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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT IERI IN COSTA RICA

Înainte de a părăsi Havana, ia conferința de presă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a declarat:

„Sintem deosebit de mulțumiți de felul 

in cure s-a desfușurut vizita, de convorbirile, 

de rezultatele vizitei și discuțiilor"

Sentimentele prietenești au dat o rezonanță 

deosebită solemnității despărțirii

La Sau Jose, primire cordială, 
plină de stimă și considerație

pe aeroportul „Jose Marți"

Luni, 3 septembrie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit 
în Republica Costa Rica, unde e- 
fectuează o vizită oficială ca răs
puns la invitația președintelui a- 
cestei țări, Jose Figueres Ferrer.

De la Havana pînă la San Jose, 
capitala Republicii Costa Rica, ae

„lată țărmul bogat"—cuvinte 
îndreptățite care au dat numele țării

Orașul San Jose se bucură de o 
poziție geografică favorizată, fiind 
situat între două oceane — Atlan
tic și Pacific — ceea ce l-a deter
minat pe luptătorul pentru elibe
rarea Americii Latine, Simon Boli
var, să declare că aici ar putea fi 
stabilită viitoarea capitală a lumii. 
Intr-adevăr, condițiile climaterice 
sînt favorabile. Deși Costa Rica este 
situată la distanța egală între Tro
picul Cancerului și Ecuator, deci, 
într-o zonă care ar trebui să facă 
coloana de mercur să atingă valori 
ridicate, clima este totuși foarte 
plăcută, datorită reliefului muntos. 
Capitala, San Jose, așezată la o al
titudine de circa 1 200 de metri, ne 
oferă, prin ambianța sa, posibilita
tea unei comparații cu Predealul 
românesc.

întreaga țară se bucură, de alt
fel, de condiții naturale prielnice 
de dezvoltare. Clima generoasă, 
pămîntul fertil, vegetația luxu
riantă cu întinse plantații de ba
nanieri, cafea, tutun, trestie de 
zahăr, ca și subsolul bogat în 
zăcăminte de bauxită, aur, argint, 
mangan fac din Costa Rica un 
colț privilegiat al lumii. Sînt rea
lități care nu fac decît să con- 
firtf A cuvintele pe care legenda le 
atribuie lui Columb atunci cînd, 
în a patra sa expediție spre Lu
mea Nouă, a descoperit aceste ți
nuturi : ,(He aqui Costa Rica" 
(iată țărmul bogat).

l

Un eveniment politic remarcabil
...Orașul San Jose trăiește în a- 

ceastă zi atmosfera caracteristică 
evenimentelor politice importante. 
Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, prima vizită în această 
țară a șefului unui stat socialist, 
a trezit un viu interes în rîndul 
opiniei publice. Este într-adevăr 
un eveniment remarcabil în dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare între cele două popoare

Vizită protocolară la președintele 
Jose Figueres Ferrer

Lunî la amiază, președintele 
Consiliului de 1 Stat al Republi-1 
cii Socialiste România, Nicolae

DEJUN IN ONOAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer, a ofe
rit, luni la amiază, un dejun în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste1 
România. Nicolae Ceaușescu.

Au participat Ion Pățan, Ștefan. 
Andrei, George Macovescu, Bujor 
Almășan, Mircea Malița. consilier 
al președintelui Consiliului de 

ronava prezidențială a survolat 
Marea Caraibilor și, după ce a lă
sat în urmă Insula Jamaica, s-a 
îndreptat spre Panama, iar de aici 
direct spre San Jose, străbătînd o 
distanță de peste 1 700 km. Față 
de Havana, acele ceasornicului se 
dau înapoi cu încă două ore. astfel 
îneît, în timp, distanța ce ne des
parte de casă este acum de opt ore.

Condițiile istorice însă au fă
cut ca această țară să cunoască 
problemele specifice . ale statelor 
în curs de dezvoltare. Tributară 
multă vreme monopolurilor străi
ne, economia sa prezintă încă ur
mările unei agriculturi bazate pe 
monocultură, pentru a căror li
chidare au fost întreprinse în ul
timul timp o serie de măsuri vi? 
zînd, paralel cu o diversificare a 
producției agricole, dezvoltarea 
unui sector industrial. Totodată, 
Costa Rica desfășoară o politică 
de deschidere spre alte țări, de 
colaborare internațională în con
dițiile echității între parteneri, de 
natură să favorizeze propriile e- 
forturi de dezvoltare.

Poporul nostru urmărește cu 
interes și simpatie străduințele 
poporului costarican, ca și ale ce
lorlalte popoare latino-americane 
pentru dezvoltarea economică, 
socială și culturală, pentru ridica
rea standardului său de viață, după 
cum resimte o deosebită satis
facție față de rolul ■ crescînd pe 
care aceste state, în majoritatea 
lor mici și mijlocii, îl joacă în a- 
bordarea și soluționarea proble
melor majore cu care este con
fruntată astăzi lumea contempora
nă. Sub acest raport, relațiile 
româno-costaricane au pc^ibilități 
largi de extindere în continuare, 
actuala vizită la nivel înalt 
urmînd, de bună seamă, să contri
buie la fructificarea acestora.

pe Care le apropie atît originea 
latină comună, afinitățile de limbă 
și cultură, cît și aspirațiile de în
țelegere și cooperare interna
țională.

în momentul în care nava ae
riană prezidențială aterizează, pe 
aeroportul internațional „Juan 
Santamaria'1 cernea o ploaie mă
runtă. fenomen cotidian, caracte
ristic acestui sezon.

Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a făcut o vizită 
protocolară președintelui Jose Fi

Stat, și ambasadorul Constantin 
Stănescu.

Din partea gazdelor au luat par
te Gonzalo Facio Segreda, minis
trul afacerilor externe, Rodolfo 
Silva, ministrul lucrărilor publi
ce și transporturilor, Gaston Co
gan, ministrul economiei, indus
triei și comerțului, Fernando Sa

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt în- 
tîmpinați la coborîrea din avion 
de președintele Josâ Figueres 
Ferrer. Cei doi președinți își 
string cordial mîinile.

Apoi, președintele costarican pre
zintă președintelui Consiliului de 
Stat al României pe cei doi vice
președinți : Manuel Aguilar Bo
nilla, cu soția, și Jorge Rossi Cha
varria. Doamna Aguilar Bonilla 
oferă tovarășei Elena Ceaușescu o 
splendidă orhidee, floare ce consti
tuie emblema națională a repu
blicii.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezintă persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc în această vi
zită — tovarășii Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exte
rior, Ștefan Andrei, secretar tal 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei. Este prezent 
ambasadorul român la San Jose, 
Constantin Stănescu.

în continuare, din cauza condi
țiilor atmosferice, ceremonia pri
mirii se desfășoară în sala, princi
pală a clădirii aerogării, câre "este 
încadrată de drapele românești și 
costaricane. Fanfara intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări, în timp ce din exterior 
răzbate ecoul salvelor de arti

Interes viu față de România
Vizita președintelui român este 

anunțată pe prima pagină cu ti
tluri. mari de întreaga presă cos- 
taricană. Sub titlul „România : 
fapte și cifre11 cotidianul „LA RE
PUBLICA11 inserează, pe o pagi
nă întreagă, un articol consacrat 
prezentării țării noastre. Artico
lul este însoțit de o imagine 
a Ateneului român din București 
și de harta României. în cuprinsul 
său se redau date semnificative 
cu privire la dezvoltarea econo
miei, științei, culturii, ocrotirilor 
sociale din România. Arătînd că, în 
prezent. România întreține relații 
diplomatice și consulare cu peste 
110 țări, ziarul relevă că țara noas
tră își întemeiază legăturile sale 
externe pe principiile universal 
valabile ale independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, pe dreptul fiecărui po
por de a-și conduce singur politica 
sa internă și externă, potrivit aspi
rațiilor și intereselor naționale.

Același ziar. într-un editorial 
intitulat „Deschiderea spre țările 
socialiste11, scoate în evidentă dez- 

gueres Ferrer și soției sale, Karen 
Olse de Figueres, la reședința lor 
personală.

lazar Navarrete, viceministru ăl 
afacerilor externe.

în cursul dejunului,. desfășurat 
într-o atmosferă cordială, cei doi 
șefi de stat au rostit toasturi.

în același timp, Maria Eugenia 
de Aguilar Bonilla, soția prim- 
vicepreședintelui republicii, a o- 
ferit un dejun în onoarea tovară
șei Elena Ceaușescu, care a de
curs într-o ambianță prietenească. 

lerie. Oaspeților români le sînt 
prezentați membrii guvernului cos
tarican : Gonzalo Facio Segreda, 
ministrul afacerilor externe, Artu
ro Montero Castro, min’istrul de in
terne. Claudio Alpizar. ministrul 
de finanțe, Fernando Valverde 
Vega, ministrul siguranței publice, 
Ulandislao Gomez Solano, minis
trul educației, Jose Luis Orlich, 
ministrul sănătății. Rodolfo Silva, 
ministrul lucrărilor publice și 
transporturilor, Gaston Cogan, mi
nistrul economiei, industriei și co
merțului, Fernando Batalla Esqui
vel, ministrul agriculturii, Francis
co Morales, ministrul muncii și o- 
crotirilor sociale, Gonzalo Solorzano 
Gonzalez, ministrul pe lîngă pre
ședinție, Alberto Escalante Canas, 
ministrul culturii, tineretului și 
sporturilor, Fernando Șalazar Na- 
varrete, viceministru al afacerilor 
externe.

Apoi, rînd pe rînd, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
San Jose aduc omagiul lor preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. De înal- 
ții oaspeți se apropie un băiețel și 
o fetiță în costume naționale ro
mânești, care le oferă -frumoase 
buchete de flori : sînt copiii unui 
costarican de origine română, care 
nu și-a uitat țara natală.

După încheierea ceremoniei, co
loana de mașini se îndreaptă spre 
reședința oficială pusă la dispozi
ția solilor poporului român.

vpltareă pe care au cunoscut-o, în 
ultimii ani, relațiile stabilite de 
Costa Rica cu țările socialiste, în 
general, și cu România. în special-.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de
Ion CÂRJE 
Mircea MOARCAȘ 
Romulus CAPLESCL

• Dineu oferit de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de 
tovarășa Elena 
Ceaușescu în 
onoarea tovară
șului Osvaldo 
Dorticos Tor rado

în pagina a 15-a

• Întîlniri cu oa
meni de știință, 
artă și cultură

din Havana
în pagina a lll-a

CONFERINȚA DE PRESĂ 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(ÎN PAGINA A III-A)

La 3 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, încheindu-și vizita ofi
cială de prietenie în Cuba, au pă
răsit Havana, la bordul avionului 
prezidențial, îndreptîndu-se spre 
San Jose, capitala Republicii Costa, 
Rica, etapa următoare a călătoriei 
în America Latină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a (Continuare in pag a II-a)

Vizitînd Muzeul capitalei cubaneze

Un moment strălucit și fertil
pentru prietenia 
româno-cubaneză

Un moment de însemnătate excep
țională in cronica, raporturilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
româno-cubaneze, o întilnire memo
rabilă între două partide frățești și 
două țări socialiste — astfel s-ar pu
tea caracteriza, in mod succint, vizita 
pe care tovarășul Nicol?.” Ceaușescu 
a făcut-o în Republica Cuba, la in
vitația conducerii de partid și de stal 
cubaneze, in frunte cu tovarășul Fidel 
Castro.

Din prima clipă a sosirii pe acro 
portul Jose Marți și pină la plecare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, persoanele oficial” 
române care i-au însoțit, au fost În
conjurați cu prietenie și cordialitate 
de tovarășii Fidel Castro și Osvaldo 
Dorticos, de ceilalți conducători dc 
partid și de stat cubanezi, de masele 
populare din țara gazdă. Exuberanța 
și entuziasmul mulțimilor venite in 
întîmpinarea oaspeților la Havana, 
manifestările sărbătorești cu care au 
fost primiți de cetățenii din Matan- 

fost însoțit de tovarășii Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comer
țului exterior. Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, alte 
persoane oficiale.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost condus la aero
portul „Jose Marti11 de Osvaldo 
Dorticos Torrado, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 

zaș, Santiago de Cuba și din celelalte 
localități în care s-au oprit, căldura 
tovărășească cu care 'au fost salutați 
de oamenii muncii din întreprinderile 
și instituțiile vizitate au constituit o 
strălucită demonstrație a sentimen
telor de stimă și prețuire ce și le nu
tresc reciproc popoarele român și cu
banez. a solidarității lor militante in 
lupta pentru idealurile socialismului, 
progresului și păcii. In' întreaga a- 
ceas ă primire si-a găsit, totodată, o 
nouă expresie profunda simpatie' și 
prestigiul de care se bucură România 
socialistă in rîndul poporului cuba
nez, ca și pe toate meridianele glo
bului. înalta considerație față de 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. promotor neobosit al as
pirațiilor înaintate ale omenirii con
temporane.

Mari distanțe despart geografic 
România de Cuba ; comunitatea de 
orinduire și țeluri constituie un liant 
și un imbold puternic pentru cele 
două popoare și țări de a păși îm
preună în lupta pentru idealurile so
cialismului și păcii. Tn țara prietenă, 
vizițind locuri istorice, inalții oaspeți 
români au adus, in numelp poporu
lui nostru, un vibrant omagiu tradi
țiilor revoluționare, eroilor poporului 
cubanez, a căror luptă curajoasă, pli
nă de spirit de sacrificiu, a dus la 
triumful revoluției, la nașterea pri
mului stat socialist din emisfera 
vestică. Totodată, ei au dat o înalta 
apreciere realizărilor obținute de oa
menii muncii din Cuba, sub conduce
rea partidului comunist, in opera de 
construcție socialistă, activității pline 
de abnegație pentru apărarea .și con
solidarea cuceririlor revoluționare, 
întăririi continue a poziției Republi
cii Cuba pe plan internațional. In a- 
celași spirit, conducătorii de partid 
și de stat cubanezi, masele populare 
din țara gazdă și-au exprimat bucu

Cuba, președintele Republicii Cuba, 
Raul Castro, al doilea secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim vice- 
prim-ministnu, Sergio del Valle, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, ministru de in
terne, Ramiro Valdes Menendez, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, viceprim-minis- 
tru, Vilma Espin, președintă a Fe
derației Femeilor Cubaneze.

ria și prețuirea față de succesele re
purtate de poporul român in făuri
rea vieții noi, în traducerea in viață 
a programului Partidului Comunist 
Român de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in pa
tria noastră.

Tn concordanță ou sentimentele de 
adincă prietenie și solidaritate din
tre partidele, țările și popoarele 
României și Cubei, convorbirile din
tre delegația de partid și guverna
mentală română, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și delegația 
de partid și guvernamentală cuba
neză, condusă de tovarășul Fidel 
Castro, dezvoltind in continuare dia
logul început cu prilejul vizitei to
varășului Fidel Castro la București, 
s-au desfășurat intr-o atmosferă to
vărășească, de stimă și înțelegere re
ciprocă, ceea ce le-a asigurat o rodni
cie deplină. Cu vădită satisfacție, 
conducătorii celor două țări au dat 
o înaltă apreciere raporturilor stator
nicite intre România și Cuba. După 
cum se arată in Comunicatul comun 
dat publicității la încheierea vizitei, 
„relațiile de prietenie frățească, de 
întrajutorare tovărășească și colabo
rare multilaterală dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Cuba, dintre România și Cuba, 
dintre poporul român și poporul cu
banez se dezvoltă continuu, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, solida
rității militante, in interesul ambe
lor țări și popoare, al cauzei unității 
țărilor socialiste, mișcării comuniste 
internaționale, tuturor forțelor an- 
tiimpcrialiste, progresului și păcii in 
lume11.

Acum, pe baza convorbirilor ro
mâno-cubaneze. au fost trasate ja-

Barbu STOIAN
(Continuare în pag. a II-a)
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DINEU OFERIT DE TOVARĂȘU1
NICOIAE CEAUSESCU “ 

Șl DE TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
Duminică seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, în saloanele reședinței puse la 
dispoziția lor în Havana, un dineu

Sentimentele prietenești au dat o rezonanță 

deosebită solemnității despărțirii 

pe aeroportul „Jose Marți”
(Urmare din pag. I)

Erau, de asemenea, prezenți Pe
dro Miret Prieto, viceprim-minis- 
tru, Diocles Terralba Gonzales, 
viceprim-ministru, Jorge Risquet 
Valdes, secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, Lazaro Pena, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, Machado 
Ventura, prim-secretar al Comite
tului provincial Havana al P.C. din 
Cuba, membri ai guvernului, ca
dre de conducere din Ministerul 
Relațiilor Externe, conducători de 
instituții centrale. Totodată, se 
aflau pe aeroport șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Havana, 
membrii Ambasadei române și 
personalul român care-și desfășoa
ră activitatea în Cuba.

Ora 8,45 (ora locală). Coloana 
oficială intră pe aeroportul „Jose 
Marți", împodobit sărbătorește cu 
drapelele României și Cubei. Pre
tutindeni flutură tricolorul româ
nesc, pot fi văzute portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. Mii 
de oameni ai muncii din Havana, 
veniți să-și ia rămas bun de la 
înalții oaspeți români, fac o impre
sionantă manifestare de simpatie 
conducătorului partidului și statu
lui nostru. Ovațiile $1 uralele sînt 
întrerupte numai de vocea acelor 
grupuri care, în semn de res
pect și prețuire, scandează în
tr-o românească cu accent spaniol 
„Ceaușescu — P.C.R.".

Fanfara militară intonează im
nurile de stat ale celor două țări. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

O nouă secjie de producție a intrat în funcțiune la Fabrica de' produse refractare din Aștileu (Bihor)

în onoarea tovarășului Osvaldo 
Dorticos Torrado, președintele Re
publicii Cuba, și a soției acestuia.

Au luat parte tovarășii Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, George Ma- 
covescu, Bujor Almășan, alte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în vi
zita sa în Cuba.

preună cu tovarășul Osvaldo Dor
ticos Torrado, trece în revistă gar
da de onoare, se înclină ■ în fața 
drapelelor de stat ale României și 
Cubei. Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun de la 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Havana, care au venit 
să-i salute la aeroport.

La apropierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de mulțimea aflată pe 

' aeroport, se scandează minute în 
șir „Ceaușescu" și „Ceaușescu pe 
curînd". Mulți poartă pancarte cu 
inscripția „Vă așteptăm să reve
niți în Cuba".

înalții oaspeți români răspund 
cordial locuitorilor Havanei, string 
mîinile ce se întind din mulțime.

intîlnire
Duminică dimineața tovarășul 

Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, a avut la sediul 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România din Havana o întîlnire 
de lucru cu tovarășii Luis Orlan
do Dominguez, prim-secretar al 
Comitetului Național al Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba, 
Ismael Gonzalez, președintele Fe
derației Studenților Universitari

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Osvaldo Dorticos Torrado au toas
tat pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Dineul 's-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, de caldă cor
dialitate.

împreună cu tovarășul Dorticos, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se în
dreaptă spre avionul prezidențial.

Apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu se îmbrățișează căl
duros cu tovarășii Osvaldo Dorti
cos Torrado și Raul Castro, iar to
varășa Elena Ceaușescu se îmbră
țișează cu tovarășa Vilma Espin. 
Solii poporului român*își iau apoi 
rămas bun cu căldură de la cele
lalte oficialități cubaneze.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu salută încă o dată 
pe cei prezenți. Mulțimea aplaudă 
îndelung. La ora 9,00 (ora locală), 
avionul prezidențial decolează și, 
după cîtva timp, se pierde în zare, 
îndreptîndu-se spre capitala Repu
blicii, Costa Rica.

din Cuba, și âlți conducători ai 
tineretului și studenților cubanezi.

în - cadrul discuțiilor au fost a- 
bordate probleme ale întăririi în 
continuare a legăturilor de prie
tenie și colaborare diritre organi
zațiile de tineret din cele două 
țări și s-a efectuat un schimb 
fructuos de păreri și informații în 
legătură cu aspectele actuale ale 
mișcării de tineret și studențești 
pe plan internațional.

(Urmare din pag. I)

Ioane pentru ca aceste bune relații 
să cunoască o evoluție mereu ascen
dentă, șă se ridice la un nivel su
perior. Dezvoltarea construcției so
cialiste in cele două țări creează po
sibilități de intensificare și diversi
ficare a schimburilor economice, de 
amplificare a cooperării economice, 
tehnico-științifice. în acest scop, așa 
cum se arată în comunicat, comi
sia mixtă guvernamentală de resort, 
ministerele și alte organe centrale 
din ambele țări au fost însărcinate 
să ducă la îndeplinire acordurile con
venite și să inițieze noi acțiuni în 
vederea adincirii colaborării șl coo
perării multilaterale. O evoluție si
milară vor cunoaște schimburile in 
domeniile culturii, artei, presei, să
nătății și învățămîntului, conlucrarea 
în formarea de cadre etc.

Un factor de prim ordin pentru 
întărirea continuă a raporturilor ro- 
măno-cubaneze pe toate planurile îl 
constituie legăturile de solidaritate și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cuba ; pornindu-se de la aceasta, în 
cursul convorbirilor a fost' consem
nată hotărîrea celor două partide de 
a extinde colaborarea dintre ele, 
schimbul de informații și de expe
riență cu privire la construirea so
cialismului, prin realizarea de vizi
te. întîlniri la diferite niveluri și 
consultări în probleme de interes co
mun.

Prin toate acestea se deschid noi 
și ample perspective pentru aprofun
darea și extinderea relațiilor româ- 
no-cubaneze pe cele mai diverse 
planuri. Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la marele miting al priete
niei româno-cubaneze — „Sîntem 
țări socialiste, avem tot interesul de 
a colabora pentru a realiza o dez
voltare mai rapidă a țărilor noastre. 
România acționează în mod consec
vent pentru a lărgi această colabo
rare cu toate țările socialiste și, de
sigur, acordăm o atenție deosebită 
colaborării multilaterale cu Cuba so
cialistă și sîntem convinși că Înțe
legerile la care am ajuns în aceste 
zile cu privire la extinderea acestei 
colaborări vor servi de minune atît 
intereselor popoarelor noastre, cit și 
cauzei socialismului in general". în 
aceeași ordine de idei, tovarășul Fi
del Castro a spus : „Ținînd seama 
de dorințele și eforturile —.atit ale 
partidului nostru, cit și ale partidu

lui frate din România — noi propu
nem să continuăm dezvoltarea aces
tor legături, să continuăm dezvolta
rea acestei cooperări fructuoase 
pentru ambele țări și ca aceasta să 
fie în concordantă cu spiritul cres- 
cind al solidarității internaționale 
și al posibilităților lumii de azi".

Schimbul de păreri asupra princi
palelor probleme ale vieții interna
ționale. prilejuit de această ‘ vizită, 
a permis, de asemenea, constatări 
și concluzii comune de o deosebită 
însemnătate. Ca urmare a acțiunii 
maselor populare, a forțelor antiim- 
perialiste, în lumea de azi au loc 
profunde transformări înnoitoare, 
s-a conturat un proces de destin

Un moment strălucit 
și fertil pentru prietenia 

româno-cubaneză
de?e, s-au făcut pași în realizarea 
unei politici noi, bazate ne promo
varea în relațiile internaționale a 
principiilor egalității, respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc. Mai pu
ternic ca oricind se afirmă in zilele 
noastre aspirațiile popoarelor de 
pretutindeni spre libertate si inde
pendență națională, creșterea con
științei și răspunderii lor pentru 
salvgardarea păcii, cerința imperioa
să ca la solutionarea problemelor 
internaționale vitale să participe 
toate statele, indiferent de mărimea 
sau potențialul lor. Toate acestea — 
așa cum se menționează și în co
municat — deschid noi și mari po
sibilități de intensificare a luptei 
popoarelor pentru eliberare națio
nală si socială, împotriva politicii 
imperialiste de dominație si dictat, 
de amestec in treburile interne ale 
altor state. România și Cuba și-au 

afirmat hotărirea de a întări colabo
rarea dintre ele pentru afirmarea 
acestei politici noi, care să ducă la 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpin pe destinele sale și 
a-și hotări viitorul, așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară.

în contextul înnoirilor care au loc 
pe arena internațională, o importan
tă crescîndă dobîndește procesul re
voluționar de pe continentul latino- 
american, care vizează emanciparea 
de sub dominația monopolurilor 
străine, realizarea unei depline in
dependențe economice și politice. 
Popoarele român și cubanez salută 
acest proces, se solidarizează activ 
cu mișcarea de eliberare națională 

și socială a popoarelor latino-ame- 
ricane. Actuala vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este, prin ea în
săși, o mărturie concludentă a hotă- 
rîrii cu care tara noastră promo
vează politica de solidaritate cu po
poarele acestui continent, cu toate 
popoarele angajate în lupta pentru 
apărarea și consolidarea independen
tei naționale, pentru pace și pro
gres ; ea este o vizită de prietenie, 
de cooperare. în interesul popoare
lor noastre, al cauzei colaborării si 
păcii generale. •

în cursul convorbirilor româno- 
cubaneze și-ău găsit expresie pozi
țiile celor două partide si state de 
solidaritate militantă cu mișcările 
de eliberare din teritoriile aliate 
încă sub dominație colonială ; sa
tisfacția în legătură cu victoriile 
obținute de popoarele vietnamez și 
laoțian ; sprijinul fată de lupta po
porului cambodgian, fată de aspi
rațiile poporului coreean de reuni- 

ficare pașnică a patriei. Cele două 
țări se pronunță pentru soluționarea 
politică a conflictului din Orientul 
Apropiat. Făurirea securității europe
ne și, pe această linie, succesul con
ferinței europene au o importanță 
deosebită nu numai pentru popoarele 
din Europa, ci este menită să exer
cite o influentă pozitivă în întreaga 
lume. în această ordine de idei, 
Cuba acordă o înaltă apreciere efor
turilor pe care România le depune 
pentru edificarea unui sistem trainic 
de securitate în Europa, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și bunei vecinătăți. Atit 
România, cit și Cuba apreciază că este 
imperios necesar să se acționeze 
ferm pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rind, a dezar
mării nucleare, pentru creșterea ro
lului O.N.U. in rezolvarea probleme
lor internaționale potrivit interese
lor popoarelor.

Dezvoltarea și adincirea relațiilor 
de prietenie cu Cuba socialistă se 
înscriu în contextul întregii activi
tăți externe a partidului șl țării 
noastre, în centrul căreia se află — 
așa cum este bine cunoscut — prie
tenia, colaborarea și solidaritatea cu 
toate țările socialiste. Nu încape 
îndoială că actuala vizită, convorbi
rile româno-cubaneze vor servi cau
zei întăririi solidarității țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste ți 
muncitorești, coeziunii forțelor mon
diale care militează împotriva im
perialismului, pentru progres și pace, 
pentru o colaborare internațională 
reciproc avantajoasă.

Amplu și fructuos, dovedind • 
dată mai mult utilitatea contactelor 
și întilnirilor la cel mai înalt nivel, 
dialogul româno-cubanez va continua 
și în viitor. Poporul român va fi 
bucuros să-i salute pe tovarășii Fidel 
Castro și Osvaldo Dorticos Torrado 
pe pămîntul țării noastre și să-i în
conjoare cu aceeași căldură și afec
țiune pe care poporul cubanez a ma
nifestat-o față de reprezentanții po
porului român.

Opinia publică din țara noastră, 
care a urmărit cu deosebită atenție 
și cu viu interes fiecare secvență a 
întilnirilor româno-cubaneze, salută 
cu deplină aprobare rezultatele va
loroase ale vizitei făcute în țara 
frățească de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiind deplin încredințată 
că ele vor duce la înflorirea conti
nuă a bunelor raporturi dintre par
tidele și țările noastre, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului, păcii și progresului în lume.

în întrecerea pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de 
termen și în întîmpinarea „Zi
lei metalurgistului", siderurgiș- 
tli țării au produs peste preve
derile celor opt luni circa 
120 000 tone oțel, realizînd a- 
proape 85 la sută din angaja
mentul anual. Mai bine de ju
mătate din întreaga cantitate de 
metal livrată suplimentar a fost 
realizată de oțelarii din Galați, 
care acum elaborează o șarjă la 
fiecare 45 de minute față de 
aproape o oră cit dura mai 
înainte. Oțelarii hunedoreni, 
prin intensificarea ritmului de 
topire și elaborare a șarjelor la 
cuptoarele Martin de mare ca
pacitate și la cele electrice, au 
produs în cursul lunii august, 
în medie, zilnic, cîte 49 de tone 
oțel peste sarcinile planificate.

Hotăriți să încheie cincina
lul înainte de termen, oamenii 
muncii din întreprinderile in
dustriale ale județului Satu 
Mare obțin zi de zi noi succese 
in activitatea pe care o desfă
șoară pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate pe anul in curs. 
Astfel, planul producției marfă 
pe primele opt luni ale anului 
a fost depășit, livrîndu-se peste 
prevederi 850 tone utilaje pen
tru industria chimică. 500 000 
produse de ceramică,, aproape 
20 000 tricotaje, 1100 tone carne, 
mobilă în valoare de 5 milioane 
lei și altele. De asemenea, pre
vederile planului de export au 
fost depășite, pe ansamblul uni
tăților economice, cu peste 3 
milioane Iei valută.

Industria județului Prahova, 
care realizează mai bine de 6,5 

Ia sută din întreaga producție 
industrială a țării, și-a onorat 
înainte de termen sarcinile de 1 
plan pe 8 luni. Avansul ciștigat 
va permite ca, pină la finele 
lunii august, să se obțină o pro
ducție marfă peste prevederi 
evaluată la circa 200 milioane 
lei. O atenție deosebită s-a 
acordat, de asemenea, realizării 
planului de export. Pînă la a- 
ceastă dată au fost livrate. în 
plus beneficiarilor de peste 
hotare produse evaluate la 
120 000 000 lei.

în decursul celor 8 luni care 
au trecut din acest an, con
structorii din județul Vrancea 
au pus în funcțiune 10 obiective 
printre care : Fabrica de produ
se ceramice din Odobești, Fabri
ca de ștanțe, matrițe, dispozitive 
și seule așchietoare de la 
Focșani, complexele zootehnice 
de la Vînători și Odobești, o 
centrală telefonică automată, un 
spital cu 700 paturi și complexul 
turistic și hotelier „Unirea". 
Muncitorii și specialiștii viitoa
relor unități economice și-au 
unit eforturile cu cele ale lucră
torilor de pe șantiere, devan- 
sînd astfel termenele de intrare 
în funcțiune. Ca urmare, volu
mul producției globale indus
triale a județului a înregistrat, 
pînă acum o creștere de 241.5 
milioane lei in raport cu nive
lul atins în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Colectivele Centralei de con- 
strucții-montaj a municipiului 
București au terminat și dat 
anul acesta în folosință popu
lației 12 000 de apartamente, 
realizîndu-și astfel sarcina de 
plan pe primele 9 luni. De a- 
semenea, au fost predate, cu 
I zile înainte de sfîrșitul lunii 

august, toate școlile și grădini
țele prevăzute să completeze 
spațiul școlar al Capitalei, pre
cum și numeroase centre și uni
tăți comerciale care însumea
ză o suprafață de 20 000 mp.

însuflețiți de aceste succese, 
constructorii și montorii bucu- 
reșteni și-au sporit angajamen
tele în întrecerea socialistă, 
hotărînd ca pînă în ziua de 30 

Rezultate de prestigiu in îndeplinirea 
planului de producție și de investiții

septembrie să predea „la cheie" 
încă 3 800 apartamente și toate 
creșele de copii prevăzute pen
tru anul 1973.

Pentru a sprijini constructo
rii in realizarea unui ritm in
tens de lucru, colectivele în
treprinderilor producătoare de 
materiale de construcții din ju
dețul Alba livrează șantierelor 
cantități sporite de produse. 
Astfel, colectivul Fabricii de 
prefabricate din beton din 
Aiud, care a realizat pe par
cursul celor 8 luni din acest 
an, o producție globală supli
mentară în valoare de peste 7 
milioane lei. a livrat peste 
plan constructorilor de căi fe
rate din tară peste 35 000 tra
verse din beton. La rîndul lor. 

lucrătorii atelierului de prefa
bricate din Războieni au dat 
peste prevederi 1 000 mc prefa
bricate și alte produse în va
loare totală de peste 1 115 000 
lei.

La întreprinderea de con
ductori electrici emailați au 

început să se producă primele 
cantități de sirmă de cupru tre
filată în cadrul primei capaci
tăți, cu 35 de zile mai devreme 
față de termenul inițial stabilit. 
Această importantă premieră 
industrială semnează certifica
tul de naștere al industriei elec
trotehnice în județul Sălaj. „Au
torii premierei — ne rela
ta inginerul Nicolae Maigf. 
directorul întreprinderii — sînt 
membrii harnicului nostru co
lectiv, în fruntea căruia s-au 
aflat Iosif Dan, maistru e- 
lectrician, inginerul loan Si- 
taru, electricianul Gavril Ghi- 
lea, maistrul instalator Dumitru 
Codruț, precum și trefilorii 
Ștefan Dema și Nicolae Iacob. 
De remarcat este faptul că, 
atunci cînd va funcționa la pa
rametrii proiectați, întreprin

derea va dubla potențialul eco
nomic existent în județ în anul 
1970.

Colectivul Șantierului Drobe- 
ta Turnu-Severin al întreprin
derii de construcții hidrotehni
ce București raportează, la 
sfîrșitul primelor 8 luni din 

acest an, o depășire a sarci
nilor de plan evaluată la 10 mi
lioane lei. O treime din valoa
rea depășirilor a fost obținută 
în luna august, ca urmare a 
energicelor măsuri luate în ve
derea intensificării ritmului de 
execuție, a abnegației si hotă- 
ririi cu care fiecare constructor 
a răspuns chemării secretarului 
general al partidului de a 
tronsforma lunile august și. 
septembrie în luni de activitate 
record pe șantiere.

în dorința de a contribui la 
buna aprovizionare a furnalelor 
cu cantități sporite de materie 
primă, minerii din bazinul Po
iana Ruscăi au extras, peste 
sarcinile de plan aferente pe
rioadei care a trecut de la in

ceputul anului, 18 500 tone mi
nereu de fier. Prin folosirea cu 
eficientă sporită a mașinilor, 
creșterea randamentului pe post 
in abataje- și îmbunătățirea ca
lității minereului preparat, co
lectivul întreprinderii miniere 
Teliuc a livrat în plus Combi
natului siderurgic Hunedoara o 
cantitate de concentrat de mi
nereu de fier care poate servi 

ia producerea a peste 13 000 tone 
de fontă.

Valoarea producției indus
triale date peste plan de la în
ceputul anului de unitățile apar- 
ținlnd Centralei minereurilor 
din Deva a ajuns la 73,3 milioa
ne lei, fapt ce confirmă hotă
rirea lor de a îndeplini cinci
nalul înainte de termen.

/
Lucrătorii Trustului de con

strucții industriale Cluj, care au 
reușit să îndeplinească planul 
de construcții-montaj pe opt 
luni cu 7 zile în avans, au.ra
portat că au obținut pînă la 
sfîrșitul lunii august o produc
ție suplimentară de 30 milioane 
lei, ceea ce, cumulat cu cele
lalte realizări, Înseamnă mai 

mult de 72 la sută din sarcina 
anuală de plan.

în 'această perioadă au fost 
puse în funcțiune 43 de noi ca
pacități de producție, printre 
care cele mai importante se gă
sesc la Fabrica chimică „Tera- 
pia“-Cluj, Fabrica textilă de 
nețesute-Bistrița. De asemenea, 
au fost realizate importante e- 
conomii de materiale, printre 
care ciment, metal, material 
lemnos și energie electrică, în 
valoare de peste 1,2 milioane 
lei.

Gospodărirea energiei electri
ce și termice preocupă în aces
te zile pe fiecare muncitor din 
cadrul Combinatului de celulo
ză și hirtie din Bacău. Prin mo
dernizarea proceselor tehnologi
ce, eliminarea funcționării in 
gol a utilajelor, înlocuirea mo
toarelor supradimensionate, re
cuperarea resurselor energetice, 
consumurile normate au fost di
minuate de la începutul anului 
și pină acum cu 433 173 kWh 
energie electrică și aproape 3 000 
tone combustibil convențional. 
Numai la fabricarea pastei me
canice din lemn, prin înlocuirea 
unei faze din procesul tehnolo
gic și a transportului pneuma
tic al acesteia prin pompare se 
obține o economie anuală de 
circa 730 000 kWh energie elec
trică. în momentul de față, spe
cialiștii de aici sînt preocupați 
de folosirea cantităților de căl
dură rezultate la arderea pirite
lor și de micșorarea consumu
lui de gaz metan. în acest scop, 
ei au conceput un agregat desti
nat arderii deșeurilor lemnoase, 
care va aduce o economie anua
lă de circa 500 000 mc de gaz 
metan.

întreprinderea de mașini e- 
lectrice București a devansat 

planul de livrări la export cu 
o lună. în cursul zilei de ieri 
au fost expediate beneficiarilor 
din străinătate. în contul lunii 
octombrie, primele loturi de 
motoare de 2 și 1,5 MW fi 
generatoare de sudură.

Se estimează că in cursul lu
nii septembrie livrările supli
mentare către beneficiarii ex
terni vor ajunge la circa 3 mi
lioane lei valută. în cadrul 
preocupărilor pentru diversifi
carea gamei de pfoduse elec
trotehnice pe piața externă au 
fost trimise primele converti- 
zoare de 315 Amperi. De ase
menea, au fost executate o se
rie de grupuri de medie frec
vență de 2 500 și 8 000 Hertzi.

Cele peste 300 de produsa 
care figurează pe lista de ex
port a întreprinderii au ajuns 
să fie comercializate în aproa
pe 50 de țări.

Colectivul Trustului județean 
de construcții-montaj Galați, 
care a îndeplinit planul de 
construcții-montaj pe 8 luni cu 
8 zile înainte de termen, a rea
lizat lucrări suplimentare în 
valoare de peste 5 milioane lei. 
Generalizarea pe șantiere a 
unor inițiative valoroase, între 
care cele intitulate „La fiecare 
20 de apartamente — unul ten- 
cuit cu mortar economisit" șl 
„Fiecare al 30-lea apartament 
parchetat cu materiale econo
misite" au permis ca, pe an
samblul întreprinderii, să se 
obțină economii de 123 tone ci
ment, 60 tone metal, 60 metri 
cubi lemn, precum și importan
te cantități de alte material».
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WIZIIA iOUARASULU! NICOLBE CtAUSESEU IN CUBA
Conferința de presă a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
în cursul vizitei pe care tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o întreprinde în Cuba, 
numeroși ziariști cubanezi și co
respondenți ai presei străine, acre
ditați la Havana, și-au exprimat 
dorința vie și interesul profund de 
a se întîlni cu conducătorul parti
dului și statului român. Răspun- 
zînd acestor solicitări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ținut, dumi
nică seara, o conferință de presă 
la reședința oficială din capitala 
Cubei.

