: Cas
torii merg pe urme (U.R.S.S.) ; 
ARTA : Zilele și nopțile unui 
bărbat ; V1TAN : Descoperirea 
unui mormînt vechi de 2100 de 
ani (R. P. Chineză) ; MODERN : 
Din fluviu izvorăsc lumini ; 
PROGRESUL : Tata și marele 
talent (R.D.G.) ; CLUBUL UZ. 
REPUBLICA : Dacă treci riul 
Selenei ; DOINA : Piticul Cipi, 
Elefantul grădinar, Micul cow
boy, Pucul in poartă, Cosmo- 
nauțll, Jocul, Floricica.

• IN ETAPA DE IERI s EFICACITATE SPORITA (28 DE GOLURI) • O SINGURA VICTORIE IN 
DEPLASARE (LIDERII, LA CLUJ) » REȘ1ȚEN11 AU ÎNREGISTRAT CEL MAI SEVER SCOR • 
CAMPIONII - DE NERECUNOSCUT (0-3 CU SPORTUL STUDENȚESC, CA ȘI IN TOAMNA 

TRECUTA...)

CLASAMENTUL

(9 septembrie)

Univ. Craiova 5 4 10 7— 1 9
C.S.M. Reșița 5 2 3 0 14— 7 7
F.C. Constanța 5 3 11 5— 3 7
Sport, stud. 5 3 0 2 10— 3 6
F.C. Argeș 5 2 2 1 8— 6 6
„Poli- Iași 5 3 0 2 4— 4 6
Steaua 5 2 12 9— 7 5
Rapid 5 2 12 7- 6 5
Dinamo 5 2 12 9— 8 5
Univ. Cluj 5 2 12 5— 4 5
Steagul roșu 5 2 12 4— 4 5
„Poli“ Tim. 5 2 0 3 4— 6 4
U.T.A. 5 2 0 3 3- 7 4
S.C. Bacău 5 2 0 3 5— 9 4
F.C. Petrolul 5 2 0 3 6—10 4
A.S.A. Tg. M. 5 2 0 3 9—14 4
C.F.R. Cluj 5 113 7-11 3
Jiul 5 0 14 3- 9 1

ETAPA VIITOARE
Universitatea Craiova — Sportul 

studențesc, C.S.M. Reșița 
Constanța, C.F.R. Cluj - 
Politehnica 
tatea Cluj, Jiul — F.C. 
Steaua — Politehnica Iași.
Tg. Mureș — S.C. Bacău, Dinamo — 
Steagul roșu, F.C. Petrolul — U.T.A.

C.S.M. Reșița — F.C. 
C.F.R. Cluj — Rapid, 
Timișoara Universi-

Argcs, 
A S.A.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul ex

cepțional pronoexpres 
brie 1973 :

Extragerea
Extragerea

28 25 19
Extragerea

40 44 32
Extragerea

18 12 24
Extragerea

17 14 13
FOND DE PREMII PROVIZORIU : 

1 195 000 lei.

din 2 sepiei»'

o 
a

I : 24 31 
a II-a :

8 27 38 6
38 16 9

36
11

44
20

a
a
a

III-a : 15 41 3
IV-a : 4 26 45
V-a : 42 18 40

27 35
41 19
19 16

I

Rezultate tehnice
UNIVERSITATEA CLUJ — UNIVERSITATEA CRAIOVA 0—1 (0—1). 
A marcat : Marcu (min. 19).
C.S.M. REȘIȚA - F. C. PETROLUL 5—1 (2—0), Autorii golurilor 
Beldeanu (min. 17 și 37), Nestorovici (min. 63), Voinea (min. 80), 
Atodiresei (min. 81) ; respectiv — Istrătescu (min. 67),
S.C. BACAU — C.F.R. CLUJ 3—1 (1—1). Au marcat : Dembrovski 
(min. 19, 64 și 75) ; respectiv Cojocaru (min. 3 — din penalti).
STEAUA — RAPID 3—2 (2—0). Au marcat : Năstase (min. 37), Ior- 
dănescu (min. 44). Pantea (min. 78) ; respectiv —Rișniță (min. 85), 
Neagu (min. 88).
F. C. ARGEȘ _ A.S.A. TG. MUREȘ 4—2 (0—1). Au marcat : Pre- 
purgel (min. 55). Dobrin (min. 64), Troi (min. 71), Roșu (min. 78) ; 
respectiv — Mureșan (min. 31), Caniaro (min. 89).
U.T.A. — JIUL 1—0 (0—0). A marcat : Broșovschi (min. 82).
F. C. CONSTANȚA - STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0). A marcat : 
Oprea (min. 54 — din penalti). Golul nr. 100 in actualul campionat. 
POLITEHNICA IAȘI - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1—0 (0—0). 
A marcat : Dănilă (min. 80).
SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO 3—0 (2—0). Au marcat : San
du Mircea (min. 17 și 63), Moldoveanu (min. 35).

DIVIZIA B
Scria I. Gloria Buzău — Metalul 

Mija 2—1. Ceahlăul Piatra Neamț — 
Petrolul Moinești 2—1. Știința Ba
cău - F.C. Galați 2—0, C.S.U. Ga
lați — Victoria Roman 3—0. Metalul 
Plopeni — Celuloza Călărași 3—0, 
Progresul Brăila — Oțelul Galați 
5+0. C.F.R. Pașcani — Viitorul 
Vșslui 0—0. Constructorul Galati — 
Caraimâhul Bușteni 0—0. Delta Tul- 
cea — C.S.M. Suceava 0—0.

După 4 etape. în clasament, la con
ducere — 
peni și 
puncte).

Seria a
raș

Vîlcea 0—2, Progresul București 
Șantierele navale Oltenița 
C.S. Tirgoviște — C.S.M. Sibiu 
Metalul București — Metalul 
beta Turnu-Severin 2—0.

In clasament, după 4 etape, 
duce Gaz metan Mediaș (7 punctp).

0—0,
2-0,
Dro-
con-

tașii etapelor, precum au reușit Ieri 
in cele două etape.

Contratimpul individual, ce avea 
să inaugureze de fapt întrecerea, ni 
l-a arătat mai bun pe tinărul Costel* 
Cirje. în cei aproximativ 6 km, cit 
a măsurat traseul parcurs pe două 
din principalele artere ale cartieru
lui „Balta Albă", el și-a devansat 
partenerii cu numai cîteva secunde, 
suficiente insă pentru ca la amiază, 
Înaintea startului în cea de-a doua 
etapă (dec: de la București la Bra
șov) să poarte tricoul galben, de li
der al clasamentului.

Etapa de după-amiază, al cărei 
start s-a dat din Piața Scinteii, a 
însemnat un veritabil și complex 
examen pentru competitori. Cei 60 
de alergători au ajuns în Poiana 
Brașov (cale de 182 de kilometri de 
la București) după o întrecere pal
pitantă, presărată cu multe faze di
namice, cu „ruperi" și regrupări. în 
tempo susținut. La podul Băneasa, 
plutonul era compact ; la podul de 
la Otopeni — deci după numai vreo 
4 kilometri — dinamovistul Mircea 
Ramașcanu era singur in față, la o 
distanță apreciabilă, prin Otopeni el 
salutîndu-și și fiind încurajat frene
tic de numeroșii prieteni cărora, pro
babil, le promisese că va fi intr-o 
astfel de postură... Din pluton însă 
un nou atac. In grup, de data aceas
ta. La nici 20 de kilometri de Ia 
plecare. între fugari și restul alergă
torilor o distanță de peste un mi
nut. Cine sînt în frunte ? Doi bra
șoveni (Bădilă și Vizitiu), un clu
jean (Kovacs) și trei oaspeți — ita
lianul Cendroni, iugoslavul Cigler, 
bulgarul Radilov.

Momentul decisiv s-a produs după 
Băicoi. Prin cîteva sprinturi mai 
Îndrăznețe, șapte alergători (Cirje, 
Cernea, Teodor, Ene, Dolofan, Gon- 
țea și bulgarul Dimitrov) se grupea
ză parcă pe nevăzute și, conlucrînd 
bine, se distanțează din ce în ce mai 
mult. La Breaza, avansul era de a- 
proape două minute, la Comarnic de 
vreo trei, la Sinaia ajunsese la 
cinci, la Predeal șase. De necrezut 
și, totuși, adevărat 1 La Brașov, ni
mic schimbat. O evadare extraordi
nară, de peste 100 km. începe urcu
șul spre punctul terminus: Poiana 
Brașov. Un urcuș de numai 10 km, 
dar cu atit mai greu cu cit se aflau 
la capătul etapei și... al puterilor. 
Mirați, vedem însă cum dintre fu
gari, unul se desprinde și atacă pu
ternic serpentinele. Temerarul este 
Vasile Teodor, binecunoscutul și a- 
preciatul nostru campion. O cursă 
fantastică, de unul singur, care se 
soldează cu o victorie netă — peste 
două minute avans față de Ion Cer
nea și bulgarul G. Dimitrov, peste 
cinci minute față de Șt. Ene și res
tul plutonului.

„Tricoul galben", Coste! Cirje, deși 
s-a aflat printre evadați (avind deci

17.30 Curs de limba franceză. 
Recapitulare (VII).

“* Telex.
La ordinea zilei. Azi, județul 
Timiș.
Căminul.
Ecranul. Emisiune de actua
litate și critică cinematogra
fică.
1001 de seri : Cavalerul Flo
ricică și scutierul său (II).

19.30 Telejurnal « Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

20,00 Cîntecul săptămlnil : ,,o ra
mură spre cer". Muzica : 
Radu Șerban. versuri : Flavla 
Buref. Interpretează Mihaela 
Mihal.

■“ Emisiune de știință : Con
gresul internațional de vulca- 
nologie.
Revista literar-artistică TV. 

_ act angajare 
și etică.

foileton : „Vinul

18.00
18.05

18,20
19,00

19,20

20,05

20,45

21,25

22,05

22,20

20,35

jvc vat uicmui -uvugiq .j*.
Seria a III-a. C.F.R. Timișoara ~ o distanță apreciabilă față de pluton),

două echipe.: Metalul Plo- 
C.S.M. Suceava (cite 7

Făgă-
5-0,

II-a. Nitramonia 
Autobuzul București 

Gaz metan Mediaș — Minerul Mo- 
tru 2—0. Metrom Brașov — Flacăra 
Moreni 2—1. Dunărea Giurgiu — 
Carpați Brașov 1—0. Dinamo Slati
na — Tractorul Brașov 0—0. Electro- 
putere Craiova — Chimia Rîmnicu-

Minerul Baia Mare 3—0. Olimpia 
Oradea — Corvinul Hunedoara 0—0. 
Metalurgistul Cugir — Minerul Cavr 
nic 3—0. Vulturii Textila Lugoj — 
U.M. Timișoara 1—0, C.F.R. Arad 
Textila Odorhel 3—2. Industria Sir- 
mei Cîmpia Turzii — Mureșul Deva 
2—0, Arieșul Turda — Minerul A- 
nina 1—1, Olimpia Satu-Mare — F.C. 
Bihor 1—0. Gloria Bistrița — Victo
ria Cărei 1—1.

