
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

IW. ’
o

C,

O
A

ÎN ZIARUL DE AZI

li
• Acțiuni și inițiative pentru EDUCAREA COMUNISTĂ 
A TINERETULUI (Informații din activitatea organiza
țiilor de partid) • Legea 20-o lege de care beneficiem 
toti • Mătase, cit mai multă mătase la hectarul de duzi)

■* «

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

/ «

• Obiectiv de prim ordin pe agenda de lucru a consi 
jiului popular: Cadre calificate pentru economia jude

Anul XLIII Nr. 9623

într-o ambianță de

stimă și respect re-

ciproc, iin spiritul

dorinței de adincire

a prieteniei și

colaborării dintre

popoarele român

și venezuelean,

continuă

30 BANI6 PAGINIVineri 7 septembrie 1973

/

în timpul convorbirilor dintre cei doi președinți

țului J • Faptul divers O Sport

SEPTEMBRIE, PE ȘANTIERE
DIN ARAD ȘI MEHEDINȚI

o ® RIT AA
• CALITATE
• ECONOMII

VIZITA TOVARĂȘULUI
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CONVORBIRI OFICIALE
ÎNTRE CEI DOI PREȘEDINȚI

româno-venezuelene, precum

• „Venezuela admiră și stimează națiunea 
romană44 — a declarat președintele Rafael Caldera

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită 
președintelui Republicii Venezuela, 
Rafael Caldera, la Palatul Mira- 
flores din Caracas.

Cu acest prilej a avut loc o con- \ 
vorbire oficială, în cursul căreia au 
fost abordate problemele dezvol
tării pe multiple planuri a relații-

lor
și aspecte actuale ale vieții inter
naționale.

La întrevedere au participat mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două țări, George Macovescu și 
Aristides Calvani.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Dejun în onoarea

• Reprezentanți de frunte ai vieții politice, presa 
din Venezuela elogiază România, realizările 
poporului nostru, personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu

președintelui Nicolae Ceaușescu
£ a tovarășei Elena Ceaușescu

• Populația întîmpină solii poporului român 
cu prietenie și caldă simpatie

La reședința prezidențială „La 
Casona“ a avut loc, joi, 6 septem
brie, dejunul oferit în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu de către pre
ședintele Republicii 
Rafael Caldera, și doamna Alicia 
Caldera.

La dejun au luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.R., George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Petrache Dănilă, 
ambasadorul României în Vene
zuela.

Din partea venezueleană au 
participat membrii guvernului, 
precum și conducători ai unor in
stituții centrale de stat.

în cursul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, cei doi șefi de stat au 
rostit scurte toasturi. Exprimîn- 
du-și plăcerea deosebită de a-1 
avea ca oaspete pe președintele

Venezuela,

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președintele 
Rafael Caldera și-a mărturisit 
speranța ca vizita și convorbi
rile româno-venezuelene la ni
vel înalt să constituie începu
tul unor relații bune între Româ
nia și Venezuela, între popoarele 
celor două țări.

Răspunzind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : Sîntem de 
puțin timp în Venezuela, dar tre
buie să spun că ne simțim deose
bit de bine în țara dumneavoastră. 
Convorbirile pe care le-am început 
astăzi au evidențiat multe posibi
lități de colaborare.

Apreciind spiritul prietenesc cu 
care solii poporului român au fost 
întîmpinați în Venezuela, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
spus : Dorim in mod sincer ca, 
într-adevăr, vizita noastră, acest 
dejun să constituie începutul unei 
prietenii și personale, să contri
buie la dezvoltarea colaborării 
între popoarele noastre, care au 
multe puncte de vedere comune și 
pot colabora pe multe planuri ale 
dezvoltării umane, ale politicii de 
pace, își pot aduce contribuția la 
o lume mai bună.

® CUVINTĂRILE ROSTITE LA SOSIREA PE AEROPOR 
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• ÎNTlLNIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
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Două probleme se cer avute in ve
dere în momentul de față, pe orice 
șantier : 1) să se construiască în
ritmul rapid prevăzut pentru luna 
septembrie și la un nivel calitativ 
înalt ; 2) să se urmărească diminua
rea continuă a costurilor lucrărilor 
— înainte de orice, prin gospodărirea 
judicioasă a materialelor de construc
ții. Recent, am urmărit cum se 
realizează această a doua cerință, 
legată de economicitatea lucrărilor 
de investiții, pe cîteva șantiere din 
județele Mehedinți și Arad.

...Iată-ne, mai intii, pe șantierul 
nr. 6 Arad, apărținînd Trustului de 
construcții industriale din Timișoara. 
Știam că nu de mult, mai precis in 
lunile mai și iunie, organe de con
trol ale Băncii de Investiții au 
depistat aici, o serie de neajunsuri în 
legătură cu depozitarea și păstrarea 
materialelor de construcții ; din cau
za lipsei de preocupare în acest do
meniu se degradaseră unele cantități 
de materiale, iar ritmul construcției 
era, evident, îngreunat.

Acum, surpriză. O surpriză plăcu
tă : oriunde am mers — acolo unde 
se construiește fabrica de mobilă și 
tapițerie, fabrica de nutrețuri com
binate sau fabrica de feronerii, 
peste tot domnea ordinea in depozi
tarea și manipularea materialelor de 
construcții. Explicația acestui reviri
ment ne-a dat-o tehnicianul con
structor Romeo Țurcanu :

— Sancționarea celor care s-au fă
cut vinovați de proasta gospodărire 
a materialelor de construcție a fost 
aspră, dar a dat rezultate. Acum, 
pe șantier, nu numai că nu mai

ȘASE 
FAȚĂ

După cum rezultă 
din datele centraliza
te la Ministerul Con
strucțiilor Industriale, 
planul de construcții- 
montaj pe opt luni din 
anul 1973 a fost reali
zat in proporție de 
102.8 la sută, ceea ce 
înseamnă, după calcu
lele specialiștilor, un 
avans de 6 zile fată de 
prevederi.

însuflețiți de che
marea adresată de se
cretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
constructorii și mon
turii de pe marile 
șantiere ale industriei 
și agriculturii și-au 
intensificat in ul’ima

există cazuri de risipă a materiale
lor, dar tocmai prin buna gospodă
rire a cimentului, cărămizilor, oțel- 
betonului ș.a. am înregistrat impor
tante economii. Ele însumează 890 000 
lei — și acestea doar pe șantierul 
fabricii de feronerie. în total, pe ce
lelalte șantiere economiile de mate
riale sint mult mai mari.

Notîndu-ne toate acestea, ne gin- 
deam : de ce a fost necesar ca toe- 
mai sancțiunile să fie cele care să 
trezească spiritul de bun gospodar, 
să declanșeze „bătălia" împotriva ri
sipei de materiale pe șantierul nr. 6 
Arad ? Oare nu era limpede și pînă 
atunci că ritmul intens în care se 
construiește în întreaga țară impu
ne, pe fiecare șantier, drămuirea fie
cărui kilogram de ciment, a fiecărei 
cărămizi, a fiecărui kilogram de oțel, 
beton, a tuturor materialelor ?

Acum, după cum se vede — și re
zultatele înregistrate în ultimul timp 
vin în sprijinul acestei afirmații — 
pe șantierul arădean s-a înțeles bine 
acest imperativ. Pe alte șantiere 
insă nu.

O mostră de indiferență față de 
■ modul în care sint gospodărite ma

terialele de construcții oferă (încă) 
Grupul de șantiere nr. 2 Drobeta 
Turnu-Severin. apartinind Trustului 
de construcții industriale Craiova. 
Depozitul central de materiale al 
acestui grup de șantiere este unul 
dintre cele mai moderne din țară ; 
el dispune de platfprme de

' macarale de mare capacitate, 
de încărcare și descărcare cu

(Continuare în pag. a IV-a)

ZILE AVANS

beton, 
utilaje 
randa-

DE GRAFIC
mobi-lună eforturile.

lizind toate forțele u- 
mane și materiale 
pentru îndeplinirea e- 
xemplară a planului 
de investiții pe 1973. 
Ca rezultat, ei au spo
rit nivelul producției 

. suplimentare — reali
zată de la începutul a- 
nului — la aproxima
tiv 220 milioane lei, 
din care 70 milioane 
lei este valoarea lu- 

, crărilor de construcții 
și montaje de utilaje 
tehnologice executate 
peste plan în zilele de 
23 și 24 august. Efor
tul general depus pe 
șantierele de construc
ții s-a concretizat, de 
asemenea, prin obți-

nerea. in luna august, 
a celui mai ridicat ni
vel de execuție — 8.9 
la sută — ceea ce a 
dus la realizarea a a- 
proximativ 70 la sută 
din planul anual. De 
remarcat că. in ulti
mele 30 de zile, con
structorii au început 
probele tehnologice 
sau au pus în func
țiune, conform angaja
mentului, circa 50 de 
capacități de produc
ție, din care multe în 
avans fată de terme
nele înscrise în gra
fice. aducînd astfel o 
prețioasă contribuție 
la sporirea potențialu
lui productiv al țării.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Maiquetia din Caracas
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FAPTUL
DIVERS
Ilustrate 
de arhivă

Gheorghe Drăghici, 
mist la l.C.R.M. 
lecționează de 
ilustrate vechi 
aspecte din diferite ___
lități ale țării. Față în față cu 
ilustratele de astăzi ale ace
lorași locuri, cele mai multe 
dintre ele sint veritabile docu
mente de arhivă. Intre cele 
mai valoroase piese se numără 
o serie de vederi de la sfirși- 
tul veacului trecut din Orșova, 
Piatra Neamț, băile Tușnad, 
Slănicul Moldovei, ilustrate in- 
fățișind diferite construcții ad
ministrative ce datează dinain
te de 1910 la Cluj, Baia Mare, 
Satu-Mare, Botoșani, Tg. Ocna. 
Colecția, intitulată sugestiv 
„Documente de arhivă", numă
ră peste 3 000 de ilustrate, din 
care circa 500 piese vechi. Ea a 
putut fi vizionată pentru pri
ma oară de public la expoziția 
organizată în acest an în ora
șul Tîrgoviște.