Au asistat tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George Ma- 
covescu, Bujor Almășan, Mircea 
Malița și Petre Ionescu, ambasado
rul României la Havana.

Conferința de presă a fost des
chisă de Ion Cârje, director gene
ral adjunct al Agerpres, șeful 
r •’lipului de presă care însoțește 
pe conducătorul partidului și statu
lui nostru în vizita pe continentul 
latino-american.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus ;

Stimați tovarăși, domnilor,
Aș dori să declar de la început 

că vizita în Cuba socialistă s-a 
desfășurat în cele mai bune con
diții, că întreaga noastra dele
gație a exprimat mulțumiri con
ducerii de partid și de stat a- Re
publicii Cuba și, personal, tovară
șului Fidel Castro, pentru pri
mirea deosebit de călduroasă care 
ni s-a făcut peste tot.

Aș dori și cu acest prilej să ex
prim mulțumirile noastre poporu
lui cubanez, care și-a manifestat 
cu prilejul vizitei sentimentele de 
prietdnie frățească față de po
porul român.' în care vedem ex
presia dorinței de a dezvolta co
laborarea între popoarele noastre. 
Am purtat discuții cu privire la 
colaborarea bilaterală și am ajuns, 
împreună cu conducătorii cuba
nezi, la înțelegerea comună de a 
extinde cooperarea economică, teh- 
nico-științifică și . culturală, de a 
acționa pentru dezvoltarea conlu
crării dintre partidele și popoarele 
noastre.

Fără îndoială, am făcut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale vieții internaționale, 
constatînd că în viața internațio
nală are loc un proces de destin
dere, că s-au obținut pași impor
tanți ca urmare a gcțiunii mase
lor largi populare, a forțelor anti- 
imperialiste în realizarea unei 
politici noi, bazate pe principiile 
egalității, respectului independen
ței și suveranității, al neameste
cului în treburile interne. Vă pot 
declara că în această direcție 
partidele și popoarele român și 
cubanez au ajuns la concluzia 
comună de a acționa și de a în
tări colaborarea dintre ele pentru 
afirmarea unei politici noi, care 
să ducă la respectarea dreptului 
fiecărui popor de a hotărî dezvol
tarea sa, așa cum o dorește, fără 
nici un amestec din afară.

Pot spune, deci, că sîntem deo
sebit de , mulțumiți de felul. în 
care s-a desfășurat vizita, de con
vorbirile, de rezultatele vizitei și 
diCuțiilor. Credem că toate aces
tea vor deschide noi perspective 
colaborării viitoare dintre țările 
noastre, ceea ce corespunde inte
reselor celor două popoare, cau
zei unei colaborări largi interna
ționale, păcii în lume.

Acum sînt gata să ascult în
trebările dumneavoastră.

MICHEL TOURGUY. co
respondentul agenției France 
Presse la Havana : Aș dori 
să știu dacă programul vizitei 
în Costa Rica s-a modificat 
sau se menține ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : începînd de mîine 
dimineața, de la ora 10, ora loca
lă din Costa Rica, ne vom afla în 
această țară.

ILIE CIURASCU, televi
ziunea română: Am dori să 
vă aflăm părerea, acum, îna
inte cu cîteva minute de pu
blicarea comunicatului co
mun, despre rezultatele con
crete ale convorbirilor ~ pe 
care le-ați avut cu tovarășul 
Fidel Castro și cu ceilalți 
conducători ai Republicii 
Cuba.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : în comunicatul 
comun se va putea vedea că cele 
două delegații au dat o înaltă a- 
preciere rezultatelor de pînă a- 
cum.ale colaborării dintre parti
dele și statele noastre. Delegația 
noastră și eu, personal, am dat o 
înaltă apreciere și considerăm că 
popprul cubanez, sub conducerea 
partidului său comunist, a obținut 
succese remarcabile în construcția 
societății socialiste.

Nu doresc să anticipez cele în
scrise în comunicai, dai" el reflec
tă pe deplin și posibilitățile de 
colaborare economică, tehnico- 
științifică și culturală, precum și 
dorința partidelor și popoarelor 
noastre de a întări colaborarea 
reciprocă, solidaritatea cu cele
lalte țări socialiste, cu toate po
poarele care luptă pentru inde
pendența și suveranitatea lor.

MARTA SOLIS, corespon
denta revistei „Siempre" din 
Mexic: Cum se dezvoltă re
lațiile dintre România și U

niunea Sovietică, dintre Ro
mânia și Statele Unite și la 
ce nivel se află aceste rapor
turi în momentul de față ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Relațiile României 
cu Uniunea Sovietică se dezvoltă 
în condiții bune; ele au, de alt-: 
fel, la bază- tradiții îndelungate, 
orînduirea socialistă comună și 
vecinătatea între cele două țări. 
Voi menționa numai că, în rela
țiile economice. Uniunea Sovietică 
ocupă un loc important — circa 
25 la sută din comerțul exterior 
al României. Există o conlucrare 
largă și în alte domenii de activi

„Am ajuns, împreună cu conducătorii cubanezi, 
la înțelegerea comună de a extinde cooperarea 

economică, tehnico-științifică și culturală, de a acționa 
pentru dezvoltarea conlucrării dintre partidele și 

popoarele noastre"

tate, atît între partidele, cît și în
tre popoarele noastre, există o co
laborare largă în acțiunea pe plan 
internațional pentru o politică de 
colaborare și pace între toate po
poarele lumii.

în ceea ce privește Statele 
Unite, România întreține, de ase
menea. relații de colaborare largi. 
Această colaborare, bazată pe 
principiile coexistenței pașnice, a 
căpătat o dezvoltare mai mare în 
ultimii ani, ca urmare a vizitei 
președintelui Nixon în România 
și a vizitei mele în Statele Unite.

OMAR MARTINEZ — „Ju- 
ventud Rebelde" — Cuba : 
Am dori să cunoaștem parti
ciparea României în cadrul 
C.A.E.R. și ce influență are 
colaborarea din cadrul 
C.A.E.R. asupra economiei ro
mânești ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : România este prin
tre țările fondatoare ale C.A.E.R. 
în cei peste 20 de ani de activitate 
și colaborare în cadrul acestui or
ganism, fără îndoială că s-au ob
ținut o serie de rezultate pozitive. 
Noi considerăm că colaborarea în 
cadrul C.A.E.R., bazată pe prin
cipiile socialiste — egalitatea în 
drepturi, întrajutorarea tovără
șească și avantajul reciproc — 
creează condiții pentru o dezvol
tare activă a fiecărei economii 
socialiste, pentru întărirea inde
pendenței fiecărui stat și contri
buie la un avînt continuu al fie
cărei economii naționale.

DIAZ MANOLO — Prensa 
Latina : Ce însemnătate are 
pentru Europa și pentru în
treaga lume destinderea pe 
vechiul continent și ce im
portanță acordă țara dumnea
voastră Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : România, împreună 
cu alte țări socialiste, s-a pro
nunțat de mulți ani pentru înfăp
tuirea securității în Europa și 
pentru o conferință general-euro- 
peană.

Am participat activ la lucrările 
pregătitoare de la Helsinki, am 
luat parte la prima fază, la Confe
rința miniștrilor de externe. A- 
preciem câ rezultatele obținute 
pînă acum sînt bune și deschid 
perspective pentru a așeza relațiile 
dintre statele europene pe princi
pii noi, care să asigure o colabo
rare multilaterală în toate dome
niile de activitate, să excludă for
ța și amenințarea cu forța, să asi
gure respectul independenței și 
suveranității fiecărui stat, egalita
tea în drepturi, respectul inte
grității teritoriale, ceea ce. fără 
nici o îndoială, va constitpi un 
eveniment de însemnătate istorică 

pentru continentul european, dar, 
aș putea spune, că va exercita o 
influentă favorabilă asupra în
tregii vieți internaționale.

De aceea, vom participa activ 
Ia faza a doua, în care se vor e- 
labora documentele. Vom acționa 
pentru crearea unui organism 
permanent, care să asigure consul
tări și soluționarea unor probleme 
în viitor. Sperăm că această con
ferință se va încheia în prezența 
conducătorilor de state sau de gu
verne ai țărilor participante.

CLAUDO REGIN, cores
pondentul agenției „ Reuter" 
la Havana : Am dori să știm,

excelență, cum se dezvoltă 
relațiile dintre România și 
Republica Populară Chineză ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Relațiile dintre
România și Republica Fopulară 
Chineză se găsesc la un nivel bun 
și vor continua să cunoască o dez
voltare, bazată și pe faptul că atît 
economia noastră, cît și economia 
Republicii Populare Chineze sînt 
în dezvoltare continuă, pe apro
pierea dintre cele două popoare, 
pe faptul că ambele popoare con
struiesc socialismul. De aceea, ca 
o caracterizare generală, aș putea 
spune că prevedem ca relațiile 
României cu Republica Populară 
Chineză, ca și cu toate țările so
cialiste, de altfel, să continue să 
se dezvolte în viitor pe un drum 
ascendent.

DIAZ MANOLO — Prensa 
Latina: Cum se dezvoltă re
lațiile de colaborare dintre 
România și țările din așa-zisa 
lume a treia. îndeosebi cele 
din America Latină ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : România acordă o 
atenție deosebită colaborării cu 
țările care și-au cîștigat indepen
dența . națională și luptă pentru 
dezvoltarea economico-socială in
dependentă. Aș putea spune că în
treținem relații foarte bune eu 
toate țările în curs de dezvoltare 
care luptă pentru dezvoltarea lor 
independentă.

Vizita făcută, cu un an și jumă
tate în urmă, într-un număr mare 
de țări din Africa este tocmai o 
expresie a acestor relații. D? ase
menea, în acest cadru, acordăm o 
mare atenție relațiilor cu' țările 
Americii Latine, de care sîntem 
legați prin vechi raporturi de 
prietenie și de care ne leagă și o 
anumită asemănare în dezvoltarea 
culturii, ca urmare a originii la
tine. Vizita pe care o facem acum 
în mai multe țări ale Americii La
tine, și care a început cu prima 
țară socialistă de pe acest conti
nent, constituie expresia dezvol
tării acestor relații, este o vizită 
de prietenie, de cooperare, în in
teresul popoarelor noastre, al cau
zei colaborării și păcii generale.

MARTA SOLIS, corespon
denta revistei „Siempre" din 
Mexic : Ce importanță acordă 
România grupului țărilor ne
aliniate ? Ce credeți că ar 
putea face țările socialiste 
pentru apropierea și mai 
mare de aceste țări ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Pornind de la fap
tul că țările nealiniate sau cele mai 
multe dintre ele sînt state ca
re luptă pentru dezvoltarea lor 
economică independentă, că sint 
direct interesate în lichidarea po

liticii imperialiste de forță și dic
tat, a colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru așezarea rela
țiilor dintre state pe noi princi
pii, că toate sau aproape toate 
aceste state sînt interesate în gă
sirea unor căi mai bune de co
laborare între ele și de creare a 
condițiilor pentru un sprijin mai 
puternic pentru țările în curs de 
dezvoltare. România apreciază că 
întîlnirea de la Alger poate avea 
un rol important în dezvoltarea 
solidarității acestor state, în direc
ția la care m-am referit. De aceea, 
apreciem in mod pozitiv această 
conferință, eforturile țărilor neali
niate și sperăm că lucrările confe

rinței vor aduce o contribuție de 
seamă la lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului. Nu aș putea, de
sigur, să vorbesc în numele altor 
țări socialiste, dar România — și. 
cred că și alte țări socialiste — 
este interesată ca această confe
rință să se desfășoare în cele mai 
bune condiții și să dezvolte ac
tiv o colaborare cu aceste state. De 
altfel, vă pot spune că avem re
lații bune de colaborare cu toate 
statele participante la conferința 
de la Alger și dorim să extindem 
conlucrarea cu ele în toate dome
niile de activitate.

MICHEL TOURGUY, co
respondentul agenției France 
Presse: Nu de mult, viitorul 
președinte al Argentinei, a- 
tunci cînd era, pur și simplu, 
un exilat politic, a fost in 
România. Acest .fapt se pare 
că este un mesaj favorabil 
pentru vizita pe care domnul 
președinte o va face în Ar
gentina. Ne-ați putea vorbi 
de propunerile concrete pe 
care le duceți la Buenos Aires 
cu acest prilej ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Intr-adevăr. Ia în
ceputul acestui an, generalul Pe
ron a vizitat România. Am avut 
cu el o convorbire îndelungată cu 
privire la colaborarea dintre Ar
gentina și România, Ia o serie de 
aspecte ale procesului revoluțio
nar care se desfășoară în America 
Latină, precum și cu privire la 
viața internațională. Vă pot spune 
că am ajuns la multe concluzii 
comune, că ne-am despărțit în re
lații de prietenie. Aștept cu multă 
plăcere vizita în Argentina și re- 
întîlnirea cu generalul Peron, care 
va avea loc după alegerile din 
septembrie. El va fi, atunci, pre
ședinte ales al Argentinei.

Avem în vedere să punem ba
zele unei largi colaborări între 
România și Argentina în dome
niile economic, științific, cultural, 
să realizăm unele acorduri de co
laborare pe termen' îndelungat în 
multe domenii. de activitate. Sper 
că și rezultatele vizitei în Argen
tina vor fi foarte elocvente în a- 
ceastă privință.

MIHAI FABIAN, corespon
dentul Agerpres la Havana : 
In urma vizitei pe care o în
treprindeți în Cuba, ca și a 
convorbirilor purtate cu to
varășul Fidel Castro in luna 
mai 1972 la București, care 
considerați că sînt perspecti- 

, vele dezvoltării relațiilor de 
colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cuba, dintre 
România și Cuba ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am arătat că tn- 

tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba, între 
popoarele noastre există relații 
bune de colaborare. In cadr.ul 
convorbirilor pe care le-am avut 
la București și la Havana, sau mai 
bine zis în Cuba, am ajuns la 
multe înțelegeri privind extinde
rea acestei colaborări, atît între 
partide, cît și între popoarele 
noastre. De aceea, apreciez că 
vizita în Cuba, rezultatele care se 
conturează constituie un bun în
ceput pentru întreaga vizită pe 
care o facem în America Latină.

OMAR MARTINEZ — „Ju- 
ventud Rebelde" — Cuba : Vă 
rog să-mi permiteți să pun o 
întrebare cu privire la stra
tegia economică a României : 
care sînt principalele priori
tăți pentru anii viitori ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : România se gă
sește acum într-o nouă etapă de 
dezvoltare. Această etapă a fost 
definită de Congresul al X-lea al 
partidului ca etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Obiectivul fundamental este, 
deci, ridicarea societății socialiste 
pe o treaptă superioară econo
mică. științifică, culturală, a creș
terii bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, dez
voltarea formelor organizatorice 
corespunzătoare de participare ac
tivă a întregului popor la condu
cerea activității economice. so
ciale, a întregii activități de fău
rire a socialismului. In acest 
cadru, acordăm o mare atenție in
dustrializării, avem. în vedere să 
ne apropiem de țările industriale 
avansate. Dezvoltăm într-un ritm 
înalt agricultura, considerînd că 
ea constituie o latură importan
tă a economiei românești și, cum 
am menționat, acordăm o mare 
atenție științei. învățămîntului, 
factori primordiali pentru pro
gresul societății socialiste, pentru 
făurirea unei societăți socialiste 
cît mai înaintate.

Vă pot spune că rezultatele pe 
primii doi ani și jumătate ai ac
tualului cincinal demonstrează că 
prevederile Congresului al X-lea 
sînt pe deplin realiste, deoarece, 
mi numai că am realizat prevede
rile. cipcinălplui. dar am obținut, o 
creștere mai rapidă a industriei 
și sînt create condiții pentru rea
lizarea planului cincinal înainte 
de termen.

MARIA SOLIS. corespon
denta revistei „Siempre" din 
Mexic: Am, domnule preșe
dinte, o întrebare care mă in
teresează personal : recent, 
România a stabilit relații cu 
Mexicul. Pe ce teren concret 
crede domnul Ceaușescu că se 
pot dezvolta aceste relații bila- 

î terale ?
TOVARĂȘUL NICOLAE 

CEAUȘESCU : Am salutat cu 
multă satisfacție stabilirea rela
țiilor dintre România și Mexic. 
Apreciez că există condiții pen
tru o colaborare economică, pre
cum și în domeniile științei, cul
turii. De altfel, aș dori să mențio
nez că și pînă acum, în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, al 
altor organisme internaționale, 
reprezentanții țărilor noastre au 
conlucrat foarte activ și sper că 
și în viitor această colaborare se 
va intensifica, ceea ce va contri
bui la înfăptuirea în viața inter
națională a unor principii noi, 
care corespund pe deplin și inte
reselor poporului român, și inte-' 
reselor poporului mexican.

îrf încheierea conferinței de pre
să, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
luîndu-și rămas bun de la ziariști, 
a fost salutat printr-un ropot de 
aplauze, puternice și prelungite.

La expoziția de artă populară românească deschisă in Muzeul de arte decorative din Havane

Întîlniri cu oameni 
de stiintă, artă 

si cultură
Duminică la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizi
tat instituții de știință, artă și cul
tură din capitala- Cubei. în cursul 
vizitei, oaspeții români au fost 
însoțiți de Osvaldo Dorticos Torra- 
do. președintele Republicii Cuba, 
Vilma Espin, președinta Federației 
femeilor cubaneze, și Belarmino 
Castilia, viceprim-ministru și mi
nistru al educației.

Primul popas se face la Acade
mia de științe a Cubei, care își are 
sediul în monumentala clădire a 
Capitoliului din Havana.

Președintele academiei, dr. Zoilo 
Marinello, cunoscut om de știință, 
adresează, în numele conducerii 
acestei prestigioase instituții, al tu
turor lucrătorilor săi, ca și în nu
mele conducerii Universității din 
Havana, reprezentată prin rectorul 
său, prof. Hermes Herrera, un căl
duros bun venit, arătînd că repre
zentanții științei și învățămîntului 
din Cuba se simt profund onorați 
de această vizită.

în sala de consiliu a academiei, 
oaspeții români sînt informați des
pre modul în care este organizată 
cercetarea științifică în Cuba și 
despre condițiile în care a luat 
ființă acest înalt for științific. A- 
cademia a fost înființată în 1962, 
ca expresie a preocupării condu
cerii de partid și de stat a Cubei 
de a asigura o dezvoltare multi
laterală a țării, inclusiv prin crea
rea unor centre moderne ale știin
ței și învățămîntului. înainte de 
victoria revoluției, în Cuba exista 
o academie de științe naturale și 
exacte, a cărei activitate era însă 
restrînsă, limitată la aspecte for
male. Astăzi, academia dispune de 
o rețea de institute de cercetări, 
în care lucrează 4 300 de persoane, 
dintre care aproape jumătate sînt 
cercetători.