în clasament. după 4 etape, in 
frunte — două echipe : Victoria Că
rei și Olimpia Satu-Mere (cite 7 
puncte).

a pierdut tot avansul pe ultimii kilo
metri, pe urcușul către Poiana. Te
nace, curajos și bine orientat tactic, 
tinărul Cirje a trebuit să dea „tribut" 
lipsei de experiență și, după cit se 
pare, neglijării de a se alimenta la 
timp...

Etapa de azi (Brașov—Sighișoara— 
Tg. Mureș) măsoară cam 
de ieri după amiază. Va 
fel de interesantă 7

tot cit cea 
fi oare la

I. D.

Extinderea culturilor de
(Urmare din pag. I)

primăvară trebuie să crească pon
derea celei de toamnă in ansamblul 
suprafețelor cultivate cu orz. După 
cum.te știe, posibilitățile de extinde
re a culturii orzoaicei de primăvară 
sint destul de limitate, deoarece 
aceasta reușește doar in zonele mai 
răcoroase din Transilvania și nord- 
estuî, Moldovei. Pe tind orzoaica de 
toamnă dă bune rezultate și în alta 
xone, cum tint partea de vest a ță
rii, Oltenia și vestul Munteniei.

Cu toate că semănatul orzului a 
început, pregătirile nu sint nici pe 
departe încheiate. în primul rind. 
în unele unități agricole nu se cu
noaște eu exactitate ce terenuri vor 
fi cultivate cu orz pentru a putea fi 
pregătite cu prioritate, tn al doilea 
fihd, orîul este considerat o cul
tură secundară, căreia, pe lingă că

A

I CÎTEVA RÎ DURI

Institutul nu și-a 
lâcut datoria

„Respectînd indica
țiile conducerii de 
partid de a spori »- 
portul institutelor de 
cercetare la perfec
ționarea producției In 
Întreprinderi și la 
creșterea eficienței a- 
cesteia ni se rela
ta întt-o recentă scri
soare primită de la 
întreprinderea de au
toturisme Pitești — 
Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini Grele a reparti
zat Institutului de 
cercetări tehnologice 
pentru construcții de 
mașini «(I.C.T.C.M.) o 
serie de teme de pro
iectare, spre a le rezol
va cu maximum de 
operativitate și la ni
velul exigențelor ac- 
male. Ne așteptam 
la o colaborare fruc
tuoasă, care, chiar 
dacă nu ar fi avut de 
la Început rezultate 
spectaculoase, cei pu
țin tâ fi fost In mă
sură să influențeze In 
mod pozitiv activita
tea uzinei. Spre deza
măgirea colectivului 
piteștean — se arăta 
moi departe in cores
pondență — aceasta 
nu numai că n-a avut 
efectul scontat, dar 
s-a soldat cu rezulta
te dintre cele mai 
slabe, din cauza de
zinteresului manifes
tat de partener. De 
cite ori a fost «esi- 
iată situația creată,

Scrisul 
politică
Roman _______ _
roșu" — producție a studiou
rilor de televiziune ceho
slovace. Scenariul și regia : 
Andrey Letirlch. In distribu
ție : ștefan Kvletlk. Emilia 
Vasaryova. Partea a Ii-a.
Film documentar : San Ma
rino. Realizatori : Radu Bu- 
deanu șl Lucian Penescu.
24 de ore.

PROGRAMUL n

Avanpremieră.
Ansambluri.folclorice. Ctnteee 
și jocuri populare interpreta
te de ansamblul „Doina Bucu- 
reșttului". Coregrafia : Gh. 
Baciu. Conducerea muzicală : 
Marin cioacă.
Pagini de umor : Aventuri tn 
epoca de piatră.
Reportaj TV : „Ancore albe*. 
Ilustrate muzicale 
Lotru la Sibiu.

De la

22,00 Cărți șl Idei. Zoe Dumitres- 
,,Valori șicu-Bușulenga — „Valori și 

echivalențe umanistice". Par
ticipă : Edgar Papu, Ion Vlad 
și Eugen simlon.

cinema

nu I se rezervă terenuri corespun
zătoare, nu i se dau nici îngrășămin
te chimice. Cu întreaga răspundere 
să se înțeleagă că, dacă nu se asi
gură cantități îndestulătoare de or- 
zoaică, trebuie să se recurgă la 
import și atunci cheltuielile sint 
mult mai mari. De aceea, îngrășă- 
mintele chimice care există vor tre
bui astfel gospodărite incit o par
te să fie administrate, în special, 
pe terenurile care urmează a se cul
tiva cu orzoaică de toamnă. De ase
menea, nu s-a încheiat aprovizio
narea unităților agricole cu sămînță. 

întrucit a sosit vremea semănatu
lui la orz și orzoaică de toamnă, este 
necesar ca în toate unitățile care 
cultivă aceste plante să fie încheiate 
grabnic pregătirea terenului, asigu
rarea și condiționarea semințelor.

• Campionatele mondiale de nata- 
ție au continuat cu partidele din ziua 
a doua a turneului de polo pe apă, 
care se desfășoară la bazinul „Ban- 
jika“ din Belgrad. Selecționata 
României a întrecut formația Israelu
lui cu scorul de 12—1 (3—0. 3—1. 3—0, 
3—0). Alte rezultate : Australia—An
glia 4—1. Cuba—Grecia 7—2. In pis
cina „Kosvtniak" a început concursul 
de sărituri în apă. în proba feminină 
de trambulină, după executarea pri
melor cinci sărituri, conduce Jenie 
Chandler (S.U.A.) cu 184,59 puncte. 
Sportivele românce Sorana Prelip- 
ceanu și Melania Decuseară ocupă 
locurile 19 (cu 144,03 puncte) și res
pectiv 20 (cu 142.59 puncte).

o Campionatele mondiale de
ciism au programat. pe circuitul 
„Montiuich" din Barcelona, proba 
de fond rezervată rutierilor pro
fesioniști. Victoria a revenit italia-

ci-

I. HERȚEG

nului Felice Gimondi (243,659 km ih 
6h31’27” — medie orară de 38,088 
km). în același timp au fost înregis
trați, în ordine, belgianul Maertens, 
spaniolul Ocana și belgianul Eddy 
Merckx.

TENIS. Surprize „in lanț" Ia Fo
rest Hills, unde se desfășoară cam
pionatele internaționale de tenis ale 
S.U.A. După eliminarea lui Ilie Năs
tase, un alt mare favorit, australia
nul Rod Laver, a fost scos din cursă. 
In turui trei, tinărul jucător indian 
Vijay Amritraj, revelația acestui se
zon, l-a Învins pe Laver cu 7—6, 2—6,
6— 4, 2—6, 6—4. Alte rezultate : New
combe (Australia) — Țiriac (Româ
nia) 7—6, 6—3, 6—4 ; Richey (S.U.A.) 
— Ramirez (Mexic) 6—2, 6—4, 6—7,
7— 6 ; Okker (Olanda) — Gottfried 
(S.U.A.) 6-4, 3-6, 6-3, 6—4.

ATLETISM. Nou record mondial — 
Cu prilejul concursului atletic des-

fâșurat la Potsdam, echipa feminină 
a R. D. Germane (Kandarr, Stecher, 
Heninlch, Selmigckeît) a stabilit un 
nou record mondial la ștafeta 4 x 100 
m cu timpul de 42” 6/10. Un nou re
cord european, la aruncarea greută
ții bărbați, a realizat Hardtmut Brie- 
senick (R.D.G.) cu performanța de 
21,67 m.

HANDBAL. — Reprezentativa 
masculină a Iugoslaviei și-a început 
turneul în Japonia, jucînd la Tokio 
cu selecționata țarii gazdă. Handba- 
liștii iugoslavi au obtinut victoria 
Cu scorul de 23—12 (10—5).
• In campionatul mondial de iah- 

ting, după disputarea a cinci regate, 
la clasa „Tempest" continuă să con
ducă sportivii sovietici Manikin și 
Akimenko. Regata a 5-a. desfășu
rată la Neapole. a revenit englezi
lor Horse și Hunt.

partenerul a evitat o 
confruntare deschisă 
cu realitatea, solici- 
tînd uzinei să înre
gistreze greșelile și 
să prezinte o situație 
a lor, pretenție care 
presupune reverifi- 
carea completă a pro
iectelor tot de către 
specialiștii piteșteni 1 
(In ce consta atunci 
ajutorul institutului ? 
— n.n.). în momentul 
de față situația a ră
mas... ca la început. 
Adică 
posesia

sîntem în 
proiectelor 

I.C.T.C.M., dar la o 
eventuală relansare a 
lor In producție ne 
vom izbi de aceleași 
necazuri : vom realiza 
dispozitive 
punzătoare. 
speranța că, 
pe această cale, insti
tutul va căuta să-și 
onoreze serviciile con
form obligațiilor con
tractuale".

Din răspunsul 
M.I.C.M.G., semnat de 
ing. I. Crișan. direc
tor general al Direc
ției generale tehnice 
și de investiții, reiese 
că scrisoarea a atins 
punctul nevralgic al 
relațiilor dintre insti
tut șl întreprindere, 
critidle sale dovodin- 
du-se întemeiate : 
....M.I.C.M.G.-D.G.T.I. 
a analizat, la ~ 
tești, în 
I.C.T.CM..

necores-
Nutrim 
sesizat

I.A. Pi- 
prezenta 
calitatea 

proiectelor de dispozi
tive executate, con- 
ctatlndu-se, Intr-ade- 
vâr, la un număr de 
78 bucăți, o serie de 
lipsuri in ce privește

funcționa- 
' i teh- 

execuție 
apoi că 
s-a fixat 

anume de

concepția 
lă, condițiile 
nice de 
etc". Aflăm 
I.C.T.C.M. i 
un program 
lucru, in vederea co
rectării greșelilor co
mise. urmind ca pe 
viitor lucrările sale 
să fie recepționate ; la 
I.A, Pitești. Totodată,

La Sîngeorz-Bâl 
modsrnizorea 

ocolește... 
serviciile ?