Muzică

econo- 
Bacău, co- 

ani de zile 
reprezentind 

loca-

cu ghinion
Florea Vechiu, controlor de 

bilete din stația C.F.R. Con
stanța, era mare amator de 
muzică. De aceea, atunci cînd, 
înaintea plecării trenului 8001 
din Capitală spre litoral, 13 mu
zicanți i-au făcut cu ochiul (a- 
dică să-i ia și pe ei... pe sprin
ceană), a intrat pe loc „in ho
ră". Treaba a mers de minune 
pînă la Cernavodă, cînd în tren 
și-a făcut apariția controlorul. 
Odată cu călătorii frauduloși a 
fost „debarcat" și dumnealui. 
Acum suportă consecințele. A 
Intrat în horă, trebuie să Joa
ce... pînă la capăt.

Casa

PesteUnde facem nunta ? 
cităva vreme, tinerii candidați 
la căsătorie din comuna Coțuș- 
ea (Botoșani) se pare că nu-și 
vor mai pune această întrebare. 
In comuna lor se află în con
strucție o clădire pe care lo
calnicii au denumit-o încă de 
pe acum „casa nunților". Rea
lizată integral din resurse lo
cale și prin munca voluntară a 
cetățenilor, această casă va fi 
destinată celebrării căsătoriilor, 
precum și petrecerilor legate 
de acest eveniment. Si pentru 
că, după cum se vede, casa va 
fi gata să-i primească întotdea
una Cu tot dichisul, nouă 
mai rămîne decît să le 
localnicilor la... cit mai 
nunți, iar noilor familii 
cire !

nu ne 
dorim 
multe 

feri-

Apă...
pe apa 
Sîmbetei

Pe vremea lui Petre Cercel, 
spun documentele timpului, 
apa era adusă in orașul Tîrgo
viște cu ajutorul unor conduc
te de pin și locuitorii săi o a- 
veau la dispoziție din belșug. 
Acum, după mai bine de 350 de 
ani, cînd subsolul urbei este 
străbătut de un adevărat pă
ienjeniș de conducte și o uzină 
a sa produce instalații de săpat 
puțuri de apă (FA 12), in tot 
orașul nu întîlnești nici măcar 
o cișmea publică, iar tîrgoviș- 
tenii primesc apa numai la a- 
numite ore. De ce întreabă 
ei cu îndreptățire ? , 
acum consumul e mare și 
scumpă" — răspund 
tanții întreprinderii de gospo
dărie comunală.

„Pentru că 
apa 

reprezen-

__...... Argumente
limpezi ca cristalul. Un singur 
lucru rămîne însă cam... tul
bure : de ce de mai bine de 
două săptămîni, în preajma 
noului pasaj de la gura de sud, 
apa potabilă curge într-una, 
dintr-o conductă spartă, pe apa 
Sîmbetei ? Apa respectivă 1 
e scumpă ? Și, dacă da, cine 
plătește ?

nu 
î o

Cei 7 
magnifici4*r

99

din Plopu
Ion Zecheru, Ion Borovină, 

Ilie Miu, Costel Voineag, Radu 
Dinu, Gheorghe Pahonțu și Stan 
Dumitrescu, toți șapte din satul 
Plopu, comuna Ianca, județul 
Brăila, au hotărît, într-una din 
zile, să organizeze o partidă de 
vînătoare pe cont propriu. Și 
de la vorbe au trecut la fapte, 
în cursul „expediției" întreprin
se, descoperind un stol de rațe, 
n-au ezitat să dea iama prin 
ele. Deși nici unul dintre ei nu 
era vînător, au reușit să captu
reze... 37 de rațe și o lișiță. Dar 
și braconierii au fost la rîndul 
lor „capturați" de organele de 
resort. Astfel că, în loc de rațe, 
le-au fost oferite sancțiunile de 
rigoare. Tot... pe tavă. în plus, 
urmează ca și instanța de jude
cată să-și spună cuvîntul. 
alte cuvinte, cei 7 „magnifici' 
vînători din Plopu sînt 
plop".

Cu

„u

Rubrică redactată da 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

Acțiuni și initiative pentru
EDUCAREA COMUNISTĂ A TINERETULUI

La panoul de o- 
noare.La uzina •>1 Mai“ 
din Ploiești. în activitatea 
consacrată educării tinerei 
generații, comuniștii acor
dă o atenție constantă pre
gătirii lor profesionale și 
politice. La atelierul apa- 
rataj pneumatic, bunăoară, 
fiecare comunist se ocupă 
de cite un absolvent al 
școlii profesionale, ajutin- 
du-1 să realizeze cel pu
țin indicii medii de pro
ductivitate din uzină și 
să-și însușească conduita 
de viață comunistă. Susți
nerea acestei acțiuni prin 
diverse forme ale muncii 
politice de masă, cu deo
sebire prin agitația vizua
lă. stația de radioamplifi- 
care .și gazeta de perete, a 
dus la extinderea ei în în
treaga uzină. Iar rezulta
tele sînt notabile : la ate
lierul aparatai pneumatic, 
sarcinile de plan sînt de
pășite de tineri cu 10—15 
la sută ; la secția de utilaj 
complex, strungarii Virgil 
Dinu, Mihai Gumia, Ion 
Eftimescu, Viorel Roșu și 
alții lucrează, în ultimul 
timp, cu o productivitate 
a muncii sporită cu peste 
20 la sută. S-a îmbunătățit 
disciplina în producție a

proaspeților absolvenți. Ca 
urmare, la panoul de o- 
noare. numele si portretele 
tinerilor fruntași in pro
ducție sînt alături de cele 
ale profesorilor lor.

Const. CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

1 000 de tineri pe 
șantiere, în fiecare 
llină. Organizațiile U.T.C. 
din municipiul Tîrgoviște 
au inițiat noi acțiuni de 
muncă patriotică, propu- 
nindu-și să antreneze e- 
șalonat, în fiecare lună, 
1 000 de tineri. în prezent, 
marțea și vinerea, 150 de 
tineri de la uzina de uti
laj petrolier și unitățile 
comerciale, efectuează lu
crări la hotelul turistic ; 
joia și duminica, 320 de ti
neri de la grupurile șco
lare de oteluri aliate și 
construcții, de la liceele e- 
conomic și pedagogic 
muncesc pentru urgenta
rea lucrărilor de la Casa 
științei si tehnicii pentru 
tineret, precum și la baza 
turistică si sportivă. Alții 
lucrează pe șantierele ca
sei de cultură a sindicate

lor. spitalului unificat, 
parcului Chindia etc. — 
obiective social-culturale 
ale actualului cincinal, ai 
căror beneficiari vor fi. în 
final, si tinerii din muni
cipiu.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteii"

țiat cooptarea unor ute- 
clști în colectivele care 
analizează probleme de 
larg interes pentru activi
tatea fabricii, in cele de 
control obștesc și al ga
zetei centrale de perete, în 
comisia controlului de ca
litate. Totodată, citiva ti
neri au fost repartizați pe 
lingă comuniștii care au

compusă din comuniști și 
utecisti. Pe baza datelor 
furnizate de acest colectiv, 
la patru gazete de perete 
ale tineretului a apărut, 
concomitent, o ediție spe
cială intitulată „Colectivul 
repudiază actele voastre 
de indisciplină". Critica 
deschisă, constructivă. la 
adresa celor certați cu dis-

,rol tot mai important în 
educarea comunistă a ce
lor mai tineri muncitori 
de la Fabrica de confecții 
din orașul Dorohoi. Ga
zeta evidențiază săptă- 
mînal tinerii care eco
nomisesc materia primă, 
precum și metodele apli
cate de ei. Articolele „Con
tribuția tinerilor la înde-

-----  INFORMAȚII -----
din activitatea organizațiilor de partid

Cultivarea răs
punderii comuniste 
față de bunul mers 
al producției constituie 
unul din obiectivele mun
cii de educație a tineretu
lui la întreprinderea de a- 
parataje și accesorii din 
Alexandria. în acest scop, 
organizația de partid a ini-

sarcini concrete in organi
zarea muncii politice de 
masă în sprijinul produc
ției. Recent, pe baza unei 
propuneri formulate la o 
adunare generală de par
tid a organizației de bază 
nr. 3, care a luat în dez
batere preocuparea comu
niștilor și uteciștilor pen
tru folosirea eficientă a 
timpului de lucru, s-a 
creat o grupă de control

ciplina muncitorească, a 
avut efect. Au scăzut con
siderabil absentele, plim
bările în timpul orelor de 
producție etc.

Ioan VIANGA

„Tribuna tinere
tului". Gazeta de perete 
purtînd acest titlu are un

plinirea planului pe 1973", 
„Angajamentul nostru — 
cincinalul în patru ani și 
patru luni". „Cit cîstiaăm 
prin reducerea consumului 
specific 7“ ș.a.. cu cifre și 
fapte, relevă aportul tine
rilor în întrecerea socia
listă consacrată realizării 
cincinalului înainte de ter
men. într-o rubrică — 
„Minutul acuză", sînt com
bătute atitudinile nega

tive. tendințele de delă
sare în muncă, de super
ficialitate și chiul. Recent 
a fost permanentizată ru
brica „Tinerii întreabă, 
specialiștii răspund", în 
cadrul căreia se realizea- 

■ză un fructuos dialog pe 
cele mai diverse teme ale 
producției.

N. ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scînteii*

Brigada artistică 
de agitație de la fa- 
brica de tricotaje „Trico- 
text" din Satu-Mare. for
mată exclusiv din tineri, 
a prezentat, o vreme, 
direct în secții, numeroase 
programe atractive, de 
mare eficacitate educativă. 
Dar deși s-a bucurat de 
un real succes, programul 
intitulat „Firul năzdrăvan" 
a fost abandonat, iar bri
gada a intrat în... vacanță, 
între timp, prezenta brigă
zii pe „scena" secțiilor fa
bricii este reclamată tot 
mai mult de existenta u- 
nor neajunsuri : folosirea 
incompletă a capacităților 
de producție, mersul in 
gol a numeroase mașini.

risipa de materie primă, 
calitatea necorespunzătoare 
a unor tricoturi. Asa cum 
am fost informați, toate a- 
ceste probleme constituie 
ținta unui viitor program 
de brigadă. Foarte bine. 
Dar de ce întîrzie pre
miera ?

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*

Tineretul și pro
ducția este t^ul bro
șurii tipărite de comitetul 
U.T.C. de la întreprinde
rea chimică Turda. Broșu
ra prezintă portrete ale 
tinerilor fruntași în pro
ducție. acțiuni la care a- 
ceștia au avut o importan
tă contribuție. chemări 
mobilizatoare la Întrecere 
ș.a. Sînt inserate, de ase
menea. informații despre 
viata de organizație, nou
tăți tehnice, prezentări de 
cărți. Totodată, broșura 
cuprinde caricaturi, note 
critice privind abateri de 
la normele eticii si echită
ții socialiste, de la disci
plina In muncă.

Silviu ACHIM

LEGEA 20 0 LEGE
r

DE CARE BENEFICIEM TOȚI
De la apariția legii 20 — cu privire la organizarea contribuției bă

nești și în muncă pentru efectuarea unor lucrări de interes obștesc 
— s-au scurs aproape doi ani. Fiind o lege care a stîrnit de la în
ceput interesul publicului, am considerat necesar să aflăm amănunte 
despre felul în care se desfășoară în acest an aplicarea ei. Convorbirea 
noastră, pe această temă, cu tovarășul NICOLAE TABlRCA, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului pentru problemele consiliilor populare, a 
debutat cu următoarea întrebare :

— După cum este cunoscut, 
în aplicarea legii s-au înre
gistrat, in primul an, unele 
practici birocratice, exagerări 
și greșeli, criticate la timp și 
ferm, de către conducerea par
tidului. Propunindu-vă astăzi o 
discuție despre modul in care se 
desfășoară lucrările pe șantie
rele legii 20, vă întrebăm mai 
intii : s-au înlăturat neajunsu
rile criticate ?

— Pe scurt, răspunsul este da." 
Cea mai mare parte a neajunsurilor . 
semnalate au fost înlăturate. Aș 
vrea să arăt că, în urma criticilor pe 
deplin întemeiate, adresate de secre
tarul general al partidului, s-au luat 
măsuri de îndreptare a lucrurilor. 
Astfel, s-au elaborat criterii pre
cise care să fie avute în vedere 
de reprezentanții cetățenilor la sta
bilirea contribuției bănești și în 
muncă, îh raport de veniturile rea
lizate de fiecare familie și de volu
mul lucrărilor aprobate de cetățeni. 
Prin aplicarea acestor criterii uni
tare s-a urmărit in principal înlă
turarea practicilor birocratice. in 
sensul de a nu se mai vota sume 
care să depășească cu mult valoa
rea obiectivelor ce urmează a fi e- 
xecutate și de a nu se mai stabili 
contribuție în muncă decit acolo 
unde sînt de efectuat lucrări de na
tura celor prevăzute de lege.

Pe baza acestor criterii, in toate 
județele, precum și în municipiul 
București s-a trecut, încă de anul 
trecut, la reexaminarea cuantumului 
contribuției bănești, a numărului de 
zile muncă stabilite, precum și a 
obiectivelor propuse a fi construite, 
în urma acestor analize s-a renun
țat, în toate cazurile, la construirea 
de obiective costisitoare, de mare 
amploare care nu răspundeau unor 
cerințe imediate ale populației, cum 
ar fi, de pildă, piscine, case de cul
tură, sedii de consilii populare etc. 
în raport cu nevoile fiecărei locali
tăți, acestea se vor efectua mai tîr- 
ziu, pe măsura posibilităților.

Aceste măsuri, conjugate cu o vie 
muncă politică desfășurată de co
mitetele executive ale consiliilor 
populare, sub conducerea organelor 
locale de partid, au condus — in 
general — la înlăturarea exagerărilor, 
în aplicarea legii 20. Spre exemplu, în 
momentul de față, in baza hotăririlor 
adunărilor populare, contribuția în 
bani pe familie nu depășește, în me
die, la orașe 61 lei, iar la municipii 
62 lei, față de 140 și, respectiv, 163 
cit se stabilise anul trecut, imediat 
după intrarea în vigoare a legii. In 
toate cazurile bine justificate, în lu
mina indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, cu aprobarea 
adunărilor populare, unele familii și 
persoane au fost scutite de contri
buția în bani și în muncă. Astăzi 
putem afirma că pe baza indicațiilor 
primite și prin măsurile luate s-au 
creat condiții pentru aplicarea în
tocmai atît a prevederilor legii, cît 
și a spiritului ei.

— Ați vorbit de înlăturarea 
exagerărilor. Cum s-a procedat 
in cazul cetățenilor care, pină 
la data elaborării criteriilor, 
achitaseră contribuția băneas
că pe anul 1972 ? Le-au fost

restituite, așa cum s-a indicat, 
diferențele de bani ?

— Da. Diferențele plătite în plus 
față de cuantumul contribuției bă
nești definitivat pe baza criteriilor 
de aplicare a legii au fost restituite 
populației, cu excepția acelor cazuri 
în care — trecîndu-se deja la execu
tarea obiectivelor votate — sumele 
încasate fuseseră consumate. în 
aceste situații s-a stabiliț ca Su
mele încasate în plus să fie consi
derate ca plătite în coritul contribu
ției bănești votate de cetățeni pen
tru anul 1973, iar în cazul scutirii 
unor familii, restituirea să se facă 
din încasările pe acest an.

— Așadar, se poate afirma 
că în mare parte neajunsurile 
semnalate au fost înlătura
te. Ce lucrări s-au efec
tuat pină acum din contri
buția populației ? Cum benefi
ciem noi, ca cetățeni, de pre
vederile acestei legi ?

— Orientarea dată de conducerea 
partidului, ca în aplicarea legii nr. 
20 să se meargă pe linia construirii 
unor obiective de strictă necesitate, 
care să răspundă nevoilor imediate 
ale masei mari a populației, s-a 
dovedit a fi foarte bună. în mul
te localități au fost rezolvate, in 
acest fel, o serie de nevoi de inte
res general acut. Numai în anul 
1972, bunăoară, s-au construit, prin 
contribuția bănească benevolă a 
populației, peste 1 500 săli de clasă 
pentru învățămîntul de cultură ge
nerală, 65 de grădinițe, 71 dispen
sare, 9 case de nașteri, 149 cămine 
culturale, 527 km drumuri, peste 
1100 poduri și podețe etc. Sînt obi
ective care, alăturate celor realizate 
din investițiile centralizate (numai 
în 1972 pentru acțiuni de învăță- 
mînt. știință, cultură, ocrotirea să
nătății și gospodăria comunală s-au 
cheltuit circa 5 miliarde lei), con
tribuie la dezvoltarea localităților 
urbane și rurale, la satisfacerea 
cerințelor edilitar-sociale ale popu
lației.

Rezultate și mai bune se vor ob
ține în acest an, întAicît orientarea 
generală a fost îndreptată, în conti
nuare, spre executarea unor lucrări 
care interesează marea majorita
te a populației. Astfel, adunări
le delegaților locuitorilor au ho
tărît să se execute peste 2 300 săli 
de clasă, 175 grădinițe, 376 ateliere 
școlare, 124 dispensare, 22 băi popu
lare etc. Se poate deci spune că le
gea 20 este o lege de care benefi
ciem cu toții.

— De acord cu dv. Cum se 
explică insă faptul că ritmul 
lucrărilor pe „șantierele legii 
20“ nu este cel așteptat ? Sint 
județe unde nu s-a realizat 
nici 50 la sută din volumul lu
crărilor votate de cetățeni.

— Din controalele pe care le fa
cem pe teren și din contactul per
manent pe care-1 avem cu organele 
locale rezultă că majoritatea obiec
tivelor ce trebuie realizate cu fon
durile constituite potrivit legii 20 au 
fost începute. în unele locuri ele 
se află intr-un stadiu avansat de

execuție sau au fost chiar date în 
folosință. Rezultate bune s-au obți
nut, în această direcție, în județele : 
Ilfov, Bihor, Iași, Maramureș, Olt ș.a. 
Pe ansamblu însă — trebuie să spu
nem deschis — execuția lucrărilor fi
nanțate din contribuția bănească a 
cetățenilor se desfășoară într-un 
ritm relativ lent. Slaba preocupare 
din partea unor comitete executive 
ale consiliilor populare pentru asi
gurarea documentațiilor necesare, 
pentru folosirea materialelor din re
surse locale, pentru coordonarea și 
execuția în general a lucrărilor a 
făcut și face ca, în multe locuri, ac
țiunea de aplicare a legii 20 să se 
desfășoare intr-un ritm necorespun
zător. Probleme cu totul deosebite 
în legătură cu execuția lucrărilor se 
ridică în țnunjcipiile București, Bra
șov, Clu}, Crâiova, Pitești, unde adu
nările generale ale delegaților 
s-au ținut cu mare întîrziere, unele 
din ele depășind chiar prima jumă
tate a anului.