Se acordă o atenție deosebită le
găturii între știință și producție, 
îndreptării activității de cercetare 
spre acele domenii care prezintă 
un interes esențial pentru econo
mia națională. Academia întreține 
legături strînse cu instituțiile si
milare din țările socialiste, printre 
care și cu Academia Republicii 
Socialiste România. Este evocată 
în context personalitatea primului 
președinte al academiei cubaneze, 
Antonio Nunez Jimenez, proemi
nent savant speolog. bun prieten 
al României, care a făcut larg cu
noscută în Cuba școala românească 
de speologie și pe reprezentanții 
săi cei mai străluciți, printre care 
Emil Racoviță. Legăturile de cola
borare dintre cele două țări pe tă- 
rîmul științei se dezvoltă, de alt
fel, cu precădere tocmai în dome
niile speologiei și biospeologiei, ca 
și cele ale geologiei și chimiei.

Exprimînd satisfacția pentru roa
dele acestei colaborări, președin
tele academiei arată câ există po
sibilități largi de extindere a coo
perării, așa cum se desprinde și 
din discuțiile purtate în prezent în 
vederea semnării viitorului acord 
de colaborâre științifică. Un aspect 
concret de extindere a acestei co- 
laborări l-ar putea constitui în
tocmirea în comun a hărții geolo
gice a provinciei Camaguey, al 
cărei subsol adăpostește numeroa
se bogății naturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu » 
vorbit gazdelor despre principiile 
activității de cercetare științifică 
în țara noastră, subliniind di
recțiile și preocupările majo
re actuale în acest domeniu. 
Secretarul general al partidu
lui evidențiază în continuare 
că, într-adevăr, există o experien
ță bună pe tărîmul colaborării 
științifice dintre cele două țări și 
este necesar ca ea să fie continua
tă și extinsă. „Considerăm că pro
punerea de a se elabora o hartă 
geologică a provinciei Camaguey 
prin colaborarea geologilor români 
și cubanezi este foarte bună șl o 
putem considera, dacă și tovarășul 
Dorticos este de acord (președin
tele Osvaldo Dorticos : „Sîntem 
întru totul de acord"), ca o ches
tiune stabilită ; putem trece la 
aplicarea sa, după cum putem 
colabora în toate domeniile dacă 
ne punem de acord și dispunem 
de forțele respective" — declară 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în legătură cu aceeași problemă, 
a colaborării dintre oamenii de 
știință români și cei cubanezi, to
varășa Elena Ceaușescu înmînează 
președintelui Academiei de științe 
din Cuba primul volum al lucrării 
științifice „Rezultatele expedițiilor 
biospeologice cubano-române în 
Cuba", apărut recent în Editura 
Academiei Republicii Socialiste 
România și care însumează un nu
măr de valoroase studii de spe
cialitate. semnate de oameni de 
știință din Cuba și România, ca și 
de speologi din alte țări. în conti
nuare. tovarășa Elena Ceaușescu 
se interesează, In calitatea sa de 
director general al Institutului 
central de cercetări chimice din 
România, de aspecte ale activității 
de cercetare, în domeniul chimiei, 
în Cuba.

Sînt vizitate apoi Muzeul de 
științe naturale și Muzeul de ar
heologie, amenajate în incinta a- 
cademiei și care reprezintă roade 
ale muncii cercetătorilor acesteia.

La plecare, mulțumind condu
cerii academiei pentru primirea 
făcută, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a urat succes în activitatea sa 
viitoare, exprimîndu-și încă o dată 
convingerea asupra rezultatelor 
fructuoase pe care le va avea dez
voltarea colaborării științifice to- 
mâno-cubaneze.

în continuarea vizitei, oaspeții 
români și gazdele cubaneze se o- 
presc la Muzeul de arte decorative, 
unde se află expuse bogate colec
ții de mobile, porțelanuri și tapi
serii și unde. în prezent, se află 
deschisă o expoziție de artă popu
lară românească, ce se bucură de 
un frumos succes.

Un ultim popas are loc la Muzeul 
de istorie a orașului Havana, ame
najat în fostul palat al căpitani
lor generali ai Cubei și care adă
postește mărturii prețioase ale 
luptei de peste un secol a poporu
lui Cubei pentru independență și 
libertate.

Dînd o înaltă apreciere expona
telor acestui muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășă 
Elena Ceaușescu au semnat în în
cheiere în Cartea de onoare.

Romulus CAPLESCU 
Mircea MOARCAS
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FAPTUL; 
DIVERS!
Din anul 
123 e. n. |

în timp ce căuta, Împreună 
eu alți colegi, piese arheologice I 
pentru muzeul școlii din Gher
la, elevul Mircea Zegreanu a I 
descoperit, în castrul roman ■ 
din localitate, o diplomă mill— I 
tară din bronz. Diploma a fost | 
eliberată, în anul 123 e.n., osta
șului veteran Glavus al lui Na- 
vatus și soției acestuia, cu oca
zia ieșirii din armată și stabili- • 
rii lor la Gherla. După cum 1 
afirmă mai mulți specialiști, 
această diplomă este cea mai | 
veche atestare a provinciei Po- . 
rolissensis, organizată de îm
păratul Aelius Hadrianus Intre I 
anii 120—123 e.n. •

Proba I
cu foc...
arde la 
buzunare

Pus de șeful fermei si repare I 
o țeavă la instalația unui grajd, ‘ 
Mihail lacobi, de la cooperativa ■ 
agricolă de producție din satul 
Noiștad, comuna Iacobeni (Si- | 
biu), a ținut să încerce mai in- 
iii aparatul de sudură In apro- I 
pierea unei stive de plăci fibro- I 
lemnoase, depozitate de mai 
mult timp in grajd. „Proba" — I 
cel puțin pentru el — a avut insă I 
un rezultat-surpriză : grajdul a | 
fost cuprins imediat de flăcări ! . 
Anunțată, formația civilă de | 
pompieri a sosit imediat la față I 
locului. După o intervenție de * 
citeva ore, incendiul, care a- I 
menința să ia proporții și mai 1 
mari, a fost lichidat. Dar și așa I 
pagubele se ridică la 40 000 lei. ■ 
„Proba" cu foc, după cum se I 
vede, arde zdravăn la buzunare. |

Flagrant 
delict

Badea Mihai Roșea din co
muna Sepreuș, județul Arad, 
avea nevoie de o mutație defi
nitivă în municipiul Arad. S-a 
interesat el in dreapta și în 
stînga și a dat peste un fost 
consătean : Octavian Suciu, do
miciliat acum în Arad, str. Flu
ierului, nr. 1. Auzindu-1, acesta 
s-a oferit pe loc să-i rezolve 
problema. Numai că „oste
neala" sa trebuia plătită. 
Badea Mihai i-a dat un aconto 
de 100 lei „pentru un șpriț", 
O.S. l-a găsit în grabă pe Ilie 
Mocanescu, un prieten, tot din 
Arad, str. Avrig, nr. 18. Dar... 
Ilie Mocanescu și-a dat seama 
că, la mijloc, e vorba de un lu
cru necurat și a anunțat orga
nele de miliție. Prins în _ fla
grant delict, O.S. a primit, la 
rîndul său... o mutație promptă 
pentru trafic de influentă.

Salvatorul 
necunoscut

Simion Faina din Alba Iulia 
plecase in excursie cu familia 
la Cheile Aiudului. In acest 
timp, unul dintre copiii săi, 
scăpat de sub supraveghere, a 
urcat pe stincile din jur. Pă
rinții l-au descoperit, după 
căutări înfrigurate, pe un pisc 
la 150 m înălțime, de unde nu 
mai putea cobori! Alarmat, ta
tăl a anunțat pompierii mili
tări din orașul Aiud. O echipă 
de 3 militari a sosit in ajutor, 
luind pieptiș stincile. Cind 
erau In apropierea copilului, 
un necunoscut, prin spatele 
muntelui, pe o cărare numai 
de el știută, a ajuns la copil și 
l-a smuls din locul primejdios 
unde se afla. Familia nici nu a 
mai avut vreme să-i mulțu
mească : salvatorul dispăruse, 
văzindu-și de drum. Am dori 
să-l cunoaștem !

Autotren 
contra tren

Conducînd un autotren, pro
prietatea întreprinderii „Elec- 
tromontaj"—Sibiu, șantierul Bas- 
cov, Constantin Boghină a- 
junsese la pasajul de nivel 
nepăzit Zigoneni, de pe calea 
ferată Curtea de Argeș — Băi- 
culești, Traversînd fără să se asi
gure, autotrenul a ajuns față in 
față cu trenul de persoane 1 118, 
aflat în plină viteză. Urmarea : 
remorca încărcată cu materiale 
electrice a fost răsturnată și 
deteriorată. Cabina a ars com
plet, iar C. B. și muncito
rul Ion Ghilencea, aflat și el în 
cabină, au suferit arsuri grave, 

în curînd, 
o nouă
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August a marcat accelerarea ritmului de lucru pe șantiere

RITMUL ClȘTIGAT OBLIGĂ LA 0 SI MĂI VIE
ACTIVITATE ÎN SEPTEMBRIE!

în cursul lunii august, activitatea 
multor șantiere de investiții produc
tive a cunoscut o apreciabilă schim
bare in bine, s-a ridicat, de la o zi la 
alta, la cote tot mai înalte. Răspun- 
zind cu însuflețire chemării secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, colectivele 
de constructori și montori, de mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
întreprinderile producătoare de u- 
tilaje tehnologice și de materiale de 
construcții și. împreună cu ele, toți 
ceilalți factori cu responsabilități in 
acest domeniu au asigurat o amplă 
concentrare de forțe și mijloace. 
Firesc, ea a fost subordonată 
impulsionării ritmului de execuție, 
recuperării rămînerilor în urmă și 
îndeplinirii integrale a planului de 
investiții și de punere în funcțiune 
din cel de-al treilea an al cincina
lului.

Pe majoritatea șantierelor au fost 
stabilite și aplicate cuprinză
toare planuri de măsuri tehnice, 
organizatorice și politice, pentru a 
se munci susținut pe întreaga du
rată a zilel-lumină sau în mai mul
te schimburi. Comitetele județene 
de partid, organele și organizațiile 
de partid au acordat un sprijin di
rect și permanent, sub multiple as
pecte, șantierelor. Mulți beneficiari 
de investiții au participat cu forțe 
proprii la accelerarea montajului 
utilajelor tehnologice, organizat în 
trei schimburi. Săptăminal, in pre
zența tuturor factorilor responsa
bili, s-a analizat Ia fața locului, pe 
șantiere, mersul lucrărilor de con- 
strucții-montaj șl au fost adoptate 
decizii operative pentru depășirea 
eventualelor dificultăți. în sfîrșit, 
se cuvine relevată rodnicia cu care 
constructorii și muncitorii din nu
meroase unități furnizoare de ma
teriale sau utilaje au lucrat în zi
lele de 23 și 24 august, ca și în 
duminicile lunii care a trecut.

Deși nu dispunem încă de date 
statistice complete, un fapt este 
cert : ca urmare a acestei am
ple și puternice concentrări de 
forțe, volumul lucrărilor de con
strucții și montaj tehnologic reali
zate in luna august este net supe

rior rezultatelor obținute în oricare 
din lunile precedente. Ca atare, în 
luna august au fost puse în func
țiune 17 capacități și obiective in
dustriale principale, din care 6 par
țial. In total, în 8 luni din acest an, 
economia națională și-a mărit po
tențialul productiv cu 128 obiective 
și capacități industriale principale 
puse in funcțiune integral și 38 par
țial (fără industria alimentară) ; 
alte 22 capacități (din care 14 par
țial) au fost date în exploatare în 
avans, termenele prevăzute fiind în 
intervalul septembrie-decembrie a.c. 
Din seria celor mai recente pre
miere industriale consemnăm linia 
nr. 4 de ciment de la Combinatul 
pentru lianți și azbociment din 
Cîmpulung Muscel, Fabrica de ca
zane mici și arzătoare din Cluj, noi
le capacități de la întreprinderea de 
utilaj chimic din Făgăraș, fabrica 
„Terapia“-Cluj, uzina bucureșteană 
„Policolor", Uzina de țevi din Ro
man. Pe alte mari șantiere, o bună 
parte din restanțele anterioare an 
fost lichidate, iar în prezent 
munca constructorilor șl montori- 
lor se desfășoară într-o cadență 
susținută. Așa se prezintă lucru
rile pe șantierele Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Caran
sebeș. fabricilor de transformatoare 
electrice și de cherestea din Filiași. 
ale noilor capacități de la între
prinderile „Oțelul roșu" si „Inde
pendenta" din Sibiu.

Neîndoielnic, rezultatele bune în
registrate pe un șir de șantiere, 
comparativ cu prevederile din gra
ficele de lucrări, relevă cu preg
nanță atît capacitatea de mobili
zare și acțiune, resursele deosebite 
pe care le au constructorii, monto- 
rii și beneficiarii, ceilalți factori cu 
responsabilități în acest domeniu, 
cit și abnegația și entuziasmul cu 
care aceștia sînt hotărîți să ducă la 
îndeplinire, în continuare, sarcinile 
deosebite ce le revin. în aoest sens 
este necesar ca, în toate cazurile, 
pe toate șantierele, să se acționeze 
cu și mai multă h-otărîre decit pînă 
acum, în aceeași principală di
recție : accelerarea continuă a 
ritmului de execuție, recuperarea

rapidă a restanțelor care mai exis
tă, asigurarea condițiilor pentru 
punerea in funcțiune a obiectivelor 
și capacităților planificate în acest 
semestru. Din acest punct de vede
re, potrivit indicațiilor conducerii 
partidului și statului, și pentru luna 
septembrie este jalonat un intens 
program de activitate, ale cărui co
ordonate esențiale rămîn, deopo
trivă, ritmul înalt și calitatea ire
proșabilă a lucrărilor executate.

în „bătălia" cu timpul, cuvîntul 
hotăritor îl va avea, desigur, ca și 
pină acum, organizarea exem
plară a muncii pe șantiere. Nea
junsurile semnalate pe alocuri tre
buie curmate neîntîrziat și cu toată 
energia. Nici un ceas, nici o zi de 
lucru să nu fie pierdute ! Fiecare 
constructor și montor trebuie să 
știe cu precizie, în orice moment, 
ce are de făcut. Aceasta presupune 
o temeinică «organizare a fiecărui 
loc de muncă, aprovizionarea rit
mică cu cantități suficiente de 
materiale de construcții, gospo
dărirea lor cu grijă, precum 
și folosirea cu randament ma
xim a utilajelor pe șantiere, în 
mai multe schimburi, dirijarea lor 
operativă acolo unde este nevoie. 
Organizațiile de partid, și sub con
ducerea lor, organizațiile U.T.C. și 
sindicale sînt chemate să antreneze 
constructorii la o activitate susținu
tă, pe parcursul tuturor orelor de 
lucru. Important este acum să nu 
se irosească eforturile și timpul in 
discuții sterile, ci să se acționeze 
concret și sigur, prin măsuri cu 
eficacitate imediată, în vederea de
pășirii greutăților ce mai persistă, 
datorate în cea mai mare măsură 
neajunsurilor de natură organizato
rică de pe unele șantiere. Organi
zațiile de partid trebuie să foloseas
că intens toate formele și mijloa
cele muncii politice de masă în 
sprijinul producției, pentru dezvol
tarea răspunderii comuniste față de 
bunul mers al șantierelor.

Nu mai puțin importantă este 
problema livrării ritmice și a mon
tării rapide a utilajelor tehnolo
gice. Ca atare, este absolut ne
cesar ca toți furnizorii de u-

tilaje să-și concentreze Ia ma
ximum forțele, să-și programe
ze și mai bine producția, să dea 
dovadă de receptivitate sporită fa
ță de solicitările diferitelor șan
tiere. In pofida eforturilor depuse 
în luna trecută, precum și a îmbu
nătățirilor notabile consemnate în 
domeniul livrărilor de utilaje, vo
lumul restanțelor continuă să se 
mențină ridicat. Pe de altă parte, 
nu întotdeauna și nu toți furnizo
rii înțeleg să-și onoreze cu prom
ptitudine obligațiile contractuale. 
Nimic nu este mai important pen
tru întreprinderea de utilaj chimic 
din Ploiești, întreprinderile bucu- 
reștene „Vulcan", „Grivița roșie", 
„23 August", întreprinderea „Inde- 
pendența“-Sibiu ș.a. decit recupe
rarea grabnică a restanțelor exis
tente, livrarea ritmică, Ja termen, a 
celorlalte utilaje contractate. Neres- 
pectarea în acest an a termenelor 
de punere în funcțiune la o. parte 
din investițiile chimiei, meta
lurgiei, industriei materialelor de 
construcții, construcțiilor de ma
șini are drept cauză principală 
lipsa unor mașini și echipamente 
tehnologice de bază. Bineînțeles, in 
contextul acestor cerințe nu poate 
fi eludată nici grija permanentă 
pdntru calitatea ireproșabilă a uti
lajelor, pentru punerea în funcțiu
ne a acestora cit mai repede la ni
velul parametrilor prevăzuți.

Sarcini mari au și beneficiarii de 
investiții, al căror aport la grăbi
rea ritmului de montaj și de fina
lizare a noilor obiective este, așa 
cum s-a văzut și din experiența lu
nii august, decisiv. Prin prisma 
acestor sarcini ample, mobiliza
toare trebuie acționat și în sep
tembrie. Problemele cu care se 
confruntă încă numeroase șantiere 
nu sint deloc ușoare. Rezolvarea 
lor cere eforturi insistente, o cola
borare animată de un înalt simț de 
răspundere, de inițiativă și hotă- 
rîre între constructori și benefi
ciari, între forurile lor de resort 
din ministere și alte organe centra
le, sub cOntroluj șî atenta îndru
mare din partea organelor șî orga
nizațiilor de partid.
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ÎN JUDEȚUL VÎLCEA

Se extinde rețeaua 

cooperației de consum

Pentru creșterea suprafeței co
merciale. prin construirea de noi 
magazine în mediul rural, județu
lui Vîlcea i-au fost alocate, numai 
în acest an. fonduri de investiții 
în valoare de peste 11,5 milioane 
lei. La aceasta se adaugă însă și 
contribuția prețioasă pe care o 
aduc membrii cooperatori din toa
te localitățile județului. Aceste e- 
forturi conjugate s-au materializat 
în construirea a 16 magazine mo
derne. a căror suprafață de des
facere totalizează peste 5 000 mp. 
Multe dintre ele, așa cum sînt 
noile complexe comerciale din co
munele Cernișoara, Pesceanâ, La- 
loșu. Galicea, Amărăști etc., au și 
fost inaugurate, punînd la dispo
ziția cumpărătorilor un bogat fond 
de marfă.

La ora actuală — ne spunea to
varășul Ion Butucea, contabilul șef 
al întreprinderii județene a coope

rației de consum Vîlcea — în fie
care comună avem. în medie, cite 
7 magazine și prăvălii, unele din
tre ele fiind cuplate cu bufete și 
restaurante. De asemenea, pentru 
satisfacerea cerințelor populației 
din mediul rural, în ultima vreme 
au fost luate o serie de măsuri 
pentru diversificarea secțiilor pres
tatoare de servicii. în prezent. în 
cele 87 de comune ale județului 
funcționează peste 600 de secții 
prestatoare, cu profile dintre cele 
mai diverse, incepînd cu frizerii, 
croitorii și terminînd cu blănă
rii sau secțiile artizanale.