într-o scrisoare tri
misă redacției, pensio
narul Ion Chirițescu 
din București face o

re a unor servicii, care 
nu țin pasul cu dez
voltarea și moderni
zarea localității. Ser
virea, la oficiul poș
tal, bunăoară, se face 
în ritm de melc. 
Corespondenta sosește 
cu întîrziere. au loc 
reclamații. In localita
te există un singur 
chioșc pentru desfa*
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pe baza constatărilor 
făcute, I.C.T.C.M. a 
primit dispoziții să-i 
sancționeze pe vino- 
vați, pentru ca prin 
măsuri disciplinare să 
preîntîmpine pe viitor 
asemenea 
încheiere 
gurări că 
D.G.T.I. 
realizarea 
a celor 
I.A. Pitești". Si 
asigurările sună ca un 
angajament, ne aș
teptăm ca pe viitor 
treburile să ia o în
torsătură pozitivă

nereușite, tn 
se dau asi- 
„M.I.C.M.G.- 
va urmări 
în termen 

stabilite la 
cum

adevărată risipă de 
metafore descriind 
farmecul și pitorescul 
stațiunii Sîngeorz-Băi, 
noua construcție a mo
dernului hotel Hebe, 
cu o capacitate de 900 
locuri, condițiile de o- 
dihnă și tratament ce 
lg-au fost create oa
menilor muncii veniți 
aici să se recreeze sau 
să-și îngrijească sănă
tatea. Din păcate, ara
tă autorul în continua
re, impresiile frumoa
se ale vizitatorilor 
sînt umbrite de cali
tatea necorespunzătoa-

cerea presei, din care 
cauză oamenii sînt ne- 
voiți să-și piardă mul
tă vreme la rind 
pină-și procură ziare 
și reviste. Nu înțeleg 
— se întreba semna
tarul — de ce nu se 
deschide încă un cen
tru pentru difuzarea 
presei in holul hotelu
lui, unde-i spațiu su
ficient ? Nici proble
ma circuitelor telefo
nice. strict necesare 
stațiunii, nu-i rezolva
tă. Se promite de ani 
în șir oficiului o cen
trală semiautomată,

dar promisiunile se 
dovedesc vorbe in 
vînt. Oricum, direcția 
de resort din Depar
tamentul poștelor și 
telecomunicațiilor ar 
trebui să fie mai 
receptivă la semnale
le critice din Sîngeorz- 
Băi, mai 
curînd 
stațiunii 
încă 600 
darea în 
unul nou

Din unitățile comer
ciale ale Singeorz- 
Băi — se mai relata 
in scrisoare — lipsesc 
fructele și legumele 
proaspete, lămiile, be
rea (care, atunci tind 
in sfirșit sosește, se 
servește caldă) ; se 
simte lipsa activității 
de. control și îndruma
re a organelor comer
ciale. De asemenea, e 
regretabil faptul că 
salariatele de la can
tina hotelului ori de 
la secțiile de trata
ment vorbesc urit, au 
o purtare ireveren
țioasă față de oaspeți.

Iată ce ni se comu
nică in răspunsul pe 
care Direcția de poștă 
și telecomunicații Bis- 
trița-Năsăud l-a tri
mis redacției : „Dez
voltarea stațiunii, a- 
fluenta de vizitatori 
se fac simțite și în 
activitatea oficiului 
care, din cauza aglo
merației, nu mai poa
te face față exigențe
lor și pretențiilor ac
tuale. Serviciile noas
tre stnt extrem de so
licitate de la orele 12, 
pină seara tirziu...

ales că in 
capacitatea 

va spori cu 
locuri prin 
folosință a 

hotel.

Pină la soluționarea 
definitivă a problemei 
personalului, în func
ție de 
reale și 
calculat în acestan(l), 
conducerea direcției a 
asigurat cadrele ne
cesare satisfacerii ce
rințelor imediate și 
va căuta să preintîm- 
pine pe viitor defi
ciențe care produc 
nemulțumiri iri rindul 
cetățenilor"...

Această adresă in 
mare parte ambiguă 
— semnată de ing. Au
relian Cogă. director, 
și M. Cocisiu, șeful bi
roului planificare-pro- 
gramare — prin for
mulele sale de genul 
„pină la soluționarea 
definitivă"... sau „a- 
tenția noastră se men
ține in continuare spre 
asigurarea și acorda
rea forței de muncă 
necesare"... nu-i con
vingătoare și creează 
impresia că sesizarea 
n-a găsit ecoul cu
venit. Poate că intr-un 
alt răspuns, mai clar 
și mai concret, „solu
ționarea problemei" 
nu va mai fi amînată 
sine die...

Așteptăm, de ase
menea. să-și spună 
cuvintul, pe marginea 
criticilor ce li s-au a- 
dus, administrația sta
țiunii și organele co
merciale locale. Pen
tru că atunci tind e 
vorba de reclamațiile 
cetățenilor... tăcerea 
nu-i de aur !

necesitățile 
normativul

Dumitru 
MINCULESCU

• Aladin șl lampa fermecată i 
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,30; 20,15.
• Love Story : GRADINA capi
tol — 19.
• Fettaga t LUMINA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 20.45.
• Perechile: PATRIA — 9; 11,30; 
14: 16,30; 19; 21,15, FESTIVAL — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, la gră
dină — 19,15.
• Dreptul de a iubi : LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, la grădină — 19,30.
• Polițistul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30: 16,30; 18,45; 21. Ia gră
dină — 19.30, SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30,
GRADINA DINAMO — 19,30.
• De.parte de Tipperary : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4711); 20,15 (seria de bilete
— 4712), FAVORIT — 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, la 
grădină — 19,30.
• Valter apără Sarajevo t FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,30.
• Eglantine : DOINA -r- II; ÎS;

< 15,1.5; 17,30; 20.
• Conspirația : GLORIA — 9;
11,15; ft,30; 15,45; 18,15; 20,30, CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30.
• Ferma din Arizona : TIMPURI 
NOI — 10—19 în continuare.
• Parașutiștii : BUZEȘTI — 9;
11,13; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, ARE
NELE ROMANE — 19,30.
• Regele suedez — 10; 12; 14, 
Parada primăverii — 16,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Aventura lui Poseidon t GRI
VIȚA — 9; 12; 15,15; 18;
VOLGA — 9; 11,15; 13.30;
18,15; 20,30.
• Cartea junglei : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Dragostea tncepe vineri : POPU
LAR — 16; 18: .20.
• Urmărire la Amsterdam : TO
MIS — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15;
20.30. la grădină — 19,30, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 19,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30: 16; 18,15: 20,30.
• Eva și Adam : VIITORUL — 18; 
18; 20.
A Distratul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Jucătorul ; DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18: 20,15.
• Jandarmul la plimbare : DA
CIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Autostop s P XCEA — 16; 18; 20.
• Fantoma Iui Barbă Neagră : 
BUCEGI — 15.45: 18; 20,15, la
dină — 19,30, ARTA — 15,30; L?
20.30. la grădină — 19,30.
• Tu, eu și micul Paris : FE
RENTARI - 15,30: 18: 20.
• Un om în sălbăticie : CIU
LEȘTI — 15.30: 18; 20,30. MUNCA
— 15.30; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș î COSMOS —
15,30; 18: 20.15. /
• La răscruce de vînturl : RA
HOVA — 15.30: 18: 20,15.
• Fluturii sînt liberi : UNIREA
— 15.30; 17,45; 20, la grădină —
19.30.
• Cutezanța î COTROCENI — 
15,30; 18: 20,15.
• Infailibilul Raffles î LIRA — 
15,30; 18; 20,15. la grădină — 19.30, 
MOȘILOR — 16; 18; 20, la grădină
— 19,30.
a Cowboy : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18: 20,15.
• Ciprian Porumbescu t FLACA- 
RA — 16; 19.30.
• Antoniu și Cleopatra : PRO
GRESUL - 15.30: 19.
• Florentiner nr. 73 : VITAN — 
15,30: 13; 20,15
• Simon Templar intervine l 
GRADINA VITAN — 19.30.

20.30, 
15,45;

teatre
• Teatrul Național „T. L. Cara- 
giale“‘ (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețlcnl — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Esti
val-Boema — 20.

vremea
Timpul probabil pentru 4, 5 și 6 

septembrie. In țară: Vremea va fi 
ușor instabilă, mai ales în nordul 
țării. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale in Crișana, Transil
vania, Maramureș și nordul Moldovei 
și izolate în rest. Vîntul va sufla 
slab pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 7 și 17 
grade, iar maximele între 17 și 27 de 
grade. în București: Cer temporar no
ros. Ploaie de scurtă durată. Vînt 
slab pină la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.
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VIIITÂ
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN CUBA

Presa din Havana reflectă pe spatii largi, 
in cuvinte elogioase, prezenta în mijlocul 

poporului cubanez a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 

Elena Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Interviul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

întreaga presă cubaneză conti
nuă să acorde ample spații eveni
mentului politic centrai al acestor 
zile — vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu $1 a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Prima pagină a ziarului „Gran
ina", organ al C.C. al P.C. din Cuba, 
este rezervată aproape în întregi
me oglindirii pe larg a diferitelor 
etape ale vizitei.

Ziarul își deschide numărul său 
de sjmbătă printr-un citat, cules 
cu litere mari de afiș, din cuvîn- 
tarea secretarului general al Parti
dului Comunist Român la marele 
miting al prieteniei româno-cuba- 
neze din Santiago de Cuba, capi
tala provinciei Oriente : „Popoare
le noastre dezvoltă astăzi o colabo
rare activă în construcția socialis
mului, pentru bunăstarea, inde
pendenta. suveranitatea și fericirea 
lor“. Dedesubt urmează un citat 
din cuvîntarea tovarășului Fidel 
Castro : „Ținînd seama de dorin
țele și eforturile — atît ale parti
dului nostru, cit și ale partidului 
frate din România — noi propu
nem să continuăm dezvoltarea a- 
cestor legături, să continuăm dez
voltarea acestei cooperări fructuoa
se pentru ambele tări“.

Citatele preced o fotografie, pe 
toată lățimea paginii, surprinzîndo 
imagine semnificativă pentru at
mosfera deosebit de călduroasă, 
pentru stima și bucuria cu care 
este întîmpinat pretutindeni în 
Cuba conducătorul partidului șl 
statului nostru : mii de oameni ai

(Urmare din pag. I)
tinentul latino-american reprezintă 
un moment de profundă semnificație 
în procesul revoluționar mondial, un 
exemplu însuflețitor pentru popoa
rele care luptă pentru libertate, de
mocrație și progres social.

Poporul român, care a salutat cu 
entuziasm victoria revoluției din 
Cuba, dă o Înaltă aprectere și se bu
cură în modul cel mai sincer de suc
cesele remarcabile obținute prin efor
turi pline de abnegație de poporul 
frate cubanez, sub conducerea parti
dului său comunist, în construcția so
cialistă, în dezvoltarea economiei, ști
inței și culturii, în ridicarea bunăstă
rii sale materiale și spirituale, tn apă
rarea și consolidarea cuceririlor revo
luționare, a independentei șl liber
tății patriei socialiste.

Partea română salută Întărirea po
ziției Republicii Cuba pe plan In
ternațional, una dintre manifestările 
căreia este stabilirea de relații diplo
matice cu Cuba de către diferite țări 
din America Latină și de limba en
gleză din zona Caraibilor, ceea ce 
constkdie o expresie a eșecului po
liticii de blocadă practicate de State
le Unite ; se solidarizează pe deplin 
cu lupta sa dîrză pentru apărarea in
dependenței și suveranității naționa
le și sprijină cu hotărlre cererea sa 
legitimă privind retragerea necondi
ționată a bazei navale nord-ameri- 
cane de la Guantanamo.

Partea cubaneză apreciază în mo
dul cel mai înalt realizările remar
cabile ale clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității din România în 
crearea unei Industrii moderne, In 
dezvoltarea continuă a agriculturii, 
în înflorirea științei și culturii, în ri
dicarea nivelului de trai al oameni
lor muncii.