— In aceste condiții, obiecti
vele pe acest an, in respeclivele 
municipii, se mai pot realiza ?

— Cred că mai în măsură să 
dea răspuns la această întrebare ar 
fi comitetele executive ale consilii
lor populare respective. în loc să se 
acționeze pentru încasarea tuturor 
sumelor votate de cetățeni pe acest 
an, pentru accelerarea ritmului de 
lucru pe șantierele începute și chiar 
pentru atacarea unor lucrări ce pot 
fi terminate încă în acest an, se in
vocă tot felul de greutăți și cauze 
subiective, care nu sînt de. natură să 
ducă la mobilizarea tuturor efortu
rilor în vederea realizării obiective
lor așteptate de cetățeni. Conside
răm necesar ca in toate localitățile 
unde lucrările sînt rămase în urmă, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare să analizeze această situa
ție și să ia măsuri corespunzătoare 
pentru intensificarea ritmului de 
execuție la toate obiectivele aflate 
în plan.

Convorbire realizată de 
Constantin PRIESCU
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La Combinatul petrochimic Borzești

ȚIȚEIUL — VALORIFICAT
Uzina de petrol din cadrul 

Combinatului petrochimic Bor
zești este una din cele mai mari 
unități de acest fel din țară. 
Prin conductele și coloanele in
stalațiilor sale de cracare ter
mică și catalitică, solventare, 
distilare, reformare catalitică 
etc., curg zilnic mii de to
ne de țiței extras din schelele 
Moldovei. La capătul lor, rafi
norii depozitează în uriașele re
zervoare nu mai puțin de 35 de 
produse, unele mai valoroase 
decît altele. Amintim dintre a- 
cestea benzinele cu cifră octa
nică ridicată, fracțiile aromati
ce, gazele pentru chimizare, ex
tractul aromat pentru fabricarea 
negrului de fum și multe altele. 
Toate acestea sînt rezultatul u- 
nor reacții chimice complicate 
care se petrec ascunse de ochiul

omului în uriașele coloane și re
cipiente. Preocuparea principală 
a celor care muncesc aici o con
stituie obținerea din fiecare to
nă de țiței a unor cantități spo
rite de produse "valoroase. Și 
rezultatele acestor căutări sint 
evidente. Inginerul-șef al uzinei, 
Traian Costin, ne spunea că de 
la începutul anului și pînă acum 
valoarea produselor superioare 
obținute din fiecare tonă de ți-, 
ței a crescut, înregistrîndu-se‘ 
astfel o producție-marfă supli
mentară în valoare de aproa
pe 20 milioane lei. Aceasta 
se concretizează, intre altele, 
în 18 282 tone de benzine, 
3 380 tone fracții aromatice, 
11 444 tone extract pentru negru 
de fum, însemnate cantități de 
gaze pentru chimizare, petrol, 
motorine, cocs. O bună parte

SUPERIOR ;
din aceste produse sînt utilizate i 
ca materii prime pentru cele- 
lalte uzine din cadrul combina- 
tului de pe platforma industrială ) 
Borzești, iar restul sînt destinate i 
altor întreprinderi din țară, pre- ’ 
cum și pentru export. \

Tot de la inginerul-șef am , 
aflat că, în afara țițeiului, în in- \ 
stalațiile uzinei sînt prelucrate i 
și valorificate superior o seamă ' 
de produse secundare, rezultate l 
din fabricarea cauciucului sin- , 
tetic, polistirenulul, fenolului, ' 
acetonei etc. De la începutul a- 1 
nului și pînă acum au fost pre- ' 
lucrate peste 12 000 tone de ase- ț 
menea produse, a căror valoare i 
se cifrează la zeci de milioane ) 
de lei. Un indiciu că Ia Borzești l 
sporesc caratele aurului negru, .’

Gheorghe BA1TA \ 
corespondentul „Scînteii" i

IN JUDEȚUL ALBA

Se modernizează rețeaua comercială
în cele 9 orașe ale 

județului Alba se des
fășoară o amplă acțiu
ne de extindere și 
modernizare a rețelei 
comerciale. Anul a- 
cesta au fost date în 
folosință magazine noi 
în municipiul 
Iulia, marea lor 
joritate în cartierul 
blocuri din Cetate, 
Zlatna (un complex 
magazine, situate 
centrul localității, 
parterul unor blocuri 
de locuit) șl In Cugir.

Alba 
ma

de 
în 
de 
în 
la

Alte unități comercia
le se află în construc
ție la Alba Iulia, Blaj 
și Ocna Mureș. Se 
preconizează ca toate 
unitățile noi — a că
ror suprafață este cu 
50 la sută mai mare 
față de anul trecut — 
să funcționeze numai 
pe principiul autoser
virii. De altfel, mul
te dintre magazinele 
existente în rețea au 
fost modernizate și a- 
menajate pentru a

funcționa pe baza 
autoservirii. în muni
cipiul Alba Iulia ase
menea transformări 
s-au executat la ma
gazinele de chimicale, 
menaj, jucării. în pre
zent se află în curs de 
amenajare un restau
rant, care va funcțio
na pe principiul auto
servirii.

Ștefan DIN1CA 
corespondentul 
„Scînteii"

j

Dintre materiile prime furnizate 
de agricultură industriei textile, foar
te solicitate sînt gogoșile de mătase. 
Datorită însușirilor sale deosebite, 
mătasea a fost și continuă să fie cea 
mai bună și cea mai frumoasă țesă
tură. La ședința de lucru consacrată 
unor probleme economice actuale, 
care a avut loc sub conducerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Manga
lia. s-a subliniat necesitatea întoc
mirii unui program privind mărirea 
producției de mătase naturală.

Pentru a satisface cerințele popu
lației, cît și solicitările la export, este 
nevoie atit de continuarea vechii 
tradiții și a experienței crescătorilor, 
cit și de organizarea sericiculturii 
intensive, în unități și ferme specia
lizate, cu plantații de duzi de mare 
productivitate, cu hale de incubație 
și de producție dotate corespunzător 
cerințelor. în aproape toate zonele 
țării noastre există condiții excep
ționale pentru cultura duzilor. In 
plantații intensive se poate obține o 
producție de 15—20 tone de frunze 
la hectar. Cu acestea se realizează 
700—800 kg gogoși de mătase, în 
valoare de peste 50 000 lei.

Cu toate că industria textilă a so
licitat și solicită, in continuare, can
tități tot mai mari de gogoși de mă
tase, în ultimii ani producția seri
cicolă în loc să crească a scăzut. Este 
urmarea subaprecierii acestui impor
tant sector de producție, chiar în zo
nele cu veche tradiție pentru crește
rea viermilor de mătase. La un mo
ment dat, cooperativele agricole din 
comuna Dăbuleni, județul Dolj, ajun
seseră să obțină din creșterea vier
milor de mătase două milioane lei 
anual. Pe nisipurile de aici creșteau 
sute de duzi, oferind o sursă de hra
nă .abundentă pentru viermii de mă
tase. Nu de mult, cea mai mare par
te din duzi au fost tăiați, unii pen
tru a face loc canalelor de irigații, 
alții fără nici o justificare, ceea ce 
a dus la micșorarea producției de 
gogoși de mătase de la 45 tone pe 
an, Ia numai 5 tone. In alte locuri, 
în numele sistematizării drumurilor, 
au fost tăiați mii de duzi fără nici o 
obligație de a planta alții în loc. 
Sarcina stabilită de conducerea par
tidului de a se realiza plantații de 
duzi pe 5 000 hectare nu s-a realizat 
datorită dezinteresului manifestat 
față de acest sector.

Argumente convingătoare des
pre avantajele sericiculturii oferă 
cooperativa agricolă Maglavit, jude-

țul Dolj, unde se obțin pînă la 15 
tone de frunze de dud la hectar de 
pe o plantație intensivă, aflată în al 
șaptelea an de la plantare, iar pro
ducția de gogoși de mătase se men
ține la un nivel ridicat. Rezultate 
pozitive au obținut și alte cooperative 
agricole, cgea ce a permis ca județul 
Dolj să dea un sfert din producția de 
gogoși de mătase a țării. Inițiative 
demne de relevat se înregistrează și 
într-o serie de școli și licee — Deta, 
Ceacova și altele din județul Timiș,

cupările organelor agricole județene. 
Ori nu se poate concepe progresul 
acestui sector în afara cadrului orga
nizat de preocupare, în afara planu
rilor de producție ale unităților a- 
gricole.

Una din cerințele prioritare pentru 
creșterea producției sericicole este 
înființarea plantațiilor intensive de 
duzi. La rîndul ei, aceasta este con
diționată de asigurarea materialului 
săditor. In prezent sint numai cîteva 
pepiniere de duzi. Nici o stațiune

MĂTASE, CIT MAI 
MULTĂ MĂTASE LA 
HECTARUL DE DUZI!

In ce direcții trebuie acționat, încă din această toamnă, 
pentru dezvoltarea puternică a sericiculturii

unde elevii deprind tainele acestei 
frumoase îndeletniciri, care le asi
gură bani pentru procurarea de echi
pament sportiv, excursii etc.