în fotografie : Restaurantul „Os
trov" construit pe una din arterele 
principale de intrare în orașul Rm. 
Vîlcea.
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Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

premieră
Anul trecut, in timpul vacan- 

țel, membrii cineclubului de la I 
Casa pionierilor din Drobeta 
Turnu-Severin au întreprins o • 
excursie de lucru prin cele mai 1 
pitorești locuri din nordul ju- I 
dețului. Călătoria lor s-a soldat I 
apoi cu prima serie a filmului ■ 
„Prietenii naturii". In cursul 
acestei veri, membrii cineclubu- | 
lui au petrecut o parte din va
canță in tabăra de la Orșova. 
In acest fermecător cadru na
tural din zona Porților de Fier I 
au filmat — cum spun ei — sec- > 
vențe rare pentru a doua serie 
a filmului. In curind, ei vor | 
da primul tur de manivelă la 
noul film, ce va fi dedicat celor 
două mari obiective industria
le : hidrocentrala de pe Dună- ’ 
re și combinatul de celuloză Și | 
hirtie. Deci, in curind, o pre- I 
mieră. ' I

Rubricâ redactata de
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID >
și corespondenții „Scinleii*
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Produsul nr. 2 000 000
Binecunoscută și apreciată în 

tară și peste hotare pentru ca
litatea și performanțele mașini
lor de gătit și de încălzit pe care 
le realizează, fabrica de ma
șini casnice emailate „23 Au
gust" din Satu-Mare va realiza, 
în curind, aragazul numărul 
2 000 000. Anul 1973 pentru fa
brica sătmăreană este mai 
rodnic.

— De la începutul anului și 
pînă în prezent — ne spune to
varășul Francisc Szakacs, șeful 
biroului plan-dezvoltare — fa
brica a produs 188 000 de ara
gazuri, dintre care 14 000 au fost 
livrate în avans cu un trimes
tru față de termenele contrac
tuale. Au fost, de asemenea, li
vrate în avans și alte produse, 
ca, de exemplu, 4 000 de mașini 
de încălzit „Super" cu combus
tibil solid, 3 000 mașini de gătit 
cu combustibil solid „Gutin", 
„Meteor", „Menaj". în luna au
gust, producția de aragazuri a 
crescut de la 1 000 la peste 1 300 
bucăți zilnic, astfel că în pre
zent se fabrică o mașină de gătit 
cu gaze la fiecare 50 de secun
de. Colectivul de muncă al fa

bricii sătmărene și-a îndeplinit 
și depășit angajamentul anual, 
care a fost de 4 milioane lei la 
producția globală.

In șirul succeselor. înregistrate 
în acest an de colectivul fabri
cii „23 August" figurează și cele 
care vizează acțiunea de diver
sificare prin asimilarea de 
noi produse cu un grad spo
rit de confort și funcționa
litate. Astfel, în afara mași
nilor de gătit cu combustibil 
lichid — ML-500 (din care un 
lot de 4 000 bucăți a și fost 
livrat la fondul pieței), în tri
mestrul IV vor intra în fabri
cație de serie primele 4 000 de 
mașini de gătit electrice (cu 3 
ochiuri, cuptor, grătar) și alte 
4 000 din noul tip de mașină de 
gătit cu gaze „Modern" (cu 4 
ochiuri, cuptor mărit, cu ușa de 
sticlă și cu termostat pentru re
glarea temperaturii). De aseme
nea. unul din noile produse a- 
similate — „Minigaz" (un a- 
ragaz cu două ochiuri și cup
tor), va intra în fabricație de 
serie la începutul anului viitor.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

cinema

• Aladln și lampa fermecată : 
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30.
• Afecțiune — spectacol de gală : 
CAPITOL — 20.
• Love Story : GRADINA CAPI
TOL — 19.
• Fellaga ; LUMIN A — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Perechile : PATRIA — 9; 12; 
15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 11,45;

14,30; 17,30; 20,30, la grădină — 
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, la 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, GRĂ
DINA DINAMO — 19,30.
• Departe de Tipperary : FAVO
RIT — 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, 
VICTORIA — 10; 12; 15; 17; 19; 21.
• Valter apără Sarajevo : SALA 
PALATULUI — 17 (seria de bilete 
— 4730); 20.30 (seria de bilete —- 
4731), FLOREASCA — 15,30; 19.
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• O tonă de fibre la hectar - sarcină minimală 
pentru cele mai multe unități cultivatoare

• Ce recomandă specialiștii în vederea realizării 
acestei producții

Dintre fibrele naturale, fuiorul de 
in se remarcă în mod deosebit prin 
rezistență și finețe, însușiri apre
ciate în industria textilă. Gama 
produselor obținute din țesăturile de 
in este foarte largă și variată. Pen
tru & satisface cerințele cumpărăto
rilor, în ultimii ani s-a acordat o 
atenție deosebită industriei de pre
lucrare a inului. în acest scop au 
fost înființate topitorii moderne la 
Ulmeni-Maramureș, Joseni-Harghita, 
Ghindari-Mureș, Mangalia, Ploiești 
etc. Necesitățile crescinde de ma
terii prime ale industriei textile re
clamă asigurarea de către agricul
tură a unor cantități tot mai mari de 
tulpini de in cu fibre de calitate. 
Din cauza suprafeței insuficiente cu 
in de fuior și a producției mici la 
hectar, cerințele industriei textile 
nu sint acoperite în special la fibre 
de calitate superioară. De aceea s-a 
recurs la import, ceea ce, evident, 
constituie o mare ’ cheltuială. Ce 
trebuie întreprins în vederea sporirii 
producției de fibre de in ? Desigur, 
unele măsuri trebuie aplicate acum, 
la recoltare, iar altele se referă la 
producția anului viitor.

Pentru sporirea cantitativă și ca
litativă a producției de fibre de in, 
recoltarea tulpinilor trebuie să se 
facă mai devreme, să se condițio
neze cu grijă și să se depoziteze în 
așa fel incit ploile să nu producă 
degradări. Inul recoltat la timp dă o 
fibră mai bună, deoarece își menține 
culoarea deschisă și rezistența. Din 
contră, dacă recoltatul întîrzie, iar 
tulpinile sînt depozitate necorespun
zător, fibrele se degradează. Este su
ficient să amintim că, anul trecut, 
•sute de tone de tulpini de in au mu
cegăit sau chiar au putrezit. în a- 
ceste zile se reco-ltează și inul pen
tru fuior. Pentru a cointeresa uni
tățile producătoare să livreze pro
ducția cit mai repede, unitățile con
tractante acordă o primă pentru can
titățile recoltate pină la o anumită 
dată, stabilită diferențiat pe-județe 
în funcție de stadiul de vegetație a 
culturii. Astfel, la fiecare tonă de 
tulpini de in de calitatea I și II 
se acordă cite 200 lei și 100 lei — 
pentru calitatea III. Cu toate că 
aceste avantaje sînt cunoscute, în 
unele județe din centrul Transilva. 
niei recoltarea inului a întîrziat. De 
asemenea, există decalaj intre canti
tățile recoltate și cele livrate. Po

trivit datelor furnizate de organele 
de contractare, jumătate din pro
ducția de tulpini recoltată este încă 
pe cimp. Iată de ce se cere ca, 
odată cu grăbirea lucrărilor de recol
tare, unitățile agricole să acorde cea 
mai mare atenție transportului ope
rativ, păstrării în bune condiții și 
livrării tulpinilor de in. în mod deo
sebit se cere ca, pînă la prelucrare, 
tulpinile de in să se depoziteze în 
șire înguste, bine stivuite și acope
rite pentru a le feri de umezeală.

O importanță deosebită are spo
rirea simțitoare a producției de 
fibre de in. în anii viitori. Pe baza 
sarcinilor trasate de conducerea par
tidului Ia ședința de lucru consacra
tă unor probleme economice actuale, 
Ministerul Agriculturii a prevăzut 
ca suprafețele ce se vor cultiva cu 
in să crească anul viitor la 55 000 
hectare. De asemenea, urmează să 
sporească producția medie de tul
pini de la 3 500 kg. cit este în prezent, 
la 5 000 kg la hectar în 1980, din 
care prin prelucare să se obțină 
1 000 kg fibre la hectar. Materia 
primă pentru industria textilă va fi 
completată cu fibre care vor rezul
ta din prelucrarea tulpinilor de ’ in 
cultivat pentru ulei care, pînă acum, 
nu erau folosite decit în mică mă
sură. Se apreciază că numai pe a- 
ceastă cale se va putea, obține, în 
plus, o cantitate de circa 80 000 tone 
tulpini.

Realizarea unor producții mari de 
tulpini de in și creșterea randa
mentului la prelucrare, în scopul ob
ținerii a cel puțin 1 000 kg fibre la 
hectar, impun respectarea întocmai 
a tehnologiei acestei culturi. Specia
liștii apreciază că trebuie sa se asi
gure o zonare mai bună a inului 
pentru fuior. Această plantă dă pro
ducții mari îndeosebi în județele 
Satu-Mare, Neamț, Prahova, Har
ghita, Cluj, Mureș și altele. Cu toate 
acestea, în zonele favorabile culturii 
inului, amplasarea nu se face pe 
cele mai potrivite terenuri și mai 
ales nu se asigură un asolament in
dicat. Sînt folosite de obicei tere
nuri nefertilizate. De aceea, produc
țiile sint mici, cu mult sub posibili
tăți. De aici și concluzia că este ne
cesară o zonare mai bună a cul
turii inului pe terenuri bine pregă
tite și fertilizate, cu doze mari de 
îngrășăminte chimice, care pot con

tribui la obținerea unor recolte ma
xime de tulpini la hectar.

Creșterea cantitativă' și calitativă 
a producției de in impune și apli
carea unei tehnologii adecvate. Pe 
această cale, numeroase unități agri
cole au realizat producții ridicate : 
4 000 kg de tulpini la hectar în ju
dețul Neamț, 5 000 kg — în zona 
Mangalia. în alte județe însă, cum 
ar fi Cluj, Mureș, Harghita, s-au ob
ținut, anul tretfut, producții mici, sub 
2 000 kg la hectar, deși au condiții 
pedoclimatice favorabile. Explicația ? 
Lipsa de preocupare pentru respec
tarea tehnologiei la această cultură.

Altă cauză a producțiilor scăzute 
de in pentru fuior o constituie insu
ficienta grijă pentru folosirea de 
semințe cu însușiri biologice su
perioare. După părerea tov. ing. 
Mircea Doucet, cercetător la I.C.C.P.T. 
Fundulea, problema asigurării semin
țelor cu însușiri este departe de a fi 
rezolvată. Ani la rind, unele unități 
agricole folosire sămînță din cultu
rile pentru industrializare. Decap- 
sularea Inului la topitorie și condi
ționarea necorespunzătoare au dus 
la amestecul semințelor din diferite 
zone, ceea ce scade valoarea lor bio
logică. Specialiștii sînt de părere că 
decapsularea trebuie să’ se facă se
parat, la recepție sau direct la uni
tățile producătoare, evitîndu-se a- 
mestecul semințelor. Crearea ferme
lor specializate sau a culturilor se- 
mincere speciale constituie încă o 
problemă de rezolvat. Specialiștii a- 
preciază că fermele pentru produce
rea de sămînță trebuie organizate pe 
terenuri bune pentru a se .asigura 
material semincer de mare valoare 
biologică, necesar reînnoirii seminței 
cel puțin o dată la trei ani.

Zonarea culturii inului, amplasarea 
ei pe terenuri favorabile, folosirea u- 
nor cantități sporite de Îngrășămin
te vor asigura cadrul aplicării unei 
tehnologii adecvate pentru obținerea 
unei producții la nivelul scontat. în 
acest fel, cerințele industriei față de 
această materie primă vor fi satis
făcute pe deplin, iar unitățile agri
cole vor beneficia de importante 
venituri.

Ion HERTEG 
D. ȘTEFAN

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală : a Pagini din 
istoria patriei : Foișorul de 
foc • Itinerar geografic : 
Tainele adincurilor.

10.00 Telex.
10,OS Teleenciclopedia ! • Coloana 

vertebrală (I) a Sateliți 
n Gimnastică.

10.45 Ctntece din Mehedinți cu An
gelica Stoican.

11,00 Teleclnemateca pentru copii : 
..Moartea lui Joe Indianul". 
Coproducție franco-română 
după romanul „Aventurile 
lui Tom Sawyer" de Mark 
Twain. Regia : Mihai Iacob.

12.20 Autografe... autografe cu 
Ioana Uiant, Radu Tozo, 
Adrian Romcescu și Angela 
Simllea.

12,50 52 de inițiative In 52 de săp- 
tămtnl : „Productivitate ora
ră maximă, cu consumuri 
minime". Reportaj filmat la 
Fabrica de ciment Bicaz.

13,00 Telejurnal.
16.30 — 17,00 Sosirea din etapa a 

IV-a a „Turului ciclist al 
României". (Transmisiune di
rectă de la Cluj).

17,80 Curs de limba rusă. Recapi
tulare (8).

18,00 Telex.
18,05 Avanpremieră.
18,10 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală. „Mecanizatori agricoli".

18,40 Al IX-lea Festival de folclor 
de pe litoral : Selecțluni din 
spectacolul prezentat de ju
dețul Gorj.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Cavalerul Flo

ricică șl scutierul său (III).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „O ra
mură spre cer" de Radu Șer- 
ban. Versuri — Flavia Buref. 
Interpretează Ana Petrla.

20,05 Universitatea TV : a Istoria 
civilizațiilor : Geneza artei 
imperiale bizantine (I). Invi
tat : acad. Emil Condurachi 
• Dicționar politic : „Alfabe
tizare" — documentar de Gh. 
losub a Știință : Hibrizi. Co
mentariu de Andrei Banc.

20.45 Seară de teatru : „Micul 
Eyolf" de H. Ibsen. Tradu
cerea, adaptarea șl regia : 
Petre Sava Băleanu. In dis
tribuție : Eugenia Popovlci, 
Gina Patrichi, Ion Marines
cu, Mihaela Murgu. Emil 
Hossu, I. me, George Ul- 
menl.

22.30 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Prietenii lui Așchiuță : „O-
rele lui Mlhuț" de Xenia Ro
man. Interpretează colectivul 
Teatrului de păpuși din Ga
lați.

20.30 Vacanța ’73.
20.50 Agenda.
21,00 Revista economică TV.
21.30 Cîntece de petrecere cu for

mația instrumentală condusă 
de Ionel Dlnicu. Solist Mlșu 
Predescu (acordeon).

22,00 Film serial : „Mannix".

• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
• Eglantine : DOINA — 11; 13; 
15,15; 17.30; 20.
• Conspirația : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 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;
11,15; 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;
16,30; 18.30, Parada primăverii — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Aventura lui Poseidon : GRI
VIȚA — 9; 12; 15,15; 18; 20,30,

VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
• Cartea junglei : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
<0 Dragostea începe vineri : POPU
LAR — 16; 18; 20. •
e Urmărire la Amsterdam : TO
MIS — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18.15;
20.30, la grădină — 19,30, AURO
RA — 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18; 
20,15, la grădină — 19,30, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Eva și Adam : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Distratul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Jucătorul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.

<9 Jandarmul Ia plimbare : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Autostop : PACEA — 16; 18; 20.
e, Fantoma lui Barbă Neagră : 
BUCEGI — 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19,30, ARTA — 15,30; 18;
20.30, la grădină — 19,30.
© Tu, eu și micul Paris : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20.
• Un om !n sălbăticie : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MUNCA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
© La răscruce de vlnturl : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
9 Fluturii sînt liberi : UNIREA

— 15,30; 17,45; 20, la .grădină — 
19,30.
• Cutezanța : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
• Infailibilul Raffles : LIRA — 
15,30; 18: 20,15, la grădină — 19,30, 
MOȘILOR — 16; 18; 20, la grădi
nă — 19,39.
• Cowboy : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
• Ciprian Porumbescu : FLACĂ
RA — 16; 19,30.
• Antonlu și Cleopatra : PRO
GRESUL — 15,30; 19.
• Florentiner nr. 73 : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Simon Templar intervine î 
GRADINA VITAN — 19,30.

teatre

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30,. (la grădina
Boema) : Estival-Boema — 20.
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Ion Gheorghe Maurer, a primit
delegația parlamentară belgiană

condusă de senatorul Raoul Vreven
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit, luni la 
amiază, delegația parlamentară bel
giană, condusă de senatorul Raoul 
Vreven, care se află într-o vizită in 
țara noastră, la invitația Marii Adu
nări Naționale.

La întrevedere au luat parte Maria 
Groza, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, și Tudor Drăganu, 
vicepreședinte al Grupului român 
pentru relațiile de prietenie Româ- 
nia-Belgia.

A participat, de asemenea. Jaques 
Graeffe, ambasadorul Belgiei la 
București.

în timpul convorbirilor s-a apre
ciat evoluția pozitivă a relațiilor din
tre România și Belgia, s'-au relevat 
posibilitățile de dezvoltare a acestor 
relații, contribuția pe care cele două 
țări o pot aduce la extinderea coope
rării și colaborării dintre țările euro
pene pentru întărirea păcii în întrea
ga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)

întrevedere la C. C. al P. C. R.
Luni după-amiază, tovarășul Du

mitru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul 
V. Teitelboim, membru al Comisiei 
Politice a C.C. al P. C. din Chile, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., își 
petrece concediul de odihnă în țara 
noastră. A fost de față tovarășul 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederii, care a de
curs într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, a avut loc un schimb de 
informații asupra activității actuale 
a P.C.R. și P.C. din Chile și au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea în continuare a legăturilor de 
prietenie, colaborare și solidarita
te dintre cele două partide, țări și 
popoare.

Sosirea unei delegații 
a Federației Sindicatelor Libere Germane

IN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT:
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 1973 
cu privire la rolul femeii în viața politică, 

economică și socială a țării

HOTĂRÎREA PLENAREI C.C. AL P.C.R.
DIN 18-19 IUNIE 1973

cu privire la creșterea rolului femeii în viața 
economică, politică și socială a țării

OASPEȚI Al ZIARULUI „SCÎNTEIA”
Ziariști din R. P. Chineză

O delegație de ziariști din R.P. 
Chineză, condusă de tovarășii Cen 
Ciun și Sao Iu-hua, membri ai con
ducerii ziarului „Jenminjibao", face 
o vizită de documentare în țara 
noastră, la invitația ziarului „Scin
teia".

Oaspeții au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Bucu
rești și din județele Argeș, Vîlcea, 
Sibiu, Brașov, Bacău, Piatra Neamț 
și au avut întîlniri cu reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat. De asemenea, au avut convor
biri cu cadre de conducere din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Ministe

rul Educației și învățămîntului, Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
Agenția română de presă, redacția 
„Scinteia", Uniunea ziariștilor etc.

Delegația a fost primită, luni 3 sep
tembrie. de tovarășul Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La primire a participat tovarășul 
Alexandru Ionescu, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scinteia".

A fost prezent Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București.

Numirea noului 
ambasador al României 

în Polonia
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Aurel Duca a fost numit 
în calitatea de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Polonă, în locul tovarășului 
Marin Mihai, care a fost rechemat in 
centrala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Cronica zilei
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Uniunii Centrale 
a Meșteșugurilor din R.F. Germania, 
condusă de Paul Schnitker, preșe
dintele uniunii, care, la invitația U- 
niunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, va face o vizită în 
țara noastră.