Partea cubaneză se bucură din toa
tă Inima de succesele de seamă re
purtate de întregul popor român, sub 
conducerea partidului său comunist, 
în îndeplinirea vastului program tra
sat de Congresul al X-lea și a hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român privind con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în România. Cele 
două părți au constatat cu deplină sa
tisfacție că relațiile de prietenie fră
țească, de întrajutorare tovărășească 
șl colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cuba, dintre Româ
nia și Cuba, dintre poporul român și 
poporul cubanez se dezvoltă conti
nuu, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist, solidarității militante. în 
interesul ambelor țări și popoare, al 
cauzei unității țărilor socialiste, miș
cării comuniste internaționale, tutu
ror forțelor antiimperlaliste, pro
gresului și păcii în lume.

Ele au subliniat că un rol de sea
mă în dezvoltarea raporturilor ro
mâno-cubaneze îl aii întllnirile, con
tactele și convorbirile între reprezen
tanții conducerilor de partid și de 
stat, extinderea schimbului de expe
riență în diferite domenii de acti
vitate, lărgirea și diversificarea legă
turilor directe între Instituții și orga
nizații din cele două țări, precum și 
conlucrarea pe plan internațional.

Cele două părți au apreciat evolu
ția ascendentă a schimburilor econo
mice și tehnico-științifice româno-cu
baneze. Totodată, au exprimat hotă- 
rîrea reciprocă de a face totul pen
tru punerea în valoare a posibilități
lor pe care le oferă economiile în 

muncii participant la mitingul din 
Santiago de Cuba îl aclamă cu în
suflețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în momentul în care 
își începe cuvîntarea.

Pe primele pagini ale ziarelor 
sînt publicate, de asemenea, rela
tări și fotografii de la principale
le momente ale ultimelor două zile 
ale vizitei : inaugurarea școlii se
cundare „Republica Socialistă 
România", din provincia Havana, 
decorarea de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a președintelui 
Osvaldo Dorticos Torrado,, aspecte 
de la sosirea pe aeroportul din 
Santiago de Cuba, din timpul vi
zitării Muzeului Moncada șl a fer- 
mei-muzeu „Siboney".

Sînt publicate integral cuvîntă- 
rile rostite de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro la mi
tingul prieteniei româno-cubaneze 
și la inaugurarea școlii. în mari 
chenare sînt reluate aprecierile din 
cuvîntările celor doi conducători 
referitoare la cursul ascendent al 
relațiilor dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, la perspectivele 
lor de dezvoltare continuă.

O amplă corespondentă din 
București relatează despre modul 
în care presa din țara noastră re
flectă vizita.

în tot cursul zilei, posturile de 
radio și televiziune au transmis în 
direct și în reluare aspectele cele 
mai semnificative ale acestei mari 
sărbători a prieteniei româno-cu
baneze.
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plină dezvoltare ale celor două țări, 
în acest scop, comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică și 
tehntco-științiflcă, a cărei activitate 
a fost apreciată pozitiv, ministerele 
și alte organe centrale din ambele 
țări au fost însărcinate să ducă la În
deplinire acordurile convenite și să 
inițieze noi acțiuni In vederea adin- 
cirli colaborării și cooperării multila
terale, în interesul construcției socia
liste în România și Cuba, spre binele 
popoarelor român șl cubanez.

Cele două delegații au relevat re
zultatele obținute In Îndeplinirea în
țelegerilor în vigoare privind dezvol
tarea schimburilor în domeniile ști
inței, culturii, artei, presei, sănătății, 
învătămîntulul și conlucrării rodnice 
tn formarea de cadre, subliniind în 
același timp dorința reciprocă de a 
lărgi In continuare această colaborare.

Părții cubaneze îi este plăcut să 
exprime recunoștința sa Partidului 
Comunist Român, guvernului șt po
porului Republicii Socialiste România 
pentru această colaborare frățească.

Făcînd o trecere în revistă a prin
cipalelor probleme internaționale ac
tuale, cele două părți subliniază 
semnificația deosebită a profundelor 
procese ce au loc pe plan mondial, 
care se traduc In schimbări ale rapor
tului de forțe tn favoarea socialis
mului și mișcării de eliberare națio
nală, ale căror poziții se întăresc 
continuu. Ca rezultat al acestor 
schimbări și al luptei îndelun
gate și consecvente a țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, clasei muncitoare, ță
rănimii muncitoare și a celorlal
te forțe antiimperlaliste, democra
tice și progresiste din întreaga lume 
s-au creat condiții favorabile pentru 
destindere internațională, ceea ce 
reprezintă un factor pozitiv în rela
țiile contemporane.

Ca urmare a schimbărilor mențio
nate și, în acest context, afirmarea 
politicii de independentă națională a 
popoarelor, participarea tuturor state
lor la soluționarea problemelor inter
naționale, creșterea conștiinței si răs
punderii popoarelor pentru salvgar
darea păcii deschid posibilități mai 
mari pentru intensificarea luptei po
poarelor pentru eliberare națională 
și socială, împotriva politicii impe
rialiste de dominație și dictat, de a- 
mestec în treburile interne ale altor 
state, care se opune aspirației juste 
de a așeza relațiile dintre state pe 
baze noi, echitabile, pe plan mondial.

Persistenta forțelor imperialiste, 
care nu se resemnează să admită 
noile realități ale situației internațio
nale actuale și se arată ostile cauzei 
păcii, independenței naționale, dez
voltării sociale, impune menținerea 
vigilenței, intensificarea luptei mase
lor largi populare din toate părțile, 
a tuturor forțelor antiimperlaliste 
pentru ca noua situație să evolueze 
și să devină o realitate durabilă pe 
planeta noastră. Ambele țări vor 
continua să-și aducă contribuția lor 
activă și eficace pentru atingerea a- 
cestui țel.

Cele două părți au subliniat cu sa
tisfacție că mișcarea de eliberare na
țională și socială a popoarelor din 
America Latină s-a transformat tn- 
tr-o puternică torță. Pe continentul 
latino-american se află tn plină des
fășurare un amplu proces revoluțio
nar care se extinde continuu, vizînd 
emanciparea de sub dominația mono
polurilor străine, obținerea unei au
tentice Independențe politice și e- 
conomice.

România și Cuba și-au reafirmat

Momente din timpul vizitei

solidaritatea cu poporul chilian și cu 
guvernul Unității Populare, prezidat 
de Salvador Allende, hotărit să rea
lizeze programul de transformări e- 
conomice, sociale, privesc cu simpa
tie măsurile guvernului din Peru în 
apărarea intereselor naționale, aspi
rațiile poporului panamez de a-și 
exercita pe deplin suveranitatea și 
independența asupra întregului teri
toriu al țării.

Ele salută măsurile îndreptate spre 
redobîndirea resurselor naturale ale 
țărilor din America Latină și se 
solidarizează cu lupta antiimperialis- 
tă a popoarelor de pe acest continent 
pentru libertate, dreptate socială și 
un viitor mai bun.

Cele două părți au apreciat că li
chidarea definitivă a colonialismului 
șl neocolonialismului constituie una 
dintre sarcinile cele mai importante 
și mai urgente ale lumii contempo
rane. Ele se pronunță pentru drep
tul inalienabil al popoarelor de pe 
continentul latino-american și de pe 
celelalte continente care se află încă 
sub dominație colonială de a-și 
hotărî de sine stătător destinul. Păr
țile au subliniat necesitatea aplicării 
neîntîrziate a prevederilor declarației 
O.N.U. cu privire la acordarea in
dependenței popoarelor de sub do
minația colonială și a rezoluțiilor re
feritoare la decolonizare.

Ele au exprimat hotărîrea țărilor 
lor de a acorda. în continuare, spri
jin material, politic și diplomatic 
mișcărilor de eliberare din teritori
ile aflate sub dominație colonială.

Cele două părți au salutat cu sa
tisfacție semnarea Acordului de în
cetare a focului și restabilirea păcii 
în Vietnam ca fiind un eveniment 
de o importantă excepțională tn via
ta internațională, o victorie istorică 
a poporului vietnamez, care încunu
nează lupta sa eroică, plină de abne
gație. pentru apărarea suveranității, 
entității naționale, pentru asigurarea 
dreptului sacru de a-și rezolva sin
gur problemele sale conform voinței 
și aspirației sale, fără nici un a- 
mestec din afară : cer stricta apli
care ■ Acordului de la Paris, ceea 
ce va crea condiții care să permită 
poporului vietnamez să-și consacre 
întregul său talent creator dezvol
tării economice și sociale a Vietna
mului, cauzei unificării pașnice a 
țării.

România și Cuba au salutat cu 
căldură victoriile poporului laoțian și 
au exprimat sprijinul lor față de 
lupta dusă de poporul cambodgian 
pentru independentă, pace, neutrali
tate, democrație, prosperitate și in
tegritatea teritorială a Cambodgiei.

Ambele părți sprijină lupta po
porului coreean pentru retragerea 
trupelor străine din Coreea de Sud. 
propunerile guvernului R.P.D. Co
reene pentru reunificarea indepen
dentă și pașnică a patriei.

Părțile, exprimîndu-și îngrijorarea 
față de perpetuarea situației de în
cordare din Orientul Apropiat, care 
reprezintă o amenințare la adresa 
păcii și securității internaționale, 
s-au pronunțat pentru soluționarea 
conflictului pe cale politică, care să 
ducă la retragerea trupelor israelie- 
ne din teritoriile arabe ocupate și 
care să asigure interesele și aspira
țiile legitime inalienabile ale popu
lației palestinene.

în cursul schimbului de păreri a- 
supra evoluției situației din Europa, 
părțile au apreciat pozitiv rezultatele 

primei faze a lucrărilor Conferinței 
general-europene la nivelul miniștri
lor de externe, conferință menită 
să așeze relațiile dintre statele con
tinentului pe baze noi. astfel incit 
să se asigure fiecărui popor, fiecărui 
stat posibilitatea de a-și concentra 
eforturile spre dezvoltarea economi- 
co-socială de sine stătătoare. în con
cordanță cu năzuințele sale. Partea 
cubaneză a evidențiat rolul activ pe 
care îl desfășoară țările socialiste 
europene pentru crearea unui climat 
de securitate pe acest continent. Am
bele părți au fost de acord că reali
zarea securității în Europa va exer
cita. de asemenea, o influentă pozi
tivă în întreaga lume.

Republica Cuba dă o înaltă apre
ciere activității consecvente a Re
publicii Socialiste România îndrep
tată spre edificarea unui sistem trai
nic de securitate în Europa, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii, colaborării și bunei vecină
tăți. ceea ce constituie o contribuție 
la destinderea internațională.

Cele două țări cer cu hotărîre res
pectarea neabătută a dreptului su
veran al fiecărui stat de a redobîndi 
și de a dispune în mod liber de bo
gățiile naturale, conform intereselor 
popoarelor lor : pledează pentru 
dreptul țărilor în curs de dezvoltare 
de a avea acces liber la cuceririle 
științei și tehnicii moderne, de a par
ticipa în condiții de egalitate la 
examinarea și reglementarea proble
melor economice internaționale : se 
pronunță cu hotărîre împotriva prac
ticilor imperialiste de represalii eco
nomice și a măsurilor discriminatorii 
împotriva țărilor și popoarelor care 
își apără drepturile lor legitime de a 
realiza transformări în structurile lor 
social-economice.