Din păcate, inițiativele bune sînt 
prea puțin cunoscute și urmate. Cau
zele sînt multe. Ele încep cu igno
rarea sericiculturii în învățămîntul 
agricol, unde numărul orelor desti
nate acestei discipline se pot număra 
pe degete și sfîrșesc cu tăierea du
zilor. Există și o situație pefirească. 
Ministerul Industriei Ușoare are in 
plan achiziționarea gogoșilor de mă
tase, în timp ce acestea nu figurează 
în planurile Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Apelor 
și nu intră, decît sporadic. In preo-

experimentală agricolă sau silvică și 
nici o întreprindere agricolă de stat 
nu produce puieți de duzi din soiuri 
intensive, așa cum ar fi normal. Or, 
fără plantații intensive nu se poate 
trece la crearea fermelor sericicole. 
Iată de ce, încă din această toamnă, 
trebuie să se ia măsuri hotărîte pen
tru extinderea plantațiilor de duzi. 
Ori pînă acum nu au fost între
prinse nici măcar lucrări pregăti
toare privind amplasarea pepinie
relor și plantațiilor, întocmirea do
cumentațiilor necesare realizării 
investițiilor etc. O atenție deose
bită trebuie acordată înființării 
plantațiilor de duzi pe terenurile u- 
nor școli și licee agricole, care pot

folosi eficient spațiile existente fără 
a mai fi nevoie de noi investiții. Tot
odată, se simte nevoia unei reglemen
tări clare a regimului de întreținere 
și exploatare a duzilor, pentru a asi
gura protecția acestora împotriva tă
ierilor abuzive, indiferent de dețină
tori. Duzii, ca și nucii și alte specii 
valoroase, au nevoie de ocrotire din 
partea autorităților, din partea tu
turor cetățenilor.

Alături de frunzele de dud, cele de 
ricin constituie o hrană foarte bună 
pentru una din speciile de viermi de 
mătase. Experiența practică și cerce
tările întreprinse demonstrează că. 
dacă se recoltează o treime din frun
zele plantelor de ricin pentru a fi 
folosite în hrana viermilor de mă
tase, nu scade producția de semințe 
la această cultură. Cu frunzele re
coltate de pe un hectar de ricin se 
pot obține circa 200 kg de gogoși de 
mătase. In județul Teleorman, unde 
se cultivă 11 000 hectare cu ricin, s-ar 
putea obține în viitor circa 
2 000 tone de gogoși de mătase crude, 
în valoare de 140 milioane lei. Desi
gur, este un calcul estimativ. Prin
cipalul este să se asigure mai multă 
sămînță din specia de viermi de mă
tase care folosește ca hrană frunza 
de ricin, să se desfășoare acțiuni sis
tematice pentru crearea condițiilor 
de creștere a acestei specii.

Pentru sporirea mai rapidă a pro
ducției de mătase este nevoie să se 
urgenteze aplicarea măsurilor pentru 
dotarea strict necesară a principale
lor centre sericicole și, în primul 
rind, a stațiunii centrale de cercetări 
pentru apicultură și sericicultură. 
Nu se poate concepe progresul rapid 
în acest domeniu fără spațiile și a- 
paratura strict necesare obținerii se
minței hibride pentru gogoși de mă
tase, care să valorifice cît mai efi
cient frunza de dud sau de ricin. De 
asemenea, este nevoie să se acorde 
mai multă atenție formării cadrelor 
de sericicultori, instruirii periodice a 
acestora pentru aplicarea corectă a 
metodelor sericicole avantajoase. 
In scopul rezolvării acestor probleme 
este necesară o mai strînsă conlu
crare între organele de resort din 
Ministerul Agriculturii și Ministerul 
Industriei Ușoare pentru alcătuirea 
în timp scurt a programului de per
spectivă privind dezvoltarea serici- 
culturii și realizarea, punct cu punct, 
a măsurilor stabilite.

C. BORDEIANU

r
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La ceremonia sosirii pe aeroportul din Caracas Tovarășului Nicolae Ceausescu i s-a înmînat
Cuvintarea președintelui 

Rafael Caldera

Cuvintarea președintelui

Nicolae Ceaușescu

diploma de oaspete de onoare al capitalei 
si al districtului federal Caracas

Excelența Voastră domnule pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

Cu cele mai ferme și adinei sen
timente pentru prietenia și coope
rarea dintre popoarele noastre, îmi 
este deosebit de plăcut să vă urez 
bun venit — în numele guvernului 
și poporului din Venezuela — dum
neavoastră, distinsei doamne 
Ceaușescu și iluștrilor membri ai 
delegației care vă însoțește.

Venezuela admiră și stimează 
națiunea română pentru istoria sa 
și evenimentele petrecute în ulti
mii ani pe care le cunoaștem bine. 
Cunoaștem, de asemenea, efortul 
pe care îl faceți pentru a atinge e- 
tape superioare de dezvoltare, pre
cum și activitatea desfășurată de 
dumneavoastră și de distinșii 
membri ai delegației, în slujba po
porului român. Cunoaștem aceste 
lucruri în mod direct, pentru că 
în Venezuela trăiesc, de mulți 
ani, bărbați și femei născuți pe 
pămîntul României, care au adus 
aici imagirtea unei prietenii cor
diale, a colaborării, identifieîn- 
du-se cu aspirațiile și necesitățile 
poporului venezuelean.

Prin intermediul acestor cetățeni 
de origine română, dintre care 
mulți s-au încadrat în națiunea 
venezueleană, precum și al unor 
cetățeni veniți din alte țări ale 
Europei centrale și răsăritene, po
porul nostru a putut să cunoască 
mai direct calitățile umane ale po
porului român, a putut să creeze, 
printr-un contact zilnic cu aceștia, 
relații mai trainice și Concrete.

In prezent, excelență, cînd teh
nica a eliminat distanțele dintre

Intilnirea tovarășului Nicolae Ceausescu 
cu candidatul la președinție din partea 

partidului de guvernămint Cupei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit la reșe? 
dința sa din Caracas — La Vi- 
neta — pe Lorenzo Fernandez, 
candidat la președinție din partea 
partidului de guvernămint Copei.

La primire au luat parte tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al P.C.R., și 
George Macovescu, membru al Co

„Ceaușescu și Caldera 
au schimbat mesaje pentru 
pace și libertate in lume"

Presa venezueleană subliniază semnificația politică 
a vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu

țările lumii, ar fi de neconceput să 
fie create în mod artificial, de că
tre oameni, alte distanțe derivate 
din modul diferit de a gîndi și de 
a fi, uitînd elementele esențiale 
care îi unesc pe oameni, precum și 
necesitatea ca aspirațiile lor să se 
împlinească cît mai curînd. Sînt 
convins că ne aflăm la porțile unei 
noi experiențe universale, în care 
popoarele și conducătorii lor se 
vor convinge, de fiecare dată mai 
mult, de necesitatea căutării ele
mentelor care îi apropie, care să le 
permită relații sincere, creînd ast
fel posibilitatea obținerii unei 
vieți bune pentru toți oamenii.

Sînt sigur, excelență, că și dum
neavoastră sînteți de aceeași pă
rere. Apreciez ca un act de deose
bită importanță vizita dumnea
voastră în America Latină. Vene
zuela, în cadrul marii familii la- 
tino-americane, are conștiința res
ponsabilității care îi revine în ceea 
ce privește destinul universal și 
apropierea de popoarele din Eu
ropa, nu numai din Europa occi
dentală, ci și din Europa centrală 
și Europa răsăriteană, iar trezirea 
unor noi speranțe în acest sens 
constituie un fapt, fără îndoială, 
promițător, care, sînt sigur, va a- 
duce noi schimbări în lume.

In numele guvernului meu, în 
numele tuturor compatrioților mei, 
îmi exprim sincera convingere că 
vizita dumneavoastră va întări re
lațiile de prietenie, va identifica 
numeroasele căi care există pentru 
o colaborare fructuoasă și avanta
joasă între Venezuela și România. 
(Aplauze).

mitetului Central al P.C.R., minis
trul afacerilor externe. Au asistat, 
de asemenea, Eduardo Fernandez, 
vicesecretar general al partidului 
Copei, și Bernando Level, secre
tar pentru problemele relațiilor 
internaționale al partidului Copei.

Au fost discutate, într-o atmos
feră de prietenie, probleme de in
teres comun privind relațiile din
tre România și Venezuela, și au 
fost abordate unele probleme ale 
situației internaționale.

Stimate domnule președinte,
Stipată doamnă,
Doamnelor și domnilor,

Aș dori să vă exprim cele mai 
sincere mulțumiri pentru cuvintele 
amabile pe care mi le-ați adresat, 
pentru urările de a ne simți cît 
mai bine în patria dumneavoastră 
și, totodată, aș dori să vă transmit, 
domnule președinte, dumneavoas
tră și tuturor gazdelor noastre, un 
salut cordial din partea mea, a 
soției mele, din partea guvernului 
și Consiliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România.

Este pentru noi o deosebită plă
cere că ne găsim astăzi pe pămîn
tul frumoasei Venezuele, că putem 
să vă adresăm aceste saluturi și 
cuvinte prietenești pentru poporul 
venezuelean.

Intr-adevăr, țările noastre se gă
sesc pe continente diferite, au 
orînduiri sociale diferite, dar au 
multe puncte comune : sînt țări 
care se preocupă de dezvoltarea 
lor economico-socială și depun e- 
forturi pentru a asigura dezvolta
rea civilizației în propriile țări, pen
tru a asigura fericirea poporului. 
Desigur că vremurile pe care le 
trăim astăzi, revoluția impetuoasă 
tehnico-științifică impun ca o ne
cesitate colaborarea strânsă din
tre statele, dintre națiunile între
gului nostru glob, fără deosebire 
de orînduire socială.