în aceeași zi, delegația a avut o 
întrevedere cu Florian Dănălache, 
președintele Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești.

★
Librăria „Mihai Eminescu" din Ti

mișoara a găzduit luni seara o ma
nifestare literară prilejuită de apari
ția în editura „Eminescu" a volumului 
de memorialistică „Prin Europa", 
semnat de Constantin I. Drăgan, per
sonalitate multilaterală de reputație 
internațională, care și-a petrecut anii 
copilăriei și adolescenței în orașul 
Lugoj. (Agerpres)

După vizita delegației 
Consiliului Central 

al Sindicatelor din R. P. Ungară 
condusă de tovarășul Săndor Găspăr

La invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România a sosit in Capitală o dele
gație a Federației Sindicatelor Li
bere Germane (F.D.G.B.), condusă de 
Johanna Topfer, vicepreședinte al 
F.D.G.B.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a

Primire la Consiliul
Tovarășul Mihai Dalea. membru 

supleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, a primit luni după-amiază 
delegația Federației Sindicatelor 
Libere Germane (F.D.G.B.). condusă 
de Johanna Topfer, vicepreședinte al 
Conducerii Centrale a F.D.G.B.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central. Stefan Pavel, 
Paul Nagy și Larisa Mu.iteanu. se
cretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Președintele Consiliului Central

fost întîmpinată de Gheorghe Petres
cu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.,I Pavel Ștefan și 
Paul Nagy, secretari , ai Consiliului 
Central, de activiști sindicali. Au fost 
de față dr. Hans Voss, ambasadorul 
R. D. Germane la București, și mem
bri ai ambasadei.

Central al U. G. S. R.
al U.G.S.R. și conducătoarea dele
gației F.D.G.B. au înfățișat activita
tea și preocupările sindicatelor din 
cele două țări, contribuția lor la 
construcția socialistă, acțiunile des
fășurate pe plan internațional pen
tru întărirea unității și solidarității 
mișcării sindicale mondiale.

S-a exprimat reciproc dorința 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
bilaterale, ca o contribuție la întă
rirea legăturilor între oamenii mun
cii și sindicatele din Republica So
cialistă România și R. D. Germană.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Ziariști din R.
în perioada 22 august — 3 septem

brie, o delegație de ziariști coreeni, 
condusă de tovarășul Ri Sim Suc, 
membru al colegiului redacțional al 
ziarului „Nodon Sinmun", a făcut, la 
invitația ziarului „Scinteia", o vizită 
de documentare in țara noastră.

Oaspeții au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Bucu
rești și din județele Constanta, Pra
hova, Brașov, Dolj și Mehedinți, au 
avut întîlniri cu reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat. 
Delegația a avut convorbiri cu cadre 
de conducere, din Ministerul Agri-

P. D. Coreeană
culturii, industriei Alimentare și A- 
pelor, Uniunea Națională a Coope
rativelor de Producție, redacția zia
rului „Scinteia" etc.

Ieri, ziariștii coreeni au fost pri
miți de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La primire a participat tovarășul 
Alexandru Ionescu, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scinteia".

A fost de față Li Min Su. ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București.

pronoexpr.es
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 29 AUGUST 1973 :
EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 1.25 

variante a 100 000 Iei ; a 2-a : 2,25 a 
58 678 lei ; a 3-a : 9.55 a 7 367 lei ; a 
4-a : 67 a 1 050 lei ; a 5-a : 92,15 a 763 
lei ; a 6-a : 3 740,25 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 464 841 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categ. A : 
1,45 variante a 41 146 lei ; B : 20,60 
a 2 896 lei ; C : 248,05 a 241 lei ; D : 
2 734,60 a 60 lei ; E : 144,15 a 200 lei; 
F : 2 699,90 a 40 lei.

în perioada 30 august—2 septem
brie 1973, o delegație a Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. Un
gară, condusă de tovarășul Săndor 
Gâspâr, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al P.M.S.U., 
secretar general al Consiliului Cen
tral, a efectuat o vizită de prietenie 
și schimb de experiență în Republica 
Socialistă România, la invitația Con
siliului. Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

în timpul șederii în România, dele
gația sindicatelor din Ungaria a fost 
primită de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al P.C.R., și a a- 
vut convorbiri cu o delegație a Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Executiv al Comitetului Central 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central ai U.G.S.R., care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă.

în cadrul discuțiilor, cele două de
legații s-au informat reciproc asupra 
activității sindicatelor și rolului aces
tora în construirea societății socia
liste, subliniindu-se totodată că legă
turile de prietenie și colaborare din
tre sindicatele din România și Un- 

> garia se dezvoltă continuu, spre bi
nele celor ce muncesc din ambele 
țări. A fost reafirmată necesitatea 
dezvoltării și în viitor a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu sindicatele 
din țările socialiste, ca o contribuție 
la consolidarea unității sistemului so
cialist mondial, a prieteniei frățești 
între oamenii muncii din țările care 
construiesc socialismul și comunis
mul.

Reprezentanții celor două centrale 
sindicale au relevat mutațiile impor
tante care au loc în viața politică șl 
socială a lumii contemporane, in ra
portul de forțe pe plan internațional, 
subliniind că toate acestea creează 
condiții favorabile pentru întîlniri bi 
și multilaterale, pentru dezvoltarea 
cooperării între organizațiile sindi

cale indiferent de afiliere, pe baza 
intereselor comune ale oamenilor 
muncii, a respectului reciproc al 
autonomiei fiecărei centrale sindica
le. a solidarității muncitorești inter
naționale. A fost reliefată coinci
dența puncteloY de vedere ale celor 
două centrale sindicale în legătură 
cu întărirea unității mișcării sindi
cale internaționale.

Cele două delegații au exprimat 
solidaritatea față de năzuințele juste 
ale fiecărui popor, față de lupta ce
lor ce muncesc pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de muncă, 
pentru soluționarea problemelor lor 
sociale.

în contextul destinderii care are 
loc pe plan internațional s-a apre
ciat că întîlnirea reprezentanților 
sindicatelor din Europa, cu prilejul 
celei de-a Il-a Conferințe europene 
a O.I.M. din ianuarie 1974, ar putea 
constitui un pas important pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
și a unității de acțiune a celor ce 
muncesc de pe continentul nostru.

în cursul convorbirilor a fost 
reafirmată solidaritatea cu lupta jus
tă a poporului chilian, a celorlalte 
popoare din America Latină, Africa 
și Asia, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului. 
Cele două organizații vor acorda pe 
mai departe întregul lor sprijin 
luptei popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, Namibia și 
alte teritorii pentru independență 
națională, pentru scuturarea jugului 
colonial, luptei popoarelor din Africa 
de Sud și Rhodesia împotriva ru
șinoasei’ politici de discriminare ra
sială.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România și Consiliul Central al 
Sindicatelor din R.P. Ungară își vor 
aduce și în viitor contribuția la în
tărirea Federației Sindicale Mondia
le, la dezvoltarea activității acesteia 
în spiritul solidarității muncitorești, 
pentru înfăptuirea unității de acțiu
ne a celor ce muncesc și a sindica
telor de pretutindeni.

Simpozionul 
de vulcanologie

internațional 
și metalogeneză

Vizita delegației economice guvernamentale 
a Republicii Democratice Populare a Yemenului

Membrii delegației economice gu
vernamentale a Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, condusă 
de Mahmood Abdulla Ushaish. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al acestei țări, au făcut duminică și 
luni o vizită în municipiul Brașov.

Oaspeții au vizitat uzinele con
structoare de tractoare și autoca
mioane, noile cartiere de locuințe, 
monumente de artă și stațiunea tu
ristică Poiana Brașov.

(Agerpres) •

Luni au început în Capitală lu
crările Simpozionului internațional 
de vulcanologie și metalogeneză, 
reuniune la care participă numeroși 
specialiști români și din peste 20 de 
țări.

Pe agenda manifestării figurează 
dezbaterea unor probleme de o deo
sebită ’ actualitate și importanță pri
vind procesele geologice care au de
terminat activitatea Vulcanică, con
centrația substanțelor minerale utile 
etc.

Lucrările reuniunii au fost deschi
se de prof. dr. docent Virgil Iano- 
vici, Care a trecut în revistă ’prin
cipalele realizări în domeniul geo-

• SPORT • SPORT «SPORT • SPORT « SPORT • SPORT « SPORT •
CICLISM: „Turul României"

ASEARA la îg. mureș, azi la cluj
• Echipa țării noastre pe locul întîi, cu un avans de 
9'16" ® Etapa a treia a revenit lui Vasile Selejan 

® „Tricoul galben" a rămas lui Teodor Vasile
TG. MUREȘ (Prin telefon). O 

nouă etapă animată, cu faze specta
culoase, o nouă victorie românească 
în această ediție a Turului ciclist al 
României, început duminică Ia 
București. Am asistat și ieri, imediat 
du,’1 startul din Brașov, la o plecare 
în trombă. După 10—15 minute de ru
laj, pe șoseaua ce duce spre Sighi
șoara se formaseră deja citeva 
grupuri. Evident, în primul pluton se 
găseau șț fruntașii clasamentului. A- 
gitația aceasta avea să favorizeze la 
un moment dat evadarea lui N. An- 
dronache (România), căruia, scurt 
timp, i s-a alăturat tînărul dinamo- 
vist V. Murineanu. Acțiunea lor, 
stimulată și de disputa pentru 
punctul de cățărare de la Măeruș— 
Fîntîna Albă ca și pentru cîștiga- 
rea sprintului de la Rupea, părea să 
pregătească surpriza. Nu neapărat 
detronarea liderului, căci față de 
tricoul galben Andronache avea un 
handicap de 7 minute, iar Muri
neanu de peste 20. între timp, 
pentru cicliști sosește „ora me
sei" și parcă, tacit, fiecare în
țelege să respecte momentul pe- 
dalînd relaxat. Pe cîțiva kilometri 
nu se întîmplă deci nimic deosebit. 
Nerăbdători și foarte deciși la un 
moment dat, țîșnesc din pluton alțl 
doi alergători : un consacrat — V. 
Selejan din echipa României și un 
outsider — V. Pascale de la Steaua. 
La început, nici lor (aveau să ne de
clare la sosirea din. etapă), nici 
nouă, acțiunea nu ne părea să pre
vestească un succes. Mai ales că 
plutonul a răspuns destul de prompt.

Fugarii aveau un avans minim și 
puteau fi prinși. însă tocmai cînd 
plutonul pornise în urmărirea lor, o 
barieră de cale ferată, lingă Bă- 
lăușeri, se închide, după ce Selejan și 
Pascale trecuseră. Plutonul este o- 
bligat să aștepte circa 3 minute... 
Cursa de urmărire de pe ultimii 
20 km n-a putut decît să‘ scadă, 
nicidecum să anuleze, avansul fuga
rilor. Selejan și Pascale sosesc pri
mii — la șprintul final, Selejan este 
mai bun — iar plutonul, cu toți 
fruntașii clasamentului, sosește cu o 
întîrziere de 1’30”.

După etapa de ieri, pe locul I în 
clasamentul individual a rămas tot 
Vasile Teodor, urmat de bulgarul 
Dimitrov (la 2’53”) și V. Selejan (la 
3’38”). în clasamentul pe echipe, 
România conduce cu un avans de 
9’16” față de Bulgaria și 10’31” față 
de România-tineret.

Astăzi, cicliștii au de făcut față 
unui examen prelungit : etapa Tg. 
Mureș — Cluj (107 km), iar la Cluj, 
după nici două ore de odihnă, se va 
disputa o cursă pe un circuit în 
nocturnă (27 km).

Ion DUM1TR1U

FOTBAL; Adnotări la etapa a V-a

Cartonașe
Citind titlul de mai sus, un supor

ter optimist ar putea să obiecteze : 
de ce să discutăm despre carențele 
de disciplină tocmai acum, după o e- 
tapă în care, să fim drepți, nu s-au 
înregistrat mai multe cartonașe gal
bene decît în alte etape și în care — 
fapt esențial — nici un fotbalist n-a 
văzut... roșu înaintea ochilor ?

Păi tocmai de aceea !
Căci dacă vom aborda această temă 

numai după ce vom asista la ava
lanșe de avertismente, la scoateri pe 
targă și la infamante eliminări din 
teren — urmate de suspendări care, 
se știe, nu dăunează doar cluburilor 
în cauză, ci și campionatului și, mai 
ales, fotbalului — nu văd de ce ne-am 
mai afla în treabă.

Așa stînd lucrurile, să profităm de 
așa-zisa acalmie și să zicem : in cea 
de-a V-a etapă a actualului campio
nat s-au înregistrat nouă victorii: opt 
ale gazdelor și una a oaspeților (dacă 
socotim și pe Dinamo ca jucînd în 
deplasare, raportul devine 7—2) și nu 
s-a consemnat nici o egalitate. De 
asemenea, s-au înscris 28 de goluri 
(Ce atacuri penetrante ! Dar și ce a- 
părări penetrabile !) și s-au scos la 
iveală, de către arbitri, 13 cartonașe 
galbene. E mult 1 E puțin ?...

Dacă socotim în raport cu numărul 
jucătorilor aruncați în luptă pe cele 
opt stadioane — vreo 210 — este,

vorba optimistului, floare la ureche. 
Dacă împărțim la numărul total al 
partidelor, iarăși — vorba celui de 
mai sus — ieșim bine. Și tot bine ie
șim dacă ne amintim că la patru din
tre meciuri (Steaua—Rapid, F. C. 
Argeș—A.S.A., U. Cluj—U. Craiova, 
U.T.A.—Jiul) galbenul nu s-a văzut 
decît in tîmpla soarelui lipită de ta
bela de marcaj și în primele frunze 
de toamnă plutind poetic peste are
ne... Ne piere, însă, imediat cheful 
de poezie. Pentru că, încheindu-ne 
calculul, vedem că avem de împărțit 
13 cartonașe la cinci partide, ceea ce 
cam mărește densitatea de nonsporti- 
vitate pe metru pătrat de gazon spor
tiv. Și-atunci, în mod firesc, lăsind 
statistica la o parte, ne îndreptăm a- 
tenția către cele 13 persoane concrete 
care au făcut alaltăieri să se vadă 
stele verzi (ori să se audă vorbe... 
multicolore) pe cinci dintre stadioa
nele primei divizii. Cine sînt aceștia 
și în ce condiții (de joc, de scor, de 
ambianță) și-au convertit ei în gal
ben albul cărții fotbalistice de vi
zită ?

...La Reșița, dăm de numele lui 
Beldeanu alături de cele ale lui Din- 
cuță și Tudorie. Dacă la ultimii doi 
am mai înțelege enervarea, dată fiind 
situația de pe tabelă (deși fair-paly- 
ul zice că trebuie să știi să și pierzi 
cu decență), primului nu-i găsim nici

Concursul atletic international de la Milano

stele verzi

logiei din țara noastră. Participanții 
au fost salutați de prof. Alexe Po
pescu, adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului, acad. prof. 
G. S. Gorșkov, președintele Asocia
ției internaționale de vulcanologie 
și de chimie a interiorului scoarței 
Pămîntului.

Cu acest prilej, în holul Facultății 
de științe juridice a fost organizată 
o expoziție cuprinzînd roci și mine
reuri, precum și diferite publicații 
și hărți de specialitate apărute în 
țara noastră.

Simpozionul, care se desfășoară pe 
două secții : probleme de geologie 
generală, geofizică și geochimie și 
aspecte regionale privind activitatea 
vulcanică, continuă.

Participanții la reuniune vor În
treprinde excursii de documentare 
în zona Munților Apuseni și în Car- 
pații Orientali. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 5, 6 și 7 septembrie. In țară : 
Vremea va fi în general fru
moasă, cu cer variabil. Ploi izo
late se vor semnala în nordul 
și estul țării. Vîrit slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între 20 și 30 de gra- 

1 de. Pe alocuri, în zona de 
munte, dimineața se va semnala 
ceață.

La București : Vremea va fi 
relativ frumoasă. Cer variabil, 
mai mult senin noaptea. Vînt în 
general slab. Temperatura ușor 
variabilă.

j LA „ELECTROBANAT" TIMIȘOARA

LA FOREST HILLS, 
SURPRIZELE CONTINUA

Campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A., care se des
fășoară pe terenurile de la Forest 
Hills, continuă sub semnul marilor 
surprize. în cea de-a 5-a zi, tînărul 
jucător suedez Bjorn Borg l-a învins 
cu 6—7, 6—4, 6—4, 6—4 pe america
nul Arthur Ashe, al treilea favorit al 
turneului, iar australianul Ross Case 
(21 de ani) l-a eliminat cu 6—1, 6—4, 
7—6 pe spaniolul Manuel Orantes. 
în primele patru tururi, din cei 16 
capi de serie au fost eliminați 7. 
Alte rezultate ale probei de simplu 
bărbați : Kodes (Cehoslovacia) — El 
Shafei (Republica Arabă Egipt) 6—3, 
7—5, 7—6 ; Smith (S.U.A.) — Tanner 
(S.U.A.) 6—7, 7—6, 6—4, 6—3 ; Gor
man (S.U.A.) — Cox (Anglia) 3—6, 
7—5, 6—4, 6—4 ; O. Parun (Noua 
Zeelandă) — Simpson (Noua Zeelan- 
dă) 3—6, 6—3, 7—6, 6—1 ; Pilici (Iu
goslavia) — Dent (Australia) 4—6, 
6—3, 6—3, 6—1 ; Alexander (Australia) 
— Drysdale (R.S.A.) 3—6, 7—6, 6—2, 
6—2.

în mijlocul parcului „Sempione" din 
Milano, situat în plin centrul ora
șului, unde se desfășoară de di
mineața pînă seara tîrziu grandiosul 
festival al ziarului „l’Unitâ", se află 
vechea „Arena Civica", un stadion cu 
destinație specială — atletism — 
bine inzestrat din punct de vedere 
tehnic, și care oferă acestui sport o 
foarte plăcută ambianță de mani
festare. Organizatorul concursului at
letic internațional ce a avut loc aci 
duminică după-amiază — Unione ita
liana dello sport popolare (UISP) — 
a avut buna inspirație de a programa 
nu numai atleti consacrați, de per
formanță, ci și alte numeroase 
întreceri ale tinerelor speranțe din 
asociații sportive de pe tot cuprinsul 
Italiei. A fost și acesta un argument 
suplimentar pentru ca în tribunele 
„Arenei" să fie prezent! aproape 
10 000 de spectatori.