Exprimind profunda lor adeziune 
fată de dreptul inalienabil ai tuturor 
popoarelor la existență liberă și in
dependentă, cele două părți și-au 
reafirmat solidaritatea militantă cu 
lupta mișcărilor de eliberare, a ti
nerelor state din Africa, împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. România și Cuba 
vor acorda și în viitor sprijin deplin 
luptei armate a popoarelor din Gui- 
neea-Bissau. Angola și Mozambic 
și din alte teritorii dependente, pen
tru scuturarea jugului colonial și cu
cerirea independenței naționale. Ele 
condamnă politica de discriminare 
rasială a regimurilor de la Preto
ria și Salisbury împotriva popoare
lor din Africa de Sud. Namibia și 
Zimbabwe.

Ambele părți apreciază importan
ța apropiatei conferințe a șefilor de 
state sau guverne a țărilor nealinia
te care va avea loc la Alger, consi- 
dorind că aceasta va contribui Îndeo
sebi la întărirea sprijinului acordat 
luptei popoarelor tmpotriva Imperia
lismului. colonialismului, neocolonia
lismului. apartheidului și a oricăror 
rămășițe de dominație pe care ve
chile și noile puteri coloniale capi
taliste le mențin asupra popoarelor 
subdezvoltate. în acest context, cele 
două părți consideră că reuniunea 
de la Alger poate contribui la pro
movarea in viața internațională a 
cursului nou spre destindere.

Părțile au apreciat că. pentru asi
gurarea unei păci trainice în întrea
ga lume, este imperios necesar să 
se acționeze cu hotărîre pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pentru 

înfăptuirea dezarmării generale șl. 
în primul rînd, a dezarmării nuclea
re, sub un strict control, internațio
nal ; ele sprijină convocarea unei 
conferințe mondiale pentru discuta
rea și analizarea problemelor dezar
mării, cu participarea tuturor state
lor.

Cele două părți sînt de acord cu 
necesitatea întăririi rolului O.N.U., 
cu scopul de a contribui mai efi
cient la rezolvarea problemelor in
ternaționale în interesul popoarelor.

în timpul convorbirilor, cele două 
dețegații au convenit să întărească 
și să adîncească și mai mult. în toate 
domeniile, relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Cuba, întemeiate pe respectarea su
veranității și independentei, nea
mestecul în treburile interne, egali
tatea în drepturi și avantajul reci
proc.

Totodată, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro au expri
mat dorința comună a celor două 
partide de a adîncl și intensifica le
găturile dintre ele, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist, a încrederii și respectului 
reciproc. în acest sens, părțile au 
reafirmat hotărîrea Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
din Cuba de a extinde colaborarea 
reciprocă, schimbul de informații și 
de experiență cu privire la construi
rea socialismului, prin realizarea de 
vizite, întîlniri la diferite niveluri și 
consultări în probleme de interes 
comun.

Cele două părți apreciază că vizi
ta oficială de prietenie în Republica 
Cuba a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. convorbirile rodnice, des- 
fășurațe tntr-o atmosferă tovărășeas
că, de stimă și înțelegere reciprocă, 
constituie o contribuție valoroasă: la 
întărirea și dezvoltarea continuă a 
relațiilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cuba, a colaborării multila
terale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cuba. în inte
resul celor două popoare, al cauzei 
unității țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor revoluționare șl antiimpe- 
rialiste din lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat tovarășului Fidel Castro, Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba. Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba și po
porului frate cubanez cele mai cor
diale mulțumiri pentru căldura și 
spiritul tovărășesc cu care au fost 
pretutindeni primiți reprezentanții 
României socialiste In timpul șederii 
lor tn Cuba revoluționară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
vitat, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, pe tovarășul Fidel Castro, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Revolu
ționar, și pe tovarășul Osvaldo Dor
ticos Torrâdo. președintele Republi
cii Cuba, să facă o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei urmează a 
fi stabilită ulterior pe cale diploma
tică.

relații noi care se afirmă și care 
trebuie să triumfe în lume.

ÎNTREBARE : întrebarea
anterioară ne conduce spre o 
temă de importanță crucială, 
care are o deosebită importan
ță pentru actuala conjunctură 
politică a America Latine: 
cum concepeți dumneavoastră 
problema internaționalismu
lui proletar 7 Apreciați că 
poate exista astăzi socialism 
fără naționalism și naționa
lism fără socialism 7

RĂSPUNS : Într-adevăr, în A- 
meriea Latină asistăm la un pro
ces revoluționar care schimbă în 
mod radical multe situații de pină 
acum. Acest proces revoluționar 
este îndreptat spre afirmarea drep
tului popoarelor din aceste țări la 
independență, a voinței lor de a fi 
deplin stăpîne pe bogățiile națio
nale și a le folosi în concordanță 
cu propriile lor interese, de a așeza 
relațiile cu alte state pe principiile 
noi la care m-am referit. Este un 
proces care, fără îndoială, va fi 
victorios, pentru că este un proces 
legic și corespunde intereselor 
fundamentale ale tuturor popoare
lor de pe acest continent.

în ce privește problemele inter
naționalismului proletar, prin a- 
ceasta am înțeles întotdeauna — 
și înțeleg și în prezent — solidari
tatea dintre oamenii muncii din 
diferite state în lupta împotriva 
asupririi sociale și a asupririi și 
dominației străine, ajutorarea și 
sprijinirea reciprocă în lupta pen
tru eliberarea socială și națională 
a clasei muncitoare și a tuturor 
națiunilor — considerînd clasa 
muncitoare ca o parte integrantă 
a națiunii, ca exponentul cel mai 
consecvent al luptei de eliberare 
națională și socială a fiecărui po
por de care aparține.

Cred că în mod nu tocmai clar 
se pun pe același plan noțiunile de 
socialism și naționalism, deși înțe
leg sensul în care concepeți dum
neavoastră naționalismul și cum îl 
înțeleg unii. Pentru a nu crea nici 
o confuzie, eu aș vorbi mai mult 
de faptul că socialismul asigură 
deplina eliberare a popoarelor, atit 
de asuprirea socială, cît și națio
nală, că el creează condiții optime 
pentru afirmarea deplină a perso
nalități umane, a fiecărei națiuni, 
asigură posibilități ca fiecare na
țiune să-și edifice viitorul așa cum 
îl dorește, fără nici un amestec din 
afară. în acest sens, între dezvol
tarea independentă a fiecărei nan 
țȘuniiși'sociaJism'rvnu numai ■.»
qjste-vîfloi- o contradicție, dai'-există^ 
o deplină unitate. Numai socialis
mul creează condiții pentru afir
marea deplină a fiecărei națiuni 
— și experiența României poate să 
fie, și din acest punct de. vedere, 
foarte grăitoare.

ÎNTREBARE : România în
registrează un ritm inalt de 
dezvoltare economică ți so
cială. Cum întrevedeți viitorul 
economic al țării dumnea
voastră in raport cu națiunile 
socialiste ți capitaliste 7

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia depune eforturi susținute și se 
dezvoltă într-un ritm înalt, atît în 
industrie și agricultură, Cît și în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale. Asigurăm această dezvol
tare deoarece considerăm că fău
rirea societății socialiste nu se 
poate.realiza decît pe baza unei 
economii puternice, întemeiată pe 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, că înfăp
tuirea principiilor socialismului 
este de neconceput fără a avea un 
stat cu o puternică economie. în 
acest context, acordăm o mare im
portanță participării noastre la 
diviziunea internațională a muncii, 
colaborării cu țările socialiste, cu 
statele care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu țările ca
pitaliste dezvoltate — considerînd 
că această colaborare, bazată pe 
avantajul reciproc și în spiritul 
principiilor de care am vorbit mai 
înainte — corespunde atît interese
lor poporului român, cît și ale tu
turor celorlalte națiuni cu care 
vom colabora. Apreciez că dezvol
tarea în ritm înalt a României va 
crea condiții și mai bune pentru 
promovarea acestei colaborări, 
pentru participarea activă la divi
ziunea internațională a muncii.

ÎNTREBARE : în legătură 
cu apariția impetuoasă a 
României pe piața internațio
nală, ne-ar interesa să preci
zați dacă România consideră 
că actuala diviziune interna
țională a muncii este firească 
și rațională 7

RĂSPUNS: Este o problemă 
grea. Actuala diviziune internațio
nală a muncii este rezultatul unei 
anumite evoluții pe care și-a pus 
puternic amprenta dezvoltarea so
cietății capitaliste, atît cu laturile 
ei pozitive la timpul respectiv, cît 
și cu laturile ei negative. Este clar 
că această diviziune internațională 
a muncii are și aspecte pozitive, 
dar, în naulte privințe, prezintă 
aspecte de inegalitate, de inechi
tate — și. ca atare, nu corespunde 
intereselor tuturor popoarelor. Dar, 
tocmai politica de așezare a rela
țiilor dintre state pe principii noi, 
tocmai dezvoltarea țărilor rămase 
în urmă, ajutorarea acestor țări 
de a obține o ridicare economico- 
socială mai rapidă trebuie să ducă 
și la un mai bun echilibru, la o 
mai justă diviziune internațională 
a muncii, eliminîndu-se aspectele 
negative de inegalitate, de inechi
tate. Dar acesta este un proces 
lung și cere tuturor statelor — mai 
cu seamă celor care suferă direct, 
datorită acestei inegalități și inechi

tăți — de a acționa pentru a con
tribui la o așezare mai dreaptă a 
relațiilor în cadrul diviziunii in
ternaționale a muncii.

ÎNTREBARE : Ați putea, 
domnule președinte, să ne ex
puneți obiectivele vizitei dum
neavoastră in America La
tină 7

RĂSFUNS : Vizita pe care ur
mează să o fac în curînd în opt 
țări din America Latină se înscrie 
în politica generală a României de 
dezvoltare a colaborării cu toate 
statele lumii. Desigur, de America 
Latină, țara noastră este legată 
prin vechi relații, prin anumite 
afinități generate de originea la
tină comună, de cultură — ceea 
ce face ca raporturile dintre statele 
noastre să aibă un caracter mai 
deosebit. Vizita se înscrie, deci, în 
cadrul unei vizite de prietenie, al 
dorinței de a identifica noi dome
nii de extindere a colaborării — 
economice, tehnico-științifice, cul
turale — dintre România și po
poarele țărilor pe care le voi vizita. 
Ea dă expresie dorinței ca rela
țiile dintre statele noastre să con
tribuie la dezvoltarea mal rapidă, 
independentă, a fiecărei națiuni și, 
în același timp, să se înscrie în 
politica generală de destindere, da 
colaborare și pace internațională.