între România și Venezuela exis
tă relații vechi de prietenie. Mulți 
cetățeni ai patriei dumneavoastră 
au vizitat România, au putut cu
noaște unele din preocupările 
poporului român pe calea dezvol
tării sale economi-co-sociale, așa 
cum mulți cetățeni români au vi
zitat Venezuela și au putut cu
noaște unele din preocupările dum
neavoastră. Noi apreciem mult e-

Vizite ale tovarășei 
Elena Ceaușescu

Joi dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțită de Carmen Ar- 
roja, ambasador, a făcut o vizită 
la Consiliul național al cercetă
rilor științifice și tehnologice — 
CONICIT. In salonul de onoare, 
unde se află reuniți oameni de 
știință, profesori universitari, cer
cetători, distinsa oaspete este sa
lutată, din partea conducerii insti
tutului, de prof. dr. Luis Belnaver. 
Aducînd un omagiu activității ști
ințifice pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu o depune ca director al 
Institutului de cercetări chimice 
din București, vorbitorul și-a ex
primat, totodată, admirația pentru 
succesele însemnate ale poporului 
nostru pe calea dezvoltării econo
mice, succese în obținerea cărora 
știința românească își aduce o con
tribuție substanțială, și a rugat să 
fie transmis oamenilor de știință 
din București salutu/l oamenilor de 
știință din Venezuela.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a transmis oamenilor 
de știință venezueleni salutul co
legilor lor din România, expri
mând speranța că legăturile în 
domeniul cercetării științifice din
tre cele două țări se vor întări.

în continuare, după ce a pre
zentat modul în care este organi
zată activitatea CONICIT, prof. 

forturlle pe care poporul vene
zuelean le face în dezvoltarea sa, 
succesele obținute pe această cale. 
Toate acestea mă îndreptățesc să 
reafirm că există reale posibilități 
ca între România și Venezuela să 
se dezvolte relații și mai largi de 
colaborare în toate domeniile de 
activitate.

Trăim într-o lume de mari trans
formări. Popoarele sînt vital in
teresate de a se pune capăt vechii 
politici și de a se asigura o politi
că nouă, bazată pe deplina egali
tate între națiuni, respectul inde
pendenței și suveranității, pe nea
mestecul în treburile interne, 
pe avantajul reciproc. S-au obți
nut succese pe calea destinderii 
în relațiile internaționale, dar a- 
ceste succese impun cu atît mai 
mult fiecărui popor — fie el mare 
sau mic — de a acționa pentru 
dezvoltarea noii situații interna
ționale, pentru o colaborare traini
că și o pace îndelungată.

în acest spirit vizităm țara 
dumneavoastră, cu convingerea că 
vom găsi noi căi de extindere a 
colaborării între popoarele noas
tre în multe domenii de activitate, 
că vom găsi multe puncte de în
țelegere cu privire la colaborarea 
pe plan internațional în vederea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
o lume a păcii, că aceste năzuințe 
corespund pe deplin atît interese
lor popoarelor noastre, cît și inte
reselor tuturor popoarelor care 
doresc să trăiască în pace și în li
bertate.

Cu aceste sentimente și cu aceste 
gînduri doresc să adresez, încă o 
dată, poporului prieten venezue
lean urările noastre prietenești și 
să exprim speranța că vom încheia 
cu bune rezultate vizita, convor
birile cu dumneavoastră. (Apla
uze).

Luis Belnaver a dat cuvîntul unor 
oameni de știință și cercetători, 
care au împărtășit oaspetei as
pecte legate de aplicarea în agri
cultură a rezultatelor cercetări
lor pe tărâmul chimiei și despre 
preocupările în domeniul chimiei 
petrolului.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
prezentat o expunere asupra or
ganizării , cercetării științifice din 
România, precum și asupra acti
vității Institutului de cercetări 
chimice, făcînd, totodată, propu
nerea de a se stabili un program 
concret de schimburi în ce pri
vește aplicarea cercetărilor chi
mice, atît în dompniul agricultu
rii, cit și în cel al petrolului.

în încheiere, conducătorii insti
tutului au mulțumit. călduros 
distinsei oaspete pentru onoarea 
făcută participînd la această dez
batere științifică.

Tovarășa Elena Ceaușescu a vi
zitat apoi mai multe monumente 
legate de lupta de eliberare a 
poporului venezuelean, de activi
tatea eroului național Simon 
Bolivar.

Apoi, tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a întîlnit cu doamna Alicia Pie- 
tri de Caldera, la reședința pre
ședintelui Venezuelei „La Caso- 
na“. întîlnirea a decurs într-o am
bianță de cordialitate.

Joi la amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu a primit, la re
ședința sa din Caracas, o delega
ție a Consiliului municipal al ca
pitalei venezuelene, alcătuităv din 
Garcia Ponce (Partidul Comunist 
din Venezuela), Jorge Rivas Beri- 
veitia (Uniunea Republicană De
mocratică — U.R.D.), Eduardo No- 
guera (Mișcarea Populară Justiția- 
listă).

Eduardo Noguera a înmînat pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României diploma de oaspete de 
onoare al capitalei și al districtu
lui federal Caracas.

înmînînd diploma, Eduardo No

Cei doi președinți trec în revistă garda de onoare

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI 
LA PANTEONUL NATIONAL

Ziua de joi a înscris ca prim 
moment al programului vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Venezuela depunerea unei coroane 
de flori la Panteonul Național din 
Caracas.

...Este o dimineață senină. Cres
tele scăldate în verdeață ale mun
ților care străjuiesc orașul se pro
filează pe cerul de un albastru in
tens. Sîntem la reședința preziden
țială „La Vinete", așezată pe una 
din colinele orașului. Este o clădi
re modernă, distinsă prin eleganța 
liniilor arhiteotonice.

Coloana oficială de mașini se în
dreaptă spre Panteonul Național. 
Străbatem autostrăzi suprapuse, 
precum „El Valle del Este"; în zare 
se detașează siluetele zvelte ale 
unor blocuri impunătoare, opere 
arhitectonice din sticlă și beton, 
clădiri pentru instituții — dovadă 
elocventă a unei metropole care 
trăiește intens ritmul trepidant al 
vieții moderne.

Coloana oficială ajunge într-un 
cartier în care s-a păstrat cu ri
gurozitate nealterată ambianța 
trecutului. în față se înalță cele 
trei turnuri cu cupole albe. împo
dobite, ale Panteonului Național, o 
clădire în stil hispano-american. 

guera a subliniat : Comisia însăr
cinată de Consiliul municipal din 
Caracas este foarte onorată că 
poate să vă înmîneze actul prin 
care sînteți declarat, pe bună drep
tate, cu mare prietenie și dragoste, 
oaspete de onoare al capitalei re
publicii și al districtului federal 
Caracas.

Luînd cuvîntul, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus ; Mul
țumesc mult Consiliului municipal 
din Caracas pentru această dis
tincție, pe oare o consider drept o 
expresie a sentimentelor de priete
nie față de poporul român, față de 
politica sa de pace și colaborare in

Aici sînt adăpostite rămășițele pă
mântești ale eroului național Si
mon Bolivar, șupranumit „El Li- 
bertador", cel care prin faptele 
sale istorice și-a dedicat întreaga 
viață luptei de eliberare de sub 
dominația spaniolă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de ministrul de externe 
George Macovescu și alte persoa
ne oficiale, se oprește un moment 
pe scările de marmură ale Pan
teonului. O fanfară intonează im
nurile de stat ale României șl Ve
nezuelei. Președintele Consiliului 
de Stat se îndreaptă spre-incinta 
Panteonului. Se trece printre două 
șiruri ale gărzii de onoare.

în fața sarcofagului lui Simon 
Bolivar, de o parte și de alta, ard 
flăcări veșnice în memoria erou
lui național și a altor personali
tăți istorice care și-au dat viața 
pentru eliberarea patriei. *”

Președintele Nicolae Ceaușescu 
depune o coroană de flori. Se 
păstrează un moment de recule
gere. Garda militară prezintă ono
rul. Fanfara intonează din nou 
imnurile de stat ale celor două 
țări. După aceea se citește din 
Cartea de onoare a Panteonului 
un document care consemnea

ternațională, față de politica sa de 
dezvoltare a relațiilor multilatera
le cu Venezuela, o expresie a do
rinței de a extinde această colabo
rare în viitor. *

Vă rog, totodată, să transmiteți 
salutul meu întregului consiliu 
municipal și, de asemenea, salutul 
meu, al populației Capitalei noas
tre — orașul București — tuturor 
locuitorilor Caracasului și cele mai 
bune urări de prosperitate, bună
stare și pace.

La solemnitate au asistat tovară
șii Ștefan Andrea, George Maco
vescu și Petraehe Dănilă, amba
sadorul României la Caracas.

ză ceremonia depunerii coroa
nei de flori. Președintele Nicolae 
Ceaușescu semnează în Cantea de 
onoare. Ministrul de externe ve
nezuelean înmânează, apoi, șefu
lui statului român un document 
prin care se atestă momentul so
lemn petrecut la Panteonul Na
țional. După aceea, președintele 
Nicolae Ceaușescu se îndreaptă 
spre ieșire.

De o parte și de alta a incintei 
Panteonului se văd sculpturi ale
gorice simboli zînid lupta pentru 
eliberare și independență, fresce 
închinate eroilor căzuți, alături 
de Simon Bolivar, pentru aceste 
nobile idealuri, eroi precum An
tonio Jose de Sucre și Jose An
tonio Paez.

De Ia Panteon, coloana oficială 
se îndreaptă spre palatul Miraflo- 
i-es, reședința președintelui Ve
nezuelei. Saloane somptuoase, cu 
ferestre înalte, deschise spre gră
dini interioare — așa-numitele 
,,patio" spaniole — cu fîntîni ar
teziene și sculpturi in marmură 
sau bronz — sînt caracteristice a- 
cestui frumos palat. Aici, în biroul 
prezidențial, au loc primele con
vorbiri oficiale la nivel înalt ro
mâno-venezuelene.