După cum am mai anunțat, la 
această competiție a luat parte și un 
lot de atleți fruntași din țara noas
tră, lot condus de maestra emerită 
a sportului Iolanda Balaș. Sportivii 
români s-au distins cu acest prilej, 
cucerind citeva probe sau situîn- 
du-se pe locuri onorabile. Aruncarea 
suliței — bărbați — i-a ocazionat 
campionului național Constantin Gri-

goraș nu numai o victorie aplauda
tă (cu 76,12 metri), dar și o revanșă 
asupra celuilalt sulițaș român Carol 
Raduli, recentul campion balcanic. 
Un succes relativ detașat a realizat 
Vasile Sărucan la săritura în lungi
me. Cel mai bun salt al Iui a mă
surat 7,56 m, devansîndu-i astfel pe

corespondenta
SPECIALA

spaniolul Joachin Blanquer (7,53 m) și 
pe sovieticul Bariban (7,35 m). Alina 
Popescu-Gheorghiu ar fi putut să cu
cerească și ea victoria în proba de să
ritură in lungime. Ea a avut un salt 
de 6,20 m (cu care s-a clasat a doua, 
după cubaneza Garbey — 6,32 m).
la care „bătaia" a executat-o, după 
cum apreciau chiar colegii italieni de 
la masa presei, cu cel puțin 30 cm 
înainte de... prag 1 Tot pe locul se
cund s-a clasat și Csaba Dosa (2,13 m 
la înălțime — rezultat sub posibili
tăți), după maghiarul Szorad (2,15 m). 
Mihai Purice, și el sub posibilitățile-! 
cunoscute : al treilea, cu 2,10 m. La

1 500 m, tînăra noastră campioană 
Maria Lincă a greșit oarecum tactic 
cursa. La ultimul tur, Lincă se afla 
abia pe poziția a 6-a, departe de fu
gare ! A forțat însă extraordinar 
pe ultimii 400 m și a cucerit 
medalia de bronz, in timp ce pri
mul loc fusese cîștigat de experi
mentata alergătoare sovietică Tatia
na Kazankina. O surpriză s-a înre
gistrat la 100 metri plat bărbați: 
doi sportivi Italieni necunoscuți, Be- 
nedetti (ciștigător cu 10.5 secunde) și 
Guerini, i-au învins pe favoriți, polo
nezii Komziuk și Bedynski. Atleții 
polonezi au cîștigat în schimb alte 
probe, dintre care remarc : 100 m 
plat femei — renumita sprinteră Ire
na Szewinska, 11,3 secunde ; 400 m 
plat masculin — Podobas Darius 
(47,2 sec.) ; prăjină — Iwinski Pavel 
(5,10 m). acestuia din urmă trofeul 
fiindu-i inmînat de către Iolanda Ba
laș, conducătoarea lotului nostru.

tn cadrul festivalului național al 
ziarului „l’Unită" vor mai avea loc* 
și alte importante manifestări spor
tive, printre care și un foarte intere
sant turneu de baschet masculin.

Valeriu MIRONESCU
Milano, prin telefon.

o scuză. Să conducă echipa ta cu 5-1, 
să fii autorul a două goluri — și to
tuși...

...La Bacău, „dandanaua" poartă 
cinci semnături : Crișan și Țegcan de 
la C.F.R. Cluj și Sinăuceanu, Velicu, 
Ghiță de la S. C. Bacău. înțelegem 
euforia (prematură) a oaspeților, care 
au luat conducerea în minatul 2. în
țelegem și spaimele gazdelor care 
pină la pauză abia au egalat cu chiu 
cu vai. Dar asta nu justifică în nici un 
caz faptul că aproape un sfert din 
jucătorii aflați in teren au trebuit să 
fie atenționați nominal de către ar
bitru.

...La Constanța, unde arbitrul s-a 
ales cu numai două stele (negre) ca 
urmare a acordării unui penalii echi
voc, s-ar fi „justificat", dată fiind 
tensiunea situației, mai multe carto
nașe palide. Totuși, nu apar decit 
două, destinate brașoveanului Olteanu 
și constănțeanului Stoica. Aici ar fi 
de pus o singură întrebare : a avut 
oare cineva curiozitatea să contabili
zeze cartonașele de toate culorile și 
toate suspendările pe una, două, și... 
șase etape, acumulate de către Stoica 
de-a lungul solidei (era să zic durei) 
sale cariere sportive ? Dacă n-a avut 
nimeni această curiozitate, poate o 
va avea clubul respectiv — și poate 
ne va comunica și nouă rezultatul.

...După un „infractor" solitar 
(Dașcu de la Politehnica Timișoara), 
ne apar pe listă Tănăsescu - (Sportul 
studențesc) și Lucuță (Dinamo) — și 
asupra acestui punct am vrea să stă
ruim puțin... E drept, în partida cu 
Dinamo, confirmînd bunele impresii 
de pină acum, studenții bucu- 
reșteni s-au comportat excelent : 
vigoare fizică, străluciri, tehnice, 
disciplină tactică, spirit de echi
pă, dorință de victorie, sporti
vitate (minus acele plimbări de 
mingi din final, care n-au fost „inge
nioase țesături de pase" cum încerca 
să ne convingă cineva prin mijloace 
audio-video, ci o vulgară „miuță" de 
desconsiderare a adversarului). Dar 
la fel de drept este că elevii antre
norului Ola sint in primejdia de a-și 
converti entuziasmul în brutalitate, e- 
nergia în duritate. Fapt pe care îl 
ilustrează nu atît cei doi dinamoviști 
scoși pe brațe din teren (Sătmăreanu 
II s-a autoaccidentat), cît numărul 
mult prea mare de „faulturi de joc" 
ale căror autori au fost studenții. Ar 
fi păcat ca o echipă meritorie, care-și 
ciștigă cu fiecare etapă tot mai mulți 
simpatizanți, să evolueze pe căi ero
nate. A juca tare, a juca „să sară 
scîntei" nu înseamnă a-ți face adver
sarul să vadă stele verzi !

Dar toate acestea, așa cum spu
neam mai sus, nu au decît un carac
ter preventiv. Căci, vorba lui Nastra- 
tin Hogea : „Cui folosește că cerți 
copilul după ce ți-a spart ulciorul cu 
care l-ai trimis la apă ?“.

în rest, o etapă absolut normală.

Petre DRAGU

j PRODUSE PESTE PLAN
i ÎN VALOARE
j DE 46 MILIOANE LEI
t TIMIȘOARA. (Coresponden- 
) tul „Scînteii". Cezar Ioana). Co- 
l lectivul întreprinderii „Electro- 
* banat" din Timișoara și-a inde- 
1 plinit cu două decade mai de- 
! vreme planul pe 8 luni. în pe- 
) rioada care a trecut de la înce- 
1 putui anului, muncitorii și spe- 

cialiștii de aici au realizat o 
) producție-marfă suplimentară in 
i valoare de 46 milioane lei. Con- 
J comitent cu sporirea ptoduc- 
> ției, în această perioadă a fost 

pus un accent deosebit pe di- 
i versificarea și înnoirea nomen

clatorului de fabricație. Au fost 
astfel realizate 49 de produse 
noi, între care corpuri de ilu
minat industriale, faruri, lămpi 
de semnalizare, elemente și ba
terii galvanice — cu caracteris
tici tehnico-economice și func
ționale superioare, deosebit de 
apreciate de beneficiarii interni 
și externi. în această categorie 
intră noile corpuri de iluminat 
fluorescent cu dispersor alb 
lăptos, cele de tip „regletă", 
lămpile de semnalizare pentru 
autocamioanele „ROMAN" și 
altele.

i

I______

Prof. dr. docent VOINEA MARINESCU
în ziua de 2 septembrie 1973 s-a 

stins din viață, răpus de o moarte 
fulgerătoare, profesorul dr. docent 
Voinea Marinescu, șeful clinicii de 
chirurgie de la Spitalul Fundeni a 
I.M.F. București, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România, membru titular al A- 
cademiei de științe medicale.

Profesorul Voinea Marinescu s-a 
născut în anul 1915, realizîndu-și 
pregătirea profesională la Facultatea 
de medicină din București. A parcurs 
întreaga ierarhie spitalicească și a 
învățămîntului universitar medical. 
Din 1959 a fost numit profesor Ia 
catedra de chirurgie din cadrul 
I.M.F. București. Paralel cu activita
tea didactică, el a desfășurat și o 
largă activitate științifică, concretiza
tă tn peste 200 de lucrări și mono
grafii, fiind promotor al școlii ro
mânești de chirurgie, inițiată de 
acad. Nicolae Hortolomei, și autorul 
a numeroase metode și tehnici pro
prii, care reprezintă contribuții ori-

ACADEMIA
REPUBLICII SOCIA 

ROMANIA

ginale tn domeniul teoriei și prac
ticii medicale.

Profesorul dr. docent Voinea Ma
rinescu a îndeplinit timp îndelungat 
diverse funcții în organizarea ocro
tirii sănătății și activității științifice, 
iar între anii 1954—1966 a fost mi
nistrul sănătății.

încă din fragedă tinerețe, Voinea 
Marinescu a luat legătură cu miș
carea muncitorească, iar din anul 
1936 a devenit membru al Partidu
lui Comunist Român, îndeplinind cu 
devotament sarcinile încredințate.

Pentru meritele sale științifice a 
fost ales membru in diferite societăți 
și organisme științifice din țară și 
din străinătate. A fost medic emerit, 
fiind, de asemenea, distins cu ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Prin încetarea din viață a profeso
rului dr. docent Voinea Marinescu, 
ocrotirea sănătății, învățămîntul me
dical și cercetarea științifică din țara 
noastră înregistrează o grea pierdere.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
iTE ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
MEDICALE

UNIUNEA SOCIETĂȚILOR 
DE ȘTIINȚE MEDICALE

Corpul defunctului se află depus 
in aula Facultății de medicină din 
București, b-dul Dr. Petru Groza nr. 
12. Accesul publicului este permis 
marți, 4 septembrie, intre orele 10—13,

17—20, și miercuri, 5 septembrie, orele 
9—12. Adunarea de doliu va avea 
loc miercuri, 5 septembrie a.c., ora 
12,30, iar înhumarea la Cimitirul 
Bellu, în aceeași zi, ora 14,00.

pronoexpr.es


MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceausescu, 

adresat Conferinței Asociației scriitorilor afro-asiatici 
de ia Alma-Ata

Cu prilejul aniversării 
R. D. Vietnam

peru Reuniunea națională 
a forțelor păcii

Îmi este plăcut să vă adresez un cordial mesaj 
de salut dumneavoastră, participanților la cea de-a 
V-a Conferință a Asociației scriitorilor afro-asia- 
tici.

Alături de celelalte forțe înaintate ale epocii 
noastre, intelectualității îi revin răspunderi de mare 
importanță în opera de edificare a unei lumi mai 
bune și mai drepte, în afirmarea și promovarea 
concepțiilor umaniste și democratice, în apărarea 
drepturilor popoarelor la o viață demnă și pros
peră, în făurirea unei societăți în care ofn-ul să-și 
poată manifesta plenar energiile și capacitățile sale 
creatoare.

Dăm o înaltă apreciere rolului remarcabil pe 
care scriitorii, intelectualii, în general, împreună 
cu celelalte forțe patriotice și progresiste ale țări
lor din Asia și Africa l-au jucat și îl joacă în 
lupta de eliberare națională a popoarelor lor, de 
cucerire și consolidare a independenței, împotriva 
imperialismului, colonialismului și rasismului, pre
cum și în opera de dezvoltare de sine stătătoare, 
pe calea democrației, a progresului economic și 
social. Activitatea desfășurată de scriitorii din Asia 
și Africa în această direcție se bucură de stima și 
prețuirea intelectualității noastre, a întregului 
popor» român.

Considerăm că în lumea de astăzi, aflată într-o 
viguroasă și ireversibilă mișcare spre înfăptuirea 
marilor aspirații de libertate, progres și pace, scrii
torii, ceilalți slujitori ai artei pot, și au datoria 
nobilă, să aducă, prin operele lor dedicate luptei 
popoarelor pentru eliberarea națională și socială, 
pentru cucerirea și consolidarea independenței na
ționale, pentru progres economic și social, prin în
fățișarea eforturilor și a realizărilor popoarelor din 
țările socialiste în edificarea noii orînduiri, prin 
întreaga lor creație pătrunsă de umanism, de pa
siune și răspundere pentru educarea sănătoasă și 
înnobilarea spirituală a omului, o contribuție deo
sebită la dezvoltarea culturii și civilizației contem
porane, la promovarea prieteniei și apropierii între 
popoare, la consacrarea dreptului fiecărei națiuni de 
a-și făuri viitorul potrivit propriei sale voințe; la 
cauza generală a edificării pe planeta noastră a 
unor rânduieli mai bune, mai echitabile, a unei 
lumi a păcii și colaborării.

Cu aceste gînduri, vă doresc succe» în munca 
dumneavoastră consacrată promovării unei litera
turi inspirate din viața și lupta popoarelor pentru 
un viitor mai bun, pătruns de ideile mărețe ale 
prieteniei, respectului și. prețuirii între națiuni. .

HANOI 3 (Agerpres). — în sala 
Ba Dinh din Hanoi a avut loc un 
miting solemn consacrat aniversării 
Revoluției din August și celei de-a 
28-a aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, anunță 
agenția V.N.A. Au participat Ton 
Duc Thang, președintele R. D. Viet
nam, Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Celor cp Muncesc din 
Vietnam, Truong Chinh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale. Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C.

Convorbiri între cele doua

Lucrările Comitetului de coordonare 
al Conferinței pentru securitate 

și cooperare în Europa
GENEVA 3 (Agerpres). — Lucră

rile Comitetului de coordonare al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa au continuat și în 
cursul zilei de duminică. Au fost 
examinate în detaliu propuneri 
făcute de unii reprezentanți în comi
tet cu privire la modalitățile prin 
care state riverane Mării Mediterane 
și oare nu participă la Conferința 
pentru securitate și cooperare în

Europa ar putea să-și facă cunoscute 
punctele de vedere asupra diferite
lor probleme înscrise pe ordinea de 
zi a conferinței, care prezintă interes 
pentru ele. în mod deosebit se au 
in vedere problemele securității, 
precum și unele aspecte ale coope
rării economice intre state pe con
tinent. i

Discuțiile în această chestiune au 
continuat la 3 septembrie.

Congresul T.U.C.
LONDRA 3 (Agerpres). — în loca

litatea Blackpool au început lucrările 
celui de-al 105-lea Congres al Con- 

; federației sindicatelor britanice 
(T.U.C.). Congresul din acest an este 
chemat să fixeze poziția T.U.C. față 
de aspectele principale ale politicii 
economice guvernamentale. Delegații 
vor examina cu precădere viitoarea 
atitudine a confederației in negocie
rile cu guvernul privind noua fază a 
programului antiinflaționist.

părți laoțiene
VIENTIANE 3 (Agerpres). 

Fumi Vongvicit. reprezentant pleni
potențiar al președintelui C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian si con
silier special al delegației forțe
lor patriotice laoțiene Ia tratati
vele de la Vientiane dintre cele 
două părți laoțiene, a fost primit 
de regele Sri Savang Vatthana, in 
orașul Luang Prabang. Agenția 
Khaosan Pathet Lao informează că 
Fumi Vongvicit a reafirmat poziția 
sinceră a forțelor patriotice care 
doresc realizarea păcii și înțelegerii 
naționale în țară și, îndeosebi, sem
narea grabnică a protocolului Acor
dului de la Vientiane, pentru a se 
putea stabili un guvern provizoriu 
de uniune națională și un consiliu 
politic consultativ național. La rîn- 
dul său, regele Laosului și-a expri
mat dorința de a se pune capăt cit 
mai curînd războiului și de a se 
realiza concordia națională.

Fumi Vongvicit a avut, totodată, o 
întrevedere cu prințul Suvanna 
Fuma, primul ministru al guvernu
lui de la Vientiane, cu care a dis
cutat măsuri care să ducă la sem
narea protocolului asupra căruia 
cele două părți au convenit deja.

al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, primul ministru al guver
nului R. D. Vietnam, alți conducă
tori de partid și de stat. A fost pre
zent, de asemenea, Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E. din Vietnamul de Sud, pre
ședintele Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de Truong Chinh, a luat cuvintul 
Fam Van Dong, care a relevat că, 
datorită luptei poporului vietnamez 
și presiunilor opiniei publice mon
diale, Statele Unite și administrația 
de la Saigon au fost nevoite să în
deplinească prevederile Acordului de 
la Paris referitoare la încetarea 
bombardării teritoriului R. D. Viet
nam și la retragerea trupelor ameri
cane și ale sateliților S.U.A.- din 
Vietnamul de sud. Cu toate acestea, 
a arătat vorbitorul, Statele Unite și 
administrația saigoneză continuă să 
violeze o serie de prevederi extrem 
de importante ale acordului. El a 
chemat poporul vietnamez și opinia 
publică mondială să continue lupta 
fermă pentru a împiedica S.U.A. și 
administrația saigoneză de a viola 
Acordul de la Paris.

în încheiere, Fam Van Dong a 
evidențiat primele succese în activi
tatea de refacere și stabilizare a 
producției și a vieții în R. D. Viet
nam și a trecut în revistă sarcinile 
imediate și de viitor în dezvoltarea 
rapidă a producției și îmbunătățirea 
vieții populației.

Nguyen Huu Tho a transmis parti
cipanților la miting un salut căldu
ros din partea compatrioților din 
sud.

a

Adoptarea „Declarației de la Lima cu privire la suveranita 
tea și pacea in America Latină**

LIMA 3 (Agerpres). — în capitala 
peruană s-au încheiat lucrările pri
mei reuniuni naționale a forțelor 
păcii din Peru.

La încheierea dezbaterilor a fost 
adoptat un document intitulat „De
clarația de la Lima cu privire la su
veranitatea și pacea în America La
tină", în care sînt condamnate în
cercările de a împiedica mersul îna
inte al țărilor de la sud de Rio Gran
de, tendința lor de emancipare eco-

nomică, atentîndu-se la independența 
și suveranitatea lor de stat.

Forțele păcii din Peru — se arată 
în. continuare — își manifestă solida
ritatea cu eforturile poporului chi
lian și subliniază că apărarea proce
sului politic inițiat de guvernul Uni
tății Populare, condus de președin
tele Salvador Allende, „a devenit, la 
ora actuală, o cerință latino-ameri- 
cană expresă".

România — invitată de 
la întîlnirile de artă și 

de la Lugano
BERNA 3 (Cores

pondență de la C. 
Vlad). — Orașul el
vețian Lugano găz
duiește în aceste zile 
întîlnirile 
ționale de artă și 
cultură — manifes
tare prestigioasă a vie
ții artistice a 
Ca semn . ' 
de care 
arta și 
românească 
veția și în 
bunelor relații 
mânp-elvețiene.

Elveției, 
prețuirii 

bucură 
cultura 

în El- 
temeiul 

ro
tară 

noastră participă la 
ediția din acest an a 
întîlnirilor ca invita-

al 
se

tă 
ta 
și 
terializată, 
tele, 

interna- ziție de pictură nai
vă, o expoziție de 
icoane vechi pe sti
clă din colecția Mu
zeului de artă popu
lară din București, o 
expoziție turistică cu 
tema „Monumente de 
artă în România" și 
o expoziție de carte 
românească. Posturi
le de televiziune el
vețiene vor prezenta 
un serial de emisiuni 
consacrate folcloru-

de onoare. Prezen- 
României, amplă 
diversă, este ma- 

între al- 
printr-o expo-

0 soluție justă și echitabilă a situației
din Orientul apropiat este posibilă

Declarațiile secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
la Cairo

COMUNICAT

onoare 
cultură

și artei naive Inlui
România ; în oraș vor 
avea loc spectacole 
și o defilare folclori
că susținută de un 
ansamblu artistic de 
amatori din România. 

Ceremonia de inau
gurare a întîlnirilor 
din acest an s-a des
fășurat în prezența 
reprezentanților Con
siliului de-Stat al re 
publicii și cantonului 
Ticino, ai municipali
tății orașului Lu
gano, a ambasadoru
lui României la Ber
na, Ion Georgescu.