ÎNTREBARE : în schimbu
rile comerciale bilaterale, Ar
gentina vinde mai mult decît 
cumpără din România. Cărei 
cauze credeți dumneavoastră 
că se datorește balanța comer
cială nefavorabilă părții ro
mâne în comerțul cu Argen
tina 7 Apreciați că venirea la 
putere a justițialismului va 
modifica nivelul scăzut al re
lațiilor dintre cele două țări t

RĂSPUNS: Relațiile dintre
România și Argentina au cunoscut 
o dezvoltare relativ mulțumitoare. 
Desigur că se putea și se poate 
face mai mult. Pot apărea, firește, 
perioade cînd o țară importă mai 
mult și exportă mai puțin. Consi
der însă că aceste probleme se pot 
soluționa ușor. Nu ' cred că sa 
creează probleme deosebite dato
rită faptului că, la un moment dat, 
această balanță comercială este ne
favorabilă României. Știu că Ar
gentina are și ea un program in
tens de dezvoltare ; România la 
fel. în acest cadru vom găsi posi
bilități largi de colaborare pentru 
a asigura atît echilibrarea balan
ței, cît și pentru extinderea largă 
a 'țările noastre. »

Nu doMq>desijguit^ să mă arhtfe- 
tep un, .treburile interne ale țării 
dumneavoastră, dar. după cum 
știți, în primăvara acestui an am 
avut convorbiri cu președintele 
Peron. Spun președintele pentru 
că am citit că a acceptat să candi
deze, iar eu voi vizita Argentina 
după alegeri, deci mă voi întîlnl 
cu președintele Peron, după ce va 
obține și victoria în alegeri. Am 
convingerea că vizita pe care o voi 
efectua în Argentina va evidenția 
posibilități multiple de a dez
volta colaborarea româno-argenti- 
neană. Sînt încredințat că, pe baza 
convorbirilor pe care le vom avea 
și a înțelegerilor la care vom a- 
junge, colaborarea dintre statele 
noastre va cunoaște o dezvoltare 
foarte puternică.

ÎNTREBARE: România a 
deschis la Paris o bancă în 
vederea finanțării exporturi
lor și importurilor. Aveți in 
vedere deschiderea unei bănci 
asemănătoare in America Că
tină 7

RĂSPUNS : Actualmente nu a- 
vem un asemenea proiect, însă, pe 
măsură ce relațiile României cu 
țările Americil Latine vor cunoaște 
o dezvoltare care va face eficientă 
o asemenea bancă, fără nici o în
doială că vom lua în considerație 
și acest lucru.

ÎNTREBARE : Peste citeva 
zile va începe în Algeria con
ferința țărilor nealiniate, sau 
a „lumii a treia". Care este 
poziția română față de această 
conferință ți cum vedeți dum
neavoastră, domnule pre
ședinte, viitorul relațiilor din
tre România ți „lumea a 
treia" 7

RĂSPUNS : România consideră 
că conferința care va începe in 
Algeria, peste cîteva zile, a unul 
mare număr de țări denumite „ne
aliniate", va discuta probleme im
portante atît pentru colaborarea 
dintre ele, cît și pentru dezvolta
rea vieții internaționale. Noi spe
răm că această conferință va a- 
corda atenția corespunzătoare pro
blemelor celor mai importante din 
viața internațională — ale dezvol
tării destinderii, afirmării noilor 
principii de relații dintre state, 
căilor de sprijinire mai puternică 
a țărilor în curs de dezvoltare, 
luptei împotriva colonialismului șl 
neocolonialismului, pentru o po
litică de respect al independenței 
și suveranității tuturor statelor.

România se pronunță pentru o 
participare activă a tuturor state
lor la soluționarea problemelor in
ternaționale. Consider că proble
mele internaționale nu se pot so
luționa decît cu participarea tutu
ror statelor — fie ele mari, mijlo
cii sau mici. Apreciem, desigur, că 
relațiile României cu toate țările 
care vor participa la conferința din 
Algeria se vor dezvolta în mod 
corespunzător în acest spirit, con
tribuind la afirmarea în lume a 
unei noi politici, mai drepte, mal 
bune.

în încheiere, aș dori să adresez 
cititorilor ziarului dumneavoastră, 
precum și întregului popor argen- 
tinean un salut călduros și cele 
mai bune urări de prosperitate.



GENEVA

LUCRĂRILE COMITETULUI K COORDONARE
AL CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE

$1 COOPERARE IN EUROPA
GENEVA 2 (Agerpres). — Comite

tul de coordonare al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, care își desfășoară lucrările 
la Geneva, a continuat examinarea 
modalităților prin care țările nepar
ticipante, riverane Mării Meditera- 
ne, ar putea să prezinte pozițiile lor 
cu privire Ia diferite probleme figu- 
rînd pe ordinea de zi a conferinței.

In dezbateri s-a evidențiat în mod 
deosebit posibilitatea unor contribu
ții din partea acestor state în pro
blematica securității europene și a 
cooperării in domeniile economic, 
tehnico-științific și al mediului în
conjurător. Discuțiile s-au desfășurat 
atît în grupul de lucru creat în a- 
cest scop, cit și în plenara comite
tului.

cambodgia Acțiuni ofensive

ale forțelor9 patriotice
CAMBODGIA

Forțele patriotice 
garnizoanele lonnoliste 
capitale provinciale, situate la nord 
și sud de Pnom Penh, și au decimat 
o companie de 100 de oameni într-un 
punct situat la 70 kilometri sud-est 
de capitală — se spune în comunica
tul de sîmbătă al comandamentului 
lonnolist.

Patrioții au continuat sîmbătă pu
ternica ofensivă declanșată in 
precedentă asupra garnizoanei 
mice din capitala provincială Kom-

2 (Agerpres). — 
au atacat din nou 

din două

ziua 
ina-

pong Cham —«al treilea oraș ca mă
rime din Cambodgia — unde, vineri, 
trupele lonnoliste" au înregistrat 
peste 100 morți și răniți. Luptele se 
dau în imediata vecinătate a orașu
lui și a aeroportului său, pe care, 
de o săptămînă, nu a mai reușit să 
aterizeze nici unul dintre 
care aprovizionau trupele _______
încercuite aici de cîteva săptămîni.

Alte lupte se dau în jurul capita
lei provinciale Takeo, la circa 55 
kilometri de Pnom Penh, și în alte 
puncte ale Cambodgiei.

avioanele 
lonnoliste

RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL CIU EN-LAI IA CEI DE-Al X-IEA 
CONGRES NATIONAL Al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

PEKIN 2 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a difuzat raportul pre
zentat de Ciu En-lai, în numele Co
mitetului Central, la cel de-al X-lea 
Congres Național al Partidului Co
munist Chinez.

Evocînd perioada care a trecut de 
la Congresul Național precedent, al 
IX-lea, al partidului, raportul arată 
că poporul chinez a lichidat sabota
jul clicii antipartinice a lui Lin Biao, 
a învins grave cataclisme naturale și 
a înregistrat noi victorii pe calea 
construirii socialismului. Industria, a- 
gricultura, transporturile, finanțele și 
comerțul se desfășoară cu bine și 
s-au înregistrat numeroase noi înfăp
tuiri în domeniile culturii, învăță- 
mintului, sănătății publice, științei și 
tehnologiei.

Pe plan internațional, se spune in 
raport, partidul și guvernul chinez a i 
transpus în fapt, cu fermitate, poli
tica externă stabilită la Congresul al 
IX-lea. Prietenia noastră revoluțio
nară cu țările socialiste frățești, pre
cum și cooperarea noastră cu. țări 
prietene au fost consolidate în con
tinuare. Țara noastră a stabilit rela
ții diplomatice cu un număr tot mai 
mare de țări, pe baza celor cinci 
principii ale coexistenței pașnice. 
Statutul legitim al țării noastre la 
O.N.U. a fost restabilit. A dat fali
ment politica de izolare a Chinei. Re
lațiile dintre China și S.U.A. s-au 
îmbunătățit în oarecare măsură. Chi
na și Japonia și-au normalizat rela
țiile. Contactele prietenești dintre 
popoarele noastre și popoarele altor 
țări sînt mai intense decît oricind, se 
constată în raport.

Referitor la evoluția situației in
ternaționale, se arată că marile vic
torii cucerite de popoarele din Viet
nam, Laos și Cambodgia în războiul

împotriva agresiunii S.U.A. și pentru 
salvarea națională au încurajat pu
ternic popoarele lumii în luptele lor 
revoluționare împotriva Imperialis
mului și colonialismului. A apărut o 
nouă situație în lupta poporului co
reean pentru reunificarea indepen
dentă și pașnică a țării sale. Lupta 
popoarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină pentru cîștigarea și apă
rarea independenței naționale și 
salvgardarea suveranității de stat și 
a resurselor naționale se intensifică 
tot mai mult și se extinde. I

Provincia Taivan este teritoriul sa
cru al patriei noastre, poporul din 
Taivan fiind de același neam cu noi. 
Sintem nespus de îngrijorați pen
tru compatrioții noștri din Taivan, 
care iubesc și doresc patria. Com- 
patrioții noștri din Taivan pot avea 
un viitor luminos numai intorcîn- 
du-se la patria mamă. Taivanul tre
buie eliberat. Marea noastră patrie 
trebuie unificată. Aceasta este aspi
rația comună și datoria sacră a po
poarelor, tuturor naționalităților din 
țară, inclusiv a compatrioților din 
Taivan. Să ne străduim împreună 
pentru realizarea acestui obiectiv.

După ce menționează acțiunea de 
îmbinare a adevărului universal al 
marxism-leninismului cu practica 
concretă a revoluției, raportul abor
dează probleme economice. Din 
punct de vedere economic, țara noas
tră este în curs de dezvoltare, se 
spune în raport. Trebuie să înfăp
tuim temeinic linia generală de a 
„depune toate eforturile, de a ținti 
sus și de a obține rezultate mai 
mari, mai rapide, mai bune și mai 
economice în construcția socialistă", 
de a înțelege revoluția și promova 
producția. Trebuie să aplicăm în

continuare principiul de a „consi
dera agricultura drept bază și indus
tria drept principalul factor", pre
cum și seria de principii : de a 
merge pe propriile noastre picioare 
și de a ne construi țara în mod in
dependent, avînd inițiativa în pro
priile noastre mîini, bizuindu-ne pe 
propriile noastre forțe, prin luptă 
dirză, sîrguință și cumpătare. Tre
buie consolidate planificarea și coor
donarea, trebuie îmbunătățite nor
mele și prevederile raționale ale ini
țiativei centrale și locale și desfășu
rate pe deplin. Organizațiile de 
partid trebuie să acorde mare aten
ție problemelor de politică econo
mică, trebuie să se preocupe de 
bunăstarea maselor, să asigure acti
vitatea de cercetare și studiu și să 
depună eforturi eficiente pentru în
deplinirea sau depășirea planurilor 
de stat de dezvoltare a economiei 
naționale, astfel îneît economia noas
tră socialistă să înregistreze progre
se încă și mai mari. Trebuie, de ase
menea, să consolidăm conducerea 
centralizată a partidului, se arată în 
raport.

Cel de-al X-lea Congres al parti
dului, se spune în încheiere, va avea 
o amplă influență asupra liniei de 
dezvoltare a partidului nostru. în cu- 
rînd vom convoca cel de-al IV-lea 
Congres al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină. Poporul 
nostru și popoarele revoluționare din 
toate țările își pun mari speranțe in 
partidul și în țara noastră. Sintem 
convinși că partidul nostru, sub con
ducerea președintelui Mao, va men
ține linia sa revoluționară proletară, 
va înfăptui cu bine sarcinile care îi 
revin și va înfăptui speranțele po
porului nostru și ale popoarelor din 
întreaga lume.