CARACAS 6 Agerpres. (Corespon
dență de la Valentin Păunescu). — 
„Țările lumii, indiferent de regimu
rile lor politice, trebuie să găsească 
căi de înțelegere internațională", 
astfel își intitulează unul din 
cele mai mari ziare venezuelene, 
„EL NAClONAL", pagina re
zervată vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în această țară. Nu mai 
puțin semnificative pentru atenția 
acordată actualei întilniri la nivel 
înalt româno-venezuelene sînt sub
titlurile acestei pagini : „Deși țările 
noastre au regimuri sociale diferite, 
Venezuela și România au multe in
terese comune" ; „Ar fi de necon
ceput să fie create în mod artifi
cial, de către oameni, alte distanțe, 
uitînd elementele esențiale care îi 
unesc pe oameni, precum și necesi
tatea ca aspirațiile lor să se împli
nească cit mai curind" ; „Ambii 
președinți au vorbit despre vechea 
prietenie dintre cele două țări și 
despre dorințele de intensificare a 
relațiilor reciproce".

în cadrul amplului reportaj de la 
sosirea înalților oaspeți români, „EL 
NAClONAL" și „TRIBUNA POPU
LAR" — organ al P, C. din Vene
zuela — reproduc largi pasaje din 
discursurile rostite de cei doi pre
ședinți, subliniind pasajele referi
toare la necesitatea obiectivă de a 
fi depășite barierele artificiale în
tre diferitele țări ale lumii și de a 
colabora într-o lume a păcii și pro
gresului.

Presa centrală din Caracas relevă 
aprecierea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România : „Trăim într-o lume de 
mari transformări. Popoarele sînt 
vital interesate de a se pune capăt 
vechii politici și de a se asigura o 
politică nouă, bazată pe deplina e- 
galitate între națiuni, respectul in
dependenței și suveranității, pe nea
mestecul în treburile interne, pe a- 
vantajul reciproc".

Sînt, de asemenea, reproduse a- 
precierile referitoare la realele po
sibilități existente în ceea ce pri
vește dezvoltarea unor relații și 
mai largi de colaborare între Re
publica Socialistă România și Ve
nezuela. „Avem orînduiri sociale 
diferite, dar țările noastre au mul
te puncte comune" — astfel își in
titulează reportajul de la sosirea 
înalților oaspeți români ziarul „LA 
VERDAD", remareînd faptul că 
ambii președinți au apreciat deo
potrivă existența unor multiple 
posibilități de dezvoltare a cola
borării și cooperării în diferite do
menii. de activitate. „Președintele 
Rafael Caldera — se arată in con
tinuare — a elogiat efortul depus 
de poporul român pentru a atinge 
etape superioare de dezvoltare, 
precum și activitatea desfășurată 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru întărirea relațiilor de prie
tenie intre cele două țări".

„Ceaușescu și Caldera au schim
bat mesaje pentru pace și libertate 
în lume" — acesta este unul din 
titlurile articolelor cuprinse în 
cele trei pagini dedicate de „UL
TIMAS NOTICIAS" vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Vene
zuela.

Numeroase fotografii, înfățișind 
pe cei doi șefi de stat stringindu-și 
mîinile și alte momente de la sosi
rea președintelui Nicolae Ceaușescu 
la Caracas, ilustrează bogat pagi
nile ziarelor, reliefind atenția de
osebită, simpatia și cordialitatea 
cu care solii poporului român sînt 
primiți pe pămîntul venezuelean.

De asemenea, posturile de radio 
și televiziune au consacrat emi
siuni speciale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu in Venezuela, re- 
levînd în comentariile lor semni
ficația deosebită a acestui eveni
ment și atenția acordată de ofi
cialitățile din țara gazdă, de po
porul venezuelean, primirea căldu
roasă făcută oaspeților români.

IMAGINI DE LA ÎNTiLNIRILE PE CARE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAOȘESCO LE-A AVUT CD PERSONALITĂȚI POLITICE DIN COSTA RICA

în timpul întîlnirii cu Luis Alberto Monge, secretar general al Partidului de Eliberare Națională din Costa Rica (fotografia din stingă). In timpul întîlnirii cu conducători ai P.artiduluj 
Avangarda Poporului din Costa Rica (fotografia din dreapta)
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Obiectiv de prim ordin pe agenda de lucru a consiliului popular:

CADRE CALIFICATE
PENTRU ECONOMIA JUDEȚULUI!

locale. „Istoria" școlii profesionale de 
la Gura Văii evidențiază pozitiv mo
dul de colaborare al administrației 
locale cu ministerele și centralele de 
resort. O!nd construcția hidrocentralei 
de la Porțile de Fier s-a încheiat, la 
propunerea consiliului popular jude
țean, I.C.H. a fost de acord să ofere 
unele organizări de șantier (clădiri, 
dotări tennice etc.) pentru dezvolta
rea pe mai departe, aici, a unui ade
vărat centru de învățămînt profesio
nal. De asemenea, împreună cu Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții s-a trecut la 
organizarea unul liceu de specialitate 
pe profil de industria lemnului, prin 
transformarea unui liceu de cultură 
generală din municipiul Drobeta 
Turnu-Severin. De astă dată insă, în

cerințele justificate ale întreprinderi
lor, unităților școlare și ale forurilor 
locale, privind numărul elevilqr și 
profilul pregătirii lor profesionale, a- 
tunci cînd se stabilesc planurile de 
școlarizare. Consiliul popular este cel 
chemat, cu autoritatea sa, să susțină 
și să soluționeze pozitiv acest dialog, 
in folosul câuzei asigurării integrala 
a forței de muncă necesare, temei
nic calificată.

— Avem, de asemenea, In vedere 
găsirea unor modalități concrete pen
tru orientarea absolvenților școlii ge
nerale spre învătămintul profesional 
și tehnic, îndeosebi spre însușirea a- 
celor meserii mai intens solicitate pe 
plan local, ca și 
mie a țării.

Dintre acestea

de întreaga econo-

hi
de 
de

de
Consiliul popular județean Mehedinți oferă in acest

Pe plaiurile mehedințene, învăță- 
mîntul profesional și tehnic își defi
nește personalitatea incadrîndu-ie, în 
timp, intre două extreme : pe de o 
parte, o tradiție îndelungată și rod
nică în pregătirea unor efective de 
muncitori cu o temeinică stăpînire a 
meseriei (nu de mult s-a sărbătorit 
o jumătate de secol de existență a 
Școlii profesionale a Șantierului na
val din Drobeta Turnu-Severin) : iar 
pe de alta, o dezvoltare a unităților 
școlare paralel cu construirea unor 
importante obiective economice și ac
celerarea ritmului unor ramuri in
dustriale aflate în plină consolidare 
— așa cum este cazul Școlii profesio
nale și a cursului seral de subingi- 
neri de la Gura Văii, patronat de 
Institutul politehnic din Timișoara, a- 
părute Odată cu 
terminarea mare- 
lui complex 
droenergetic 
la Porțile 
Fier.

în acest an
învățămînt, in ju
deț funcționează 
6 șooli profesio
nale, 8 licee de 
specialitate, o 
școală de specia
lizare postliceâlă 
și un cur« seral 
de subingineri, 
pe profil hidro
energetic. Cit de _______ __
această rețea, In funcție de cerințele 
de cadre ale economiei județului 7 
Pregătirea noilor promoții de munci
tori se desfășoară la nivelul sarcini
lor importante trasate de partid în- 
vățămintului de a răspunde mai di
rect solicitărilor construcției socia
liste, de a îmbina mai strins cunoș
tințele științifice-tehnice cu practica, 
cu cerințele progresului tehnic șl so
cial 7 întrebările sint adresate tovară
șului ILIE MATEI, vicepreședinte al 
consiliului popular județean. Con
semnăm, în continuare, clteva din 
răspunsurile primite, ca și rezultatele 
investigațiilor noastre urmărind ecoul 
inițiativelor enunțate.

— Cu 2—3 ani în urmă am fi putut 
considera că rețeaua existentă și, în 
parte, conținutul pregătirii sînt sufi
ciente pentru a acoperi nevoile de 
muncitori calificați și tehnicieni ale 
industriei și agriculturii județului — 
ne-a răspuns Interlocutorul nostru. 
Dar astăzi, impetuoasa dezvoltare e- 
conomică a țării întregi, unele direc
ții prioritare ale acesteia în județul 
nostru în perspectiva acestui cincinal 
și a celui care vine ne-au demon
strat că rețeaua de învățămînt profe
sional șl tehnic este insuficient, iar 
calificarea noilor eșaloane de mun
citori are nevoie de serioase corecti
ve. în această ordine de idei, soco
tesc cu totul îndreptățită critica for
mulată la Plenara C.C. al P.C.R. din 
februarie — martie a.c. și recoman
darea expresă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca ministerele și consiliile 
populare județene să se ocupe mai 
mult de dezvoltarea aceste! rețele de 
invățămint, să acorde o deosebită a- 
tenție bunei desfășurări a procesului 
instructiv-educativ. Din hotârîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iu
nie a.c. cu privire la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului am re
ținut că ne revin, in perioada urmă
toare, sarcini mult sporite în acest 
domeniu. Noi am și trecut, de fapt, 
la revederea planurilor de Învăță
mînt profesional și tehnic pentru a 
asigura, începînd cu anul școlar vii
tor, o corelare a pregătirii viitoare
lor eșaloane de muncitori în concor
danță cu cerințele dezvoltării econo
miei județului, amplificării unor ra
muri industriale, cu apariția unor noi 
meserii, astfel incit, în cel mai scurt 
timp, să ne asigurăm, în toate dome
niile, forța de muncă necesară pentru 
noile obiective care vor intra în func
țiune în actualul cincinal.

— Concret, cum acționați pentru a 
transpune in viață indicațiile condu
cerii partidului ?