Întîlnire
Fidel Castro -

Forbes Burnham

în ajunul deschiderii conferinței la nivel înalt

Reuniunea Consiliului ministerial 
al țărilor nealiniate

ALGER 3 (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — Reuniunea Con
siliului ministerial al țărilor neali
niate, care precede conferința la ni
vel înalt al acestor state, a conti
nuat, luni, sub conducerea lui Abde
laziz Bouteflika, membru al Consi
liului Revoluției, ministrul algerian 
de externe, ales președinte al actua
lei reuniuni. După cuvîntul inaugu
ral al acestuia au luat cuvîntul mi
niștrii de externe ai Zambiei, So
maliei, Indiei, precum și Dudley 
Thompson, ministrul de stat la cabi
netul primului, ministru al Republi
cii Jamaica, și delegatul „S.W.A.P.O.", 
Sam Nujoma. Decolonizarea, demo
cratizarea relațiilor internaționale, 
suveranitatea tuturor popoarelor a- 
supra resurselor lor naturale, spriji
nirea mișcărilor de eliberare și a 
popoarelor care se mai află încă sub 
dominația colonială, lupta împotriva 
neocolonialismului și imperialismului 
au fost principalele probleme subli
niate de vorbitori, care au relevat că 
țările nealiniate trebuie să-și uneas
că acțiunile pentru a contribui la 
destinderea, îp continuare. în rela
țiile internaționale, la întărirea păcii 
și securității internaționale.

După deliberări, Consiliul ministe
rial al țărilor nealiniate a adoptat în 
cursul dimineții de luni ordinea sa 
de zi prezentată de comitetul pre
gătitor al conferinței.

în continuare, reuniunea s-a des
fășurat cu ușile închise. Au fost 
luate în dezbatere noile candidaturi 
de membri cu drepturi depline, ob
servatori sau de invitați,

★
într-un interviu acordat radio- 

televiziunii iugoslave, președintele 
Houarri Boumedidne a relevat sem
nificația participării a aproape 80 de 
delegații la a patra conferință a ță
rilor nealiniate de la Alger.

Evocind problema recuperării re
surselor naționale, și mai ales a ce
lor petroliere în unele țări din 
Africa de nord și Orientul Apropiat, 
șeful statului algerian a subliniat că 
aceasta este legată de o chestiune

vitală, cea a eliberării. „în același 
timp — a spus el — singură inde
pendenta politică nu este suficientă. 
Noi sîntem confruntați astăzi cu o 
gravă problemă — aceea a dezechili
brului în relațiile internaționale, 
mai ales în domeniul economic. Eu 
consider că soluționarea acestor pro
bleme rezidă în solidaritatea țărilor 
la nivelul unor regiuni determinate, 
poate chiar la nivelul continentelor. 
Acest lucru este valabil atît în ce 
privește solidaritatea și colabora
rea la nivelul continentului african, 
cit si al colaborării între diferite 
continente, Africa. America Latină, 
Asia, ca și pentru toate statele, care 
cred că umanitatea trebuie să se 
debaraseze de orice fenomen de 
exploatare chiar dacă el apare sub 
o formă nouă".

libia Măsuri de întărire 
a controlului statului 
in domeniul petrolului
TRIPOLI 3 (Agerpres). — După 

măsurile privind naționalizarea a 51 
la sută din acțiunile companiilor oc
cidentale, anunțate la 1 septembrie, gu
vernul libian va controla principalele 
cîmpuri petrolifere ale țării — a de
clarat, Ia o conferință de presă, Ab
del Salam Jalloud, membru al Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Libia și prim-ministru. „Libia, 
a spus el, nu intenționează în pre
zent să naționalizeze integral pro
ducția sa petrolieră, dar nu va ezita 
să o facă dacă societățile occidentale 
refuză să accepte propunerea de a fi 
indemnizate pe baza valorii nete a 
celor 51 la sută din acțiunile națio
nalizate".

Primul ministru libian a arătat că 
măsurile adoptate la 1 septembrie nu 
vor afecta furnizarea de petrol con
sumatorilor externi.

SOVIETO-FINLANDEZ
MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității co
municatul referitor la vizita neofi
cială a președintelui Finlandei, Urho 
Kekkonen, în U.R.S.S. în cursul con
vorbirilor pe care oaspetele le-a avut 
cu Alexei Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., au 
fost analizate probleme ale relațiilor 
bilaterale și s-a exprimat dorința 
părților de extindere și adîncire con
tinuă a colaborării dintre cele două 
țări.

Părțile au salutat procesul de des
tindere din lume și, în primul rînd, 
din Europa, și au subliniat că acordă 
o atenție deosebită transformării a- 
cestui proces, prin eforturile comune 
ale tuturor țărilor, într-un proces 
ireversibil. Acestui scop i-ar servi 
încheierea cu succes și fără tergi
versări nejustificate a etapelor a 
doua și a treia ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa. U.R.S.S. și Finlanda -consideră 
necesară dezvoltarea colaborării eco
nomice a țărilor europene fără nici 
un fel de discriminări și vor de
pune eforturi pentru dezvoltarea unei 
astfel de colaborări.

CAIRO 3 (Agerpres). — în capitala 
egipteană a fost dat publicității co
municatul oficial în legătură cu con
vorbirile pe care secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, le-a avut, 
în cadrul vizitei sale la Cairo, cu 
președintele Anwar Sadat, cu minis
trul de externe, Mohamed Hassan el 
Zayyat, precum și cu alte persoane 
oficiale. Convorbirile, arată comuni
catul transmis de agenția M.E.N., au 
avut ca punct central examinarea 
situației din Orientul Apropiat, subli- 
niindu-se agravarea ei continuă. Au 
fost trecute, de asemenea, în revistă 
eforturile depuse de către secretarul 
general al O.N.U. și reprezentantul 
său personal, Gunnar Jarring, pentru 
a soluționa această criză pe cale po
litică, pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967.

Misiunea „Skylab
HOUSTON 3

Membrii celui 
cliipaj „Skylab" și-au continuat 
activitatea lor de observare și 
fotografiere a Terrei, de la o 
/altitudine de 435 kilometri. Ast
fel. astronauții au fotografiat o 
„bandă" a globului acoperind 
o serie de state la tino-ameri
cane, Oceanul Atlantic, Africa 
și o parte din Europa.

fl

(Agerpres). — 
de-al doilea e-

agențiile de presă transmit dum național privind noua Constitu
ție a țării.

în legătură cu aceasta, arată comu
nicatul, președintele Sadat a subli
niat faptul că cea mai mare parte a 
statelor lumii au condamnat alipirea 
de teritorii prin intermediul forței și 
s-au pronunțat în favoarea aplicării 
rezoluției Consiliului de Securitate 
care prevede retragerea trupelor is- 
raeliene, precum și respectarea drep
turilor poporului palestinean. Pre
ședintele Sadat, relevă, în același timp 
comunicatul, a făcut cunoscută se
cretarului general al O.N.U. hotă- 
rirea țării sale de a obține eliberarea 
tuturor teritoriilor arabe ocupate și 
de a sprijini poporul palestinean pînă 
la redobîndirea drepturilor sale. Tot
odată, el a afirmat că guvernul egip
tean va continua să coopereze în mod 
strîns cu secretarul general al O.N.U. 
și cu reprezentantul său personal 
pentru a se ajunge la o reglemen
tare justă a problemei1 Orientului A- 
propiat, în conformitate cu rezolu
țiile Națiunilor Unite.

★
Agenția M.E.N. transmite, totodată, 

conferința de presă ținută de secre
tarul general al O.N.U. înaintea ple
cării sale din Cairo și în care Kurt 
Waldheim își exprimă impresia „că 
există o reală dorihță în regiune pen
tru încheierea pagii". „De aceea, sper, 
a spus el, că pe termen lung 
putea ajunge la 
echitabilă a conflictului din Orientul 
Apropiat".

Secretarul general al O.N.U. a a- 
rătat. în legătură cu aceasta, că re
zoluția 242, din noiembrie 1967, a 
Consiliului de Securitate continuă să 
rămînă baza eforturilor O.N.U. pentru 
rezolvarea situației din Orientul A- 
propiat.

GEORGETOWN 3 (Agerpres). - 
Fidel Castro, primul ministru al Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Cuba, a sosit într-o vizită de 24 de 
ore la Georgetown, unde va avea 
convorbiri cu premierul Guyanei, 
Forbes Burnham. împreună, cei doi 
prim-miniștri vor pleca apoi spre 
Alger, pentru a participa la cea de-a 
patra conferință la nivel înalt a ță
rilor nealiniate.

P. C. din India
sprijină acordul 
indo-pakistanez

Șeful statului cambod Președintele R.P.D. Core
gian și președintele Frontului Unit
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
Norodom Sianuk, a adresat un 
mesaj militarilor din armata ma
rionetă de la Pnom Penh, che- 
mindu-i să părăsească clica Lon 
Noi—Sirik Matak, să nu mai lupte 
împotriva propriului lor popor, îm
potriva compatrioților lor a căror 
singură „vină" este refuzul de a 
servi regimul corupt de la Pnom 
Penh.

Ambasada României din
Argentina a organizat în sălile

ene, Kim Ir Sen, a primit luni de
legația guvernamentală finlandeză, 
condusa de Johannes Virolainen, 
■ministru al finanțelor, cu care a . avut 
o convorbire cordială și prietenească, 
anunță agenția A.C.T.C.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare,Jano! 
Peter, va face în curînd o vizită ofi
cială de prietenie în R. P. Polonă, la 
invitația omologului său polonez, 
Ștefan Olszowski — informează a- 
genția P.A.P.

Cel mai bătrîn om de pe 
planetă, t®ranuî azerbaidjan $i- 
rali Mislimov, a încetat din viață în 
virstă de 168 de ani. El și-a petre
cut întreaga viață în satul Barzava 
din Munții Caucaz.

vom
soluție justă și

DELHI 3 (Corespondentă de la 
I. Puținelu). — Comitetul Național al 
Partidului Comunist din India a dat 
publicității o declarație în care își 
exprimă satisfacția și sprijinul față 
de acordul indo-pakistanez privind 
soluționarea 1 problemelor umanitare. 
Declarația subliniază că „îndeplini
rea cit mai urgentă a prevederilor 
acestui acord va contribui la instau
rarea unui climat de destindere între 
țările din zona subcontinentului".

„Acordul de la Delhi, inspirat din 
năzuințele fundamentale de pace și 
prietenie ale popoarelor din cele trei 
țări — India, Pakistan și Bangladesh 
— este in concordanță cu evoluția 
pozitivă spre destindere din viața 
internațională actuală" — se aprecia
ză în declarația Comitetului Națio
nal al Partidului Comunist din India.

r

Ripostă hotărită uneltirilor

reacțiunii chiliene

IRAK

întrunirea Comitetului 
superior al Frontului 

Național Progresist
BAGDAD 3 (Agerpres). — Șeful 

statului irakian, Ahmed Hassan Al 
Bakr, a prezidat la Bagdad lucrările 
primei reuniuni a Comitetului supe
rior al Frontului Național Progresist, 
din care fac parte Partidul renaște
rii socialiste arabe (Baas) și Parti
dul Comunist Irakian. într-o decla
rație dată publicității se arată că, în 
cadrul lucrărilor sale, Comitetul su
perior „a hotărît sa invite Partidul 
Democratic al Kurdistanului să se 
alăture Frontului Național Progre
sist și să participe la lucrările orga
nismelor acestuia, cu convingerea 
fermă că activitatea frontului consti
tuie o bază trainică pentru soluțio
narea tuturor problemelor cărora 
trebuie să le facă față Irakul". Tot
odată, comitetul a hotărît să con
tinue contactele cu elementele na
ționale progresiste, în scopul atrage
rii lor la activitatea Frontului Na
țional Progresist în diferite sfere de 
activitate.

clubului „Estudiantes de la Plata", 
din capitala provinciei Buenos Ai
res, o expoziție de fotografii și afișe 
turistice. Cu acest prilej au fost 
prezentate trei filme turistice româ
nești — „Vacanță în România", „Si
ghișoara" și „Călușarii" — care s-au 
bucurat de mare interes din partea 
publicului 'spectator.

Guvernul pakistaneza h0_ 
tărît. preluarea de către stat a com
paniilor străine din sectoarele indus
triale menționate în Actul de națio
nalizare adoptat anul trecut, a anun
țat postul de radio Pakistan.

La Sidney 9i a încePut 1v°ră- 
rile o convenție națională consacrată 
revizuirii Constituției australiene. 
Participă 112 delegați, între care pri
mul ministru, Gough Whitlam, și 
premierii celor șase state australiene. 
Pentru a intra in vigoare, noul text 
al constituției trebuie aprobat în ca
drul unui, referendum.

Un nou curs de apa,cu 0 
lungime de circa 400 km și o lărgime 
medie de 250 de metri, a fost des
coperit într-o regiune din vestul A- 
mazoniei (Brazilia) de către grupul 
de cercetători „Projet Radam" care, 
cu ajutorul unor instalații radar, ex
plorează Amazonia pentru a deter
mina resursele minerale ale regiunii.

La pavilionul României 
din cadrul Tîrgului interna
țional de la Plovdiv * avut 
loc o conferință de presă. Directorul 
pavilionului României, Nicolaie Dol- 
jan, a vorbit despre succesele econo
miei românești și, în mod deosebit, 
despre dezvoltarea cu prioritate a 
industriei constructoare de mașini, 
ale cărei produse dețin ponderea cea 
mai mare în cadrul expoziției orga
nizate de cele 26 de întreprinderi de 
comerț exterior din România.

Vicepreședintele Comi
siei Pieței COmUne, Christopher 
Soames, a sosit la Delhi. Soames va 
avea un schimb de vederi cu mi
nistrul indian al comerțului, D. P. 
Chattopadhyaya, asupra relațiilor 
dintre India și C.E.E., precum și in 
legătură cu viitoarele tratative din 
cadrul G.A.T.T. (Acordul general 
pentru tarife și comerț), care vor 
începe luna aceasta la Tokio.

Activitatea transporturi
lor feroviare canadiene nu 
a fost complet restabilită, în ciuda 
legii de urgență adoptată sîmbătă de 
parlament, care prevede încetarea 
acțiunii revendicative a celor 56 000 
de feroviari neoperativi. în total, se 
mai află în grevă 18 000 de feroviari 
afiliați la Asociația generală a mun
citorilor de la căile ferate și trans
porturi, Ei urmează să aibă o nouă 
reuniune pentru a lua o hotărîre de
finitivă în această problemă.

în Birmonia va fi orsanizat- 
între 15 și 31 decembrie, un referen-

Un deținut,caruia 1 M dâdu- 
seră două zile „permisie" din închi
soare, a fost pus sub acuzare de a fi 
declanșat în mod. deliberat puterni
cul incendiu de la hotelul „Hafniâ" 
din Copenhaga, în urma căruia și-au 
pierdut, sîmbătă, viața 35 de per
soane.

avut loc recent 
Mexic și care 
fost considerate 
cele mai

ou 
ca 
tastrofale din 

toria țârii

Imagine din orașul 
Rio Blanco, devas
tat de cutremurul 
și inundațiile care 
au 
în

„Prin voința și ac
țiunile imensei majo
rități a poporului chi
lian, manevrele reac- 
țiunii îndreptate spre 
paralizarea economiei 
naționale și 
rea cadrului 
democratic 
sortite eșecului" 
declara ministrul 
interne Carlos 1 
nes, anunțînd hotări- 
rea guvernului de a 
desființa — retrăgîn- 
du-i calitatea de per
soană juridică — orga
nizația patronală a 
proprietarilor de au
tocamioane, 
fuzase 
greva 
același 
publică 
că autoritățile 
vedere 
nou sistem de organi
zare în domeniul 
transporturilor și a- 
doptarea unor măsuri 
concrete vizind com
baterea actelor sub
versive puse la cale 
de reacțiune. Rema
niat la începutul săp
tămânii trecute, cabi
netul chilian. în care 
sint reprezentate for
țele armate și forțele 
populare, a trecut ast
fel la acțiuni hotărîte 
de normalizare a vie
ții politico-economice.

Prelungirea așa-nu- 
mitei greve a proprie
tarilor de camioane, 
însoțită — ca și în oc
tombrie 1972 — de pa
ralizarea parțială a 
comerțului și a servi
ciilor medicale, pro
voacă daune însemna-

tuibura- 
normal 

au fost
I de 
Brio-

care re- 
să înceteze 

ilegală. Cu 
prilej, opinia 
era informată 

au în 
crearea unui

te economiei naționale 
și, prin aceasta, priva
țiuni celor mai largi 
pături ale. populației. 
Din lipsa de materia
le, pe șantierele de 
construcție a 80 000 lo
cuințe ritmul lucrări
lor s-a redus la jumă
tate, iar, pe de altă 
parte, sînt primejdui
te și însămînțările, 
trucît o parte din 
grășămintele și 
mințele necesare 
au putut fi transpor
tate în cîmp.

Pentru moment, u- 
nul din obstacolele se
rioase în calea norma
lizării il reprezintă a- 
tentatele teroriste ale 
elementelor de extre
mă dreaptă. Guvernul 
a avertizat că va ac
ționa cu fermitate 
pentru curmarea aces
tor crime. Arestarea 
lui Roberto Thieme, 
liderul organizației ul- 
trareacționare „Patrie 
și libertate", a scos la 
iveală noi dovezi ale 
acțiunilor subversive 
puse la cale de aceas
tă grupare. în ziua 
constituirii noului gu
vern, la Santiago a a- 
vut loc un miting al 
oamenilor muncii, or
ganizat de centrala 
sindicală din Chile 
(C.U.T.), care a dat 
glas voinței maselor 
populare de a împie
dica orice tentativă de 
lovitură de stat. Ape
luri la vigilenta și dis
ciplina socială, la un 
efort productiv sporit, 
care să contracareze a- 
tacurile împotriva po-

în- 
în- 
se- 
nu

liticii guvernului, ră
sună în întreaga țară, 
în cadrul mitingurilor 
și manifestațiilor, oa
menii muncii își ex
primă sprijinul pentru 
politica guvernului și 
convingerea — bazată 
pe forța combativă și 
organizată a maselor, 
pe conștiința patrioti
că a tuturor democra
ților — că, în Chile, 
procesul înnoirilor 
economice și politice 
nu va putea fi oprit. 
Aceasta este și opinia 
pe care o găsim re
flectată in multe pu
blicații chiliene. Ziarul 
„La Nacion" scrie, sub 
semnătura directorului 
său, Oscar Wiss, că, 
„deși supus unor pre
siuni extraordinar de 
puternice ale dușma
nului. guvernul condus 
de Allende a știut să 
mențină la înălțime 
programul său revolu
ționar". La rîndul său, 
într-un editorial, zia
rul „El Siglo" scrie că 
„pericolul conspirației 
împotriva guvernului 
este mare, dar acest 
pericol poate fi în
vins. Unitatea tuturor 
sectoarelor realmente 
democratice din Chile 
poate să dejoace toate 
manevrele reacțiunii șl 
o va face. Poporul do
rește să muncească în 
pace, să realizeze mai 
repede și in profunzi
me schimbările de 
structură, indispensa
bile pentru progresul 
țării".

Eugen POP
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