ORIENTUL APROPIAT

• Secretarul general al 
O.N.U. și-a încheiat vizita 

la Cairo • Convorbiri 
egipteano-kuweitiene

CAIRO 2 (Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
și-a încheiat duminică vizita de două 
zile în Republica Arabă Egipt, în 
cadrul turneului său in Orientul 
Apropiat. La Cairo, secretarul ge
neral al O.N.U. a conferit cu pre
ședintele egiptean, Anwar Sadat, pre
cum și cu ministrul de externe, Mo
hamed Hassan El Zayyat, asupra 
unor probleme referitoare la situația 
din zonă și la posibilitățile de solu
ționare pașnică a acesteia.

în timpul șederii sale la Cairo, 
Kurt Waldheim s-a întîlnit, de ase
menea, cu Mahmud Riad, secretarul 
general al Ligii Arabe.

Următoarea și ultima etapă a 
turneului întreprins de secretarul ge
neral al O.N.U. în Orientul Apropiat 
este Amman, capitala Iordaniei.

Președintele Republicii Arabe E- 
gipt, Anwar Sadat, a început, la 
Cairo, convorbirile cu emirul Ku
weitului. Sabah al Salem al Sabah, 
în legătură cu evoluția situației din 
Orientul Apropiat, precum și cu dez
voltarea colaborării statelor arabe.

Vizita emirului kuweitian în R.A.E. 
are loc după o perioadă de intensă 
activitate diplomatică egipteană, 
concretizată, îndeosebi, prin călăto
riile pe care președintele Sadat le-a 
întreprins într-un șir de țări arabe.

r

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII SAN MARINO

Excelențelor Lor
FRANCESCO MARIA FRANCINI 

și PRIMO BUGLI
Căpitani regenți ai Republicii San Marino

SAN MARINO
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino, îmi este deosebit 

de plăcut să adresez Excelențelor Voastre, în numele Consiliului de Stat, 
al poporului român și al meu personal. cordiale felicitări și cele mai sin
cere urări de fericire personală, de prosperitate și bunăstare poporului 
sanmarinez prieten.

Amintindu-mi cu plăcere de vizita pe care am făcut-o în țara dv., 
de primirea călduroasă cu care am fost înconjurați și de convorbirile 
avute cu acest prilej, îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare 
dintre România și San Marino se vor dezvolta continuu. în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania

agențiile de presă transmit:
Fidel Castro, primul ministru 

al Guvernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, a părăsit duminică Ha
vana cu destinația Georgetown, pen
tru o vizită oficială de 24 de ore în 
Guyana. Fidel Castro va avea între
vederi cu primul ministru al Guya- 
nei, Forbes Burnham, împreună cu 
care se va îndrepta apoi spre Alger, 
pentru a participa la Conferința la 
nivel înalt a țărilor nealiniate.

Guvernele R. D. Vietnam 
Și Angliei au să stabileas
că relații diplomatice la nivel de am
basadă. se spune într-un comunicat 
dat publicității la Foreign Office.

minică. la Tripoli, o întrevedere eu 
președintele Tunisiei, Habib Bour- 
guiba.

TiRGURILE INTERNAȚIONALE

Sanmarinezii sărbătoresc 
ziua națională a republicii, 
ment ce marchează fondarea, 
anul 301, de către cioplitorul 
piatră Marino, a micii comunități 
ce avea să dăinuie peste veacuri 
prin curajul și dîrzenia locuitorilor 
ei. în cursul istoriei sale, poporul 
din San Marino a izbutit să în
frunte numeroasele încercări și 
conflagrații, să-și apere și să-și 
mențină ființa națională, indepen
dența și libertatea. Cea mai mică 
republică din lume dezvoltă o 
economie în care ocupațiile tradi
ționale — cultivarea cerealelor, a 
viței de vie, creșterea animalelor, 
diferitele meșteșuguri — sînt sti
mulate de o puternică industrie ho
telieră și turistică. Peste 2 milioane 
de vizitatori străini poposesc a- 
nual în San Marino, cifră ce între
ce de o sută de ori numărul popu
lației micii republici.

astăzi 
mo- 

în 
în

Vocația tradițională spre pace a 
sanmarinezilor se exprimă prin do
rința lor de a avea prieteni în în
treaga lume, prin raporturile prie
tenești întreținute cu țările vecine 
și cu eele îndepărtate, prin parti
ciparea activă la eforturile de pace 
ale popoarelor europene.

între România și Republica San 
Marino s-au statornicit relații prie
tenești de stimă și respect reciproc. 
Un moment deosebit de important 
în evoluția relațiilor româno—san- 
marineze l-a constituit vizita re
centă în San Marino a președinte
lui Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceas
tă vizită a dat expresie dorinței 
ambelor părți de a dezvolta în 
continuare relațiile reciproce, sti
mulate de afinități de limbă și 
cultură, de aspirațiile de progres 
ți pace de care sint animate Cele 
două popoare.

DE LA PLOVDIV
Șl LEIPZIG

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A STATULUI QATAR

Ciu En-lai, premWH* consiiiu- 
■ lui de Stat al R.P. Chineze, a pri
mit pe Aziz Ahmed, ministru de stat 
pentru apărare și afacerile externe 
al Pakistanului, cu care a avut o 
convorbire cordială și prietenească — 
anunță agenția China Nouă.

se 
de

Chile și Suedia au încheiat 
un acord de cooperare tehnică și fi
nanciară, in valoare totală de 40 mi
lioane coroane suedeze (aproximativ 
10 milioane lire sterline) — transmi
te agenția Reuter. Acordul, semnat 
de ministrul adjunct de externe sue
dez, Lennart Klakenberg, care 
află într-o vizită la Santiago
Chile, și de omologul său chilian, 
Luis Orlandini, prevede acordarea 
unui ajutor nerambursabil de 15 mi
lioane coroane statului chilian. Res
tul de 25 milioane coroane va fi fo
losit pentru finanțarea unor impor
turi chiliene de bunuri capitale, ma
terii prime și subansamble indus
triale din terțe țări.

Intr-un mesaj omagial, 
președintele Richard Nixon a decla
rat că regizorul John Ford „repre
zenta ceea ce avea mai de preț ci
nematografia americană, ceea ce era 
mai bun în America". Președinție . 
S.U.A. apreciază că „nici un nume tiu 
a strălucit cu atîta putere în cina* 

' rriatografia americană ca acela al lui 
John Ford. El a fost unul dintre pio
nierii care au transformat o indus
trie nouă într-o artă", se arată în 

. mesaj.

La Festivalul internațio
nal de Ielelorde la Krcms (Aus- 
tria), care s-a desfășurat între 25 
august și 2 septembrie, din România 
a participat ansamblul de cîntece și 
dansuri „Rapsodia" din Zalău. Spec
tacolele prezentate de ansamblul ro
mânesc, atît in cadrul festivalului, 
cît și la Viena, s-au bucurat de 
mare succes, presa austriacă elogiind 
virtuozitatea și măiestria interpre
tativă a solilor folclorului nostru.

Președintele Libiei, col°-
nelul Moamer El Geddafi, a avut du-

Poliția din Amsterdam • 
capturat în pivnița unui imobil din 
oraș o cantitate de 900 kilograme de 
hașiș. Valoarea totală a capturii se 
ridică la suma de un milion și ju
mătate de florini (1 600 000 franci 
francezi).

Criza de hîrtie din S.U.A. 
’’bre feperidusium asupra tipăririi zia- 
‘$reloN>și publicațiilor. Un număr des
tul de mare de ziare au fost obli
gate .să renunțe la numerele lor de 
sîmbătă și duminică, micșorînd, tot
odată, tirajul, volumul și numărul 
de știri afectate reclamei. Pentru 
prima oară în ultimii 82 de ani nu 
a mai apărut ziarul „Examiner" din 
orașul Belfontine. statul Ohio.

Un conflict de muncă de 
o factură deosebită s-a declanșat la 
uzina de reparat ceasuri din subur
biile Londrei, aparținînd firmei ja
poneze „Seiko". Muncitorii au ocupat 
uzina, hotărînd să nu-și părăsească 
locurile de muncă pînă ce direcțiu
nea nu le va recunoaște sindicatul, 

i Conflictul a fost declanșat cu o lună 
în urmă de concedierea nejustificată 
a unui muncitor, urmată apoi de 
desfacerea contractelor de muncă ale 
celor care au protestat împotriva a- 
cestei decizii.

SOFIA 2 (Corespondență de Ia 
C. Amariței). — în prezența condu
cătorilor de partid și de stat bulgari, 
în frunte cu Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat, duminică și-a 
deschis porțile la Plovdiv tradiționa
lul Tîrg internațional. La deschidere 
a luat parte și o delegație română 
condusă de Dumitru Nistor, adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini grele.

La actuala ediție a tîrgului parti
cipă 37 de țări, reprezentate de peste 
4 000 de firme. In pavilionul țării 
noastre^ cele 26 de întreprinderi de 
comerț exterior expun produse de 
înalt nivel tehnic, multe dintre ele 
realizate în cursul ultimului an, ma- 
șini-unelte și aparataj electronic, 
mijloace de transport.

în ziua deschiderii tîrgului, pa 
lionul României a fost vizitat de I 
dor Jivkov, Stanko Todorov și 
ceilalți conducători de partid și 
stat bulgari, care au dat o înaltă 
preciere prezentei țării noastre

Alteței Sale
Șeicul KHALIFAH BEN HAMAD AE THANI

Emirul statului Qatar
DOHA

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, adresez Alteței 
Voastre sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de progres 
și bunăstare poporului din Qatar.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

Pregătiri pentru
Conferința de la Alger

Algerul va găzdui 
între 5 și 8 septembrie 
lucrările celei de-a 
patra conferințe la ni
vel înalt a țărilor 
nealiniate. Conferința 
este precedată de o 
reuniune a miniștrilor 
afacerilor externe din 
țările respective, care 
vor stabili ultimele 
detalii în legătură cu 
ordinea de zi și cu 
problemele de proce
dură privind docu
mentele de lucru ale 
conferinței.

în preajma 
eveniment, 
algeriană a 
haine de
Principalele ei artere, 
edificiile publice sînt 
ornamentate și ilumi
nate festiv. Pe mari 
pancarte se pot citi, 
fn mai multe limbi, 
apeluri de pace, co
laborare și înțelegere 
Internațională.

O atmosferă de in
tensă activitate 
noaște „Palatul 
țiunilor" de la
des Pins, locul de des
fășurare a conferinței. 
Se stab.ilesc contacte, 
se fac schimburi de 
păreri. Gazdele au pus 
totul la punct cu mi
nuțiozitate, pentru a 
asigura desfășurarea 
în cele mai bune con
diții a conferinței.

Potrivit unor surse 
oficiale, la conferință 
urmează să participe 
șefi de stat sau de 
guvern din peste 80 de 
țări din Africa, Asia, 
America Latină și Eu- 

\_________________

acestui 
capitala 

îmbrăcat 
sărbătoare.

cu- 
Na- 

Club

ropa, ca membre ale 
grupului nealiniat, ca 
invitate sau în cali
tate de observatori. 
Vor participa ca invi
tați reprezentanți ai 
mișcărilor de elibera
re națională. Totodată, 
s-au anunțat candida
turile pentru noi 
membri ai grupului 
nealiniat : Peru, O- 
man, Qatar, Argenti
na și Bhutan.

în legătură cu ordi
nea de zi, marea ma
joritate a observatori
lor apreciază că do
rința țărilor nealinia
te este de a acorda 
prioritate problemelor 
economice, menite să 
contribuie la propă
șirea mai rapidă a ță
rilor în curs de dez
voltare. De altfel, co
mitetul pregătitor al 
conferinței, analizînd 
schimbările interveni
te în evoluția rapor
turilor internaționale 
după precedenta con
ferință, care a avut 
loc în urmă cu trei 
ani în capitala Zam- 
biei, a acordat o mare 
atenție relațiilor eco
nomice internaționale, 
elaborînd un proiect 
al ordinii de zi pentru 
conferința de la Alger 
care să permită o 
examinare aprofunda
tă a acestor probleme, 
pentru a se putea lua 
hotărîri concrete asu
pra acțiunilor ce tre
buie întreprinse în co
mun de țările neali
niate în vederea acce-

lerării progresului lor 
economic și social. 
Țările nealiniate con
sideră că este de cea 
mai mare importanță 
de a se sublinia că 
deplina exercitare a 
suveranității asupra 
bogățiilor lor naturale 
este esențială pen
tru consolidarea inde
pendentei lor econo
mice. Algeria a anun
țat că va prezenta spre 
examinare participan- - 
ților la conferință un 
proiect de rezoluție ce 
prevede adoptarea u- 
nei strategii globale 
care să garanteze 
dreptul fiecărei țări de 
a naționaliza compa
niile străine aflate pe 
teritoriul său.

Ordinea de zi a con
ferinței de la Alger 
cuprinde, totodată, im
portante probleme po
litice, între care lupta 
împotriva colonialis
mului și neocolonia- 
lismului, situația din 
Orientul Apropiat, de
zarmarea, dezvoltarea 
și colaborarea interna
țională.

Așadar, cea de-a 
patra conferință la ni
vel înalt a țărilor 
nealiniate se anunță 
deosebit de importan
tă, oferind un ca
dru pentru dezbaterea 
unor probleme de strin
gentă actualitate ale 
lumii contemporane.

Mircea 
S. IONESCU

MILANO Festivalul național
al ziarului „l'Unitâ"

în 
delă 
Italiei, 
inaugurat sîmbătă 
Festivalul național al 
ziarului „l’Unitâ", tra
diționala sărbătoare a 
presei comuniste ita
liene. După manifes
tarea de la Veneția, 
desfășurată la începu
tul verii și la care, 
după cum este știut. 
România 
fost oaspete de 
re, această nouă 
ție a festivalului 
rului „l’Unitâ" 
să ilustreze o 
mai mult, prin 
ploarea acțiunilor care 
se vor desfășura aici, 
rolul activ și puterni
ca influență a Parti
dului Comunist Ita
lian în viața politică a 
țării, forța organiza
torică și popularitatea 
sa. sentimentele de 
dragoste și . prețuire 
cu care acesta este 
înconjurat de masele 
largi ale poporului.

Veniți din toate 
cartierele orașului, 
din întreaga regiune 
Lombardia, din cele
lalte regiuni ale Ita
liei, zeci de mii de 
tineri, membri ai Fe
derației Tineretului 
Comunist Italian, ai 
altor organizații de
mocratice de tineret, 
s-au întîlnit în cursul 
zilei în „Piazza della 
Concigliazione" pentru 
a lua parte la o mare 
demonstrație antifas
cistă. După ce timp de 
cîteva ore participanții 
au manifestat pe prin-

cunoscuta cita- 
muncitorească a 

Milano, a fost

socialistă a 
onoa- 

edi- 
zia- 
vine 
dată 
am-

cipalele străzi'ale ora
șului pentru întărirea 
unității de acțiune a 
tinerei generații în 
lupta împotriva re
nașterii fascismului, 
pentru apărarea drep
turilor 
democratice, 
reînnoirea 
cratică 
„Piazza 
a avut 
miting, 
vîntul Carlo 
membru al 
Politic și al Direcțiu
nii P. C. Italian, și 
Renzo Imbeni, secre
tar național al Fede
rației Tineretului Co
munist Italian.

Timp de nouă zile, 
în parcul „Sempione", 
acolo unde prin mun
ca plină de entuziasm 
și dăruire s-a înălțat, 
pe mai bine de 40 de 
ha, „orașul festivalu
lui", se vor desfășura 
ample manifestări po
litice și cultural-spor
tive. Zeci de standuri, 
expoziții și pavilioane 
speciale dedicate ma
rilor teme ale actua
lității politice interne 
și internaționale 
fățișează aspecte 
lupta Partidului 
munist Italian pentru 
apărarea intereselor 
vitale ale oamenilor 
muncii, pentru pace și 
progres.

în rindul standurilor 
rezervate organelor de 
presă ale partidelor 
din țările socialiste se 
află și standul ziarului 
„Scînteia". în afara ■

și libertăților 
pentru 
demo- 

a Italiei, în 
del Cannone" 

loc un mare 
Au luat cu- 

Galuzzi, 
Biroului

unei expoziții de foto
grafii consacrate reali
zărilor <' " 
România 
multiple 
activitate, 
„Scînteii" 
diferite i

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania
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BERLIN 2 (Corespondentă
C. Varvara). — Duminică s-a des
chis la Leipzig tradiționalul Tirg in
ternațional de toamnă. Participă 
6 275 de firme din 52 de țări.

Printre principalele state partici
pante se numără Republica Socialis
tă România. în standurile întreprin
derilor românești de comerț exterior 
sînt prezente produse din nouă sec
toare industriale. Printre acestea se 
află autoturismul Dacia-1300. o mare 
varietate de produse ale industriei 
chimice.

La invitația ministrului industriei 
chimice al R.D.G., Gținther Wy- 
schofsky, la Tîrgul de la Leipzig este 
prezent ministrul român al industriei 
chimice, Mihail Florescu.

în- 
din 
CO

obținute de 
socialistă în 
domenii de 

, in standul 
sînt expuse 

cărți politice, 
printre care volumele 
în limba italiană ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și 
un bogat material de 
prezentare a frumuse
ților turistice ale țării 
noastre. Un lot de 
atleți fruntași români, 
conduși 
merită 
a luat 
cursul 
organizat 
festivalului. Doi 
tre sportivii 
(C. Grigoraș, cu 76,12 m 
la aruncarea suliței, și 
V. Sărucan, cu 7,56 rn 
la săritura în lungime) 
au ocupat primul loc 
în probele respective. 
Despre i 
petiție 
intr-o 
viitoare.

Ca și 
dente, actuala ediție a 
festivalului ziarului 
„l’Unitâ" va marca o 
nouă contribuție la 
strîngerea legăturilor 
Partidului Comunist 
Italian cu masele largi 
muncitoare, la întări
rea capacității sale de 
acțiune, în activitatea 
neobosită consacrată 
slujirii intereselor cla
sei muncitoare și po
porului italian, cauzei 
păcii și progresului;

SE ÎMPRUMUTĂ... 
„CONCORDE”

„CONSTELATOR BK-2

de maestra e- 
Iolanda Balaș, 
parte la con- 

internațional 
în cadrul 

din- 
naștri

această com- 
vom reveni 
corespondență

edițiile prece-

Radu BOGDAN 
___________________>

încercînd să depășească actualul 
impas in desfacerea aparatelor su
personice „Concorde", datorat ezi
tărilor unui număr de companii in
ternaționale de a le achiziționa, 
autoritățile francege au anunțat un 
plan original, bazat pe ideea unui 
împrumut al avionului pe o peri
oadă determinată. Companiile in
ternaționale vor avea astfel posibi
litatea să supună la diverse teste 
aparatele împrumutate, fiind tot
odată răspunzătoare pentru între
ținerea lor în condiții corespunză
toare. După expirarea perioadei de 
împrumut, în caz că avionul nu e 
cumpărat (prețul lui actual este de 
circa 50 de milioane de dolari) se 
procedează fie la înapoierea 
fie la prelungirea termenului 
restituire.

Cu ajutorul aparatului „Conste- 
lator BK-2", conceput și realizat în 
Bulgaria, se poate stabili diagnos
ticul a 235 de boli interne. Apa
ratul repartizează și grupează 
proape instantaneu simptomele
constatate în prealabil în cursul 
unui examen medical făcut pacien-

IN CINE AVEȚI 
ÎNCREDERE ?

a-

AMERICANII PREFERĂ 
BICICLETA

Americanii au cumpărat în 1972 
mai multe biciclete decît automo
bile. Vînzarea de biciclete este în 
continuă creștere. Se apreciază că 
în anul 1975 în Statele Unite vor fi 
vîndute peste 18 milioane biciclete. 
In prezent 40 milioane de americani 
folosesc bicicleta ca mijloc de loco
moție.

tului, precum și în urma analize
lor de laborator. Pe ecranul său 
apare un evantai luminos de spec
tre paralele și verticale (imaginea 
alăturată) care nu sînt altceva de- 
cit „transcripția" cantitativă și ca
litativă a simptomelor acumulate 
de bolnav.

Centrul englez pentru sondarea 
opiniei publice a efectuat un test 
în riadul a 1 093 de locuitori ai 
Mării Britanii cărora li s-a cerut să 
răspundă la următoarea întrebare: 
„Reprezentanții căror profesii vă 
inspiră o mai mare încredere" ? Se 
indicau în test 12 profesiuni. Re
zultatul ? Pe locul I în ce privește 
încrederea acordată s-au situat me
dicii, întrunind 75 la sută din su
fragii. Membrii parlamentului au 
ocupat penultimul loc (cu 4 la 
sută), iar businessmanilor și magna
ților finanțelor le-a revenit 
mul loc (eu un 
sută).

ulti-
procent de 2 la

OBELISCUL 
DIN ROMA

PANTEONULUI 
SE ÎNCLINĂ

Obeliscul Panteonului din Roma 
se înclină din ce în ce mai mult, 
reeditînd fenomenul care se petre
ce cu-celebrul" turn din Pisa. Cen
trul de gravitație al construcției, a- 
preciază specialiștii, s-a deplasat 
deja cu circa 10 cm, /enomenul da- 
torîndu-se slăbirii rezistenței tere
nului. Pentru evitarea deteriorării 
acestui monumeht de artă, experții 
âu propus ancorarfea sa pînă la 
terminarea lucrărilor de consolida
re a bazei. Construit in 1711, 
obeliscul se află amplasat în piața 
Panteonului, în centrul unei fîntini 
construite în anul 1575, ceea ce a 
contribuit la o infiltrare treptată 
de apă și la slăbirea rezistenței 
straturilor subterane.
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