— Urmărim. în mod deosebit, întă
rirea sectorului învățămîntulul pregă
titor de muncitori și tehnicieni prin 
dezvoltarea rețelei liceelor de specia
litate, fie pe calea diversificării 
filului unora din cele existente, 
prin transformarea unor licee 
cultură generală sau chiar școli 
fesionale cu experiență și bună or
ganizare în licee de specialitate — pe 
profile string legate de ramurile eco
nomice în continuă dezvoltare ale ju
dețului : construcții de mașini șl 
construcții civile, industria lemnului, 
agricultură etc. Acțiunea O efectuăm, 
bineînțeles, în strînsă colaborare cu 
ministerele șl centralele Industriale 
de resort de care aparțin școlile.

Cu această direcție concretă de 
preocupări a consiliului popular ju
dețean am luat cunoștință „pe viu", 
vizitînd mai multe unități școlare

sens o experiență care ar fi putut deveni model dacă

cuprinzătoare este

pro- 
fie 
de 

pro-

t V
PROGRAMUL I

I, 00 Curs de limba rusă. Recapi
tulare (IX).

9,30 O viață pentru o idee : Da
niel Danielopolu.

10.00 Telex.
10,05 Selecțiunl din „Seară pen

tru tineret". • Dialog intre 
generații, invitatul emisiunii, 
căpitanul de cursă lungă Da
niel Nlstorescu • Selecțiunl 
din festivalul „Floarea de 
lotus", organizat de Comite
tul județean Bihor al U.T.C. 
• Finaliștli — reportaj de la 
finala pe țară la oină si vo
lei a tineretului din mediul 
rural • Moment coregrafic.

11,05 Ansambluri folclorice. Clnte- 
ce și jocuri populare inter
pretate de ansamblul „Doina 
Bucureștiului".

11,35 Meridiane literare • Vocile 
poeziei moderne : Pablo Ne
ruda — premiul Nobel pe 
anul 1971. Comentariu de Da
rie Novâceanu ; Memoria pe
liculei : „Prin venele mele 
se aud curgind fluviile" — 
film documentar ; Lectură 
din volumul „Mătasea șl me
talul" • Cartea străină. Pre
zintă : Romul Munteanu.

II, 55 Tineri cîntăreți romftnl lau-
reați al concursurilor inter
naționale 1973.

13,45 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulul.

13,05 Telejurnal.
15,00 — 17,00 Teleșcoal»

Simpozion internațional

constructivă a funcțiilor"

FILME ALE UNEI EVOCĂRI DE AMPLOARE

„Conspirația

privința bazei materiale și de prac
tică, colaborarea n-a mai decurs atît 
de perfect. Consiliul popular jude
țean a repartizat noului liceu localul 
unei școli generale (cu care acesta, 
de fapt, coexistă). Pe de altă parte, 
ministerul de resort n-a mișcat nici 
un deget pentru a contribui la dota
rea noului liceu, iar „patronul" gru
pului profesional de construcții, care 
este chiar... consiliul popular jude
țean, nu s-a arătat nici el prea gri
juliu cu asigurarea condițiilor teh- 
nico-materiale absolut necesare bunei 
pregătiri a viitorilor muncitori cali
ficați.

— Am luat măsuri pentru corela
rea planurilor de școlarizare cu ne
voile reale de cadre calificate ale 
unităților productive, ne spune, în 
continuare, tovarășul Iile Matei. Pen
tru aceasta s-au întocmit planuri a- 
mănunțite — pornind de la sarcinile 
trasate de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. — privind necesarul de munci
tori și tehnicieni pe meserii și spe
cialități.

Din nou căutăm ecoul nemijlocit 
al acestor inițiative în realitatea co
tidiană a județului. Discutînd cu ca
dre de conducere din întreprinderi și 
unități de învățămînt a reieșit că a-' 
ceastă „corelare" nu se realizează 
însă întotdeauna sub cele mai bune 
auspicii. Uneori, consiliul popular 
județean se află în situația de a ar
bitra neînțelegeri între diferite în
treprinderi industriale locale privind 
încadrarea și utilizarea absolvenților 
școlilor profesionale. Așa s-a întîm- 
plat, cu citva timp în urmă, în cazul 
unei grupe de frezori, pregătiți pen
tru uzina de vagoane, dar angajați 
de șantierul naval încă înainte de 
absolvirea școlii profesionale și... re
calificați ca tubulatori. Pe de altă 
parte, nu întotdeauna ministerele de 
resort țin seama de propunerile și

nică, cunoașterea

ne-am oprit la cî- 
teva acțiuni, 
care ni s-au pă
rut mai intere
sante sub rapor
tul eficienței, al 
valorificării mai 
rodnice a unor 
condiții locale. 
Bunăoară, profi
larea atelierelor- 
școală din une
le școli 
rale de 
meserii 
interes
reală 
vă:

gene-
10 ani pe 
de larg 

local, eu 
perspecti- 

electroteh- 
conducerea

tractorului, mecanică auto, pre
lucrarea lemnului etc. Deocamdată, 
această măsură se află 
deziderat, destul de puține din cele 
269 ateliere-școală existente realizînd 
concret această profilare. Sau : des
chiderea mal largă a unor meserii 
spre forța de muncă feminină — în 
construcții, agricultură, sectoarele de 
servire a populației etc. — cu atît 
mai mult cu cît unele din școlile 
profesionale de acest profil se află 
exclusiv în subordlnea consiliului 
popular județean. Sau :' asigurarea 
unor condiții mal bune de muncă șl 
de viață noilor muncitori Încadrați in 
ramurile de producție unde se simte 
lipsa muncitorilor calificați, tocmai 
pentru evitarea fluctuației forței de 
muncă, a trecerii tinerilor de la o 
meserie ia alta.

Trăgînd linie și făcînd totalul, îm
preună cu Interlocutorul nostru am 
ajuns la concluzia că în activitatea 
Consiliului popular județean Mehe
dinți sînt acțiuni interesante șl utile 
menite să contribuie la dezvoltarea 
învățămîntulul profesional și tehnic, 
dar că, încă, multe dintre ele se află 
doar în faza de proiect. îndeplinirea 
sarcinilor trasate de conducerea par
tidului in ce privește recrutarea și 
pregătirea exemplară a forței de 
muncă presupune trecerea mai e- 
nergică, mai hotăriiă la acțiune, uti
lizarea cu chibzuință și spirit gospo
dăresc a tuturor mijloacelor existen
te pe plan județean, exercitarea cu 
competență și responsabilitate de că
tre consiliul popular județean a a- 
tribuțiilor sale pentru buna desfășu
rare a invățămintului profesional și 
tehnic.

la stadiul de

Florlca DINULESCU
T. V1RG1L

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

MW
K %

La Universitatea din Cluj au 
Început joi lucrările simpozio
nului internațional „Teoria con
structivă a funcțiilor", organizat 
da Academia Republicii Socia
liste România și Ministerul E- 
ducației și îrivățămîntului. Iau 
parte numeroși matematicieni 
din țară, precum și din Bulga
ria, Canada, Cehoslovacia. Fran
ța, Republica Federală Germa
nia, India, Rrael, Japonia, Iu
goslavia, Olanda, Polonia, S.U.A9, 
U.B.S.S. și Ungaria. în program 
sîfit înscrise 160 de lucrări știin
țifice care abordează probleme 
de teoria aproximării și anali
ză matematică, de optimizare 
matematică, cu aplicații ih eco
nomie, programarea mașinilor 
electronice de calcul, probleme 
de organizare și modernizare a 
învățămîntului matematic. Cu 
același prilej, a fost organizată 
o expoziție de lucrări științifi
ce, cursuri și manuale elaborate 
de matematicienii clujeni.

(Agerpres)

corale olandeze
in tara noastră

De curlnd, corul bărbătesc 
„Gh. Danga" al casei de cultu
ră „N. Bălcescu" din Capitală 
a întreprins un turneu în Olan
da, unde a repurtat un bineme
ritat succes. Presa olandeză a 
consemnat în termeni elogioși 
frumusețea cîntecuiul românesc 
ce a îneîntat pe ascultătorii din 
Amsterdam, Brunssums, Epen 
sau Maastricht. Un moment im
presionant a constituit în aceste 
concerte interpretarea în comun 
de formația română și de cele 
olandeze a unor fragmente din 
oratoriul : „Tudor Vladimirescu" 
de Gh. Dumitrescu șl cintece 
olandeze.

întoreînd această vizită, a so
sit în țara noastră corul bărbă
tesc „Brunssums Manenkoor" 
sub conducerea muzicală a diri
jorului Jean Lambrechts. Aceas
tă formație corală, fondată în 
1933 de un grup de 10 entuziaști, 
a devenit în scurt timp una din
tre cele mai reprezentative for
mații de acest gen din Limbourg, 
impunîndu-se în viața muzicală 
a Olandei. Prin repertoriul său, 
care îmbrățișează atît muzica 
compozitorilor clasici ai genului 
ca Diepenbrook, Math Celis, Fr. 
Poulenc. Zoltan Kodaly. Gh. Du
mitrescu, dar mai ales prin cîn- 
tecele populare interpretate, co
rul din Brunssums se bucură de 
un frumos renume. Prestigioasa 
formație a prezentat concerte în 
fața publicului din București și 
Brașov.

și „Departe de Tipperary"
CONSPIRAȚIA este al treilea 

episod al serialului care a debutat 
prin filmul „Cu mîlnile curate". (Al 
doilea a fost „Ultimul cartuș"). Fil
mul este consacrat, ca și peliculele 
anterioare, evocării unor împreju
rări și evenimente semnificative din 
anii imediat următori eliberării. 
Mai exact, „Conspirația" aduce în 
prim plan — blzuindu-se pe fapte 
reale — un moment 
frămîntata istorie a 
vorba despre zădărnicirea 
reacțiunii de a arunca în 
tul Parlamentului chiar 
deschiderii primei sesiuni 
victoria în alegeri a forțelor demo
cratice.

Filmul se deosebește ca factură 
de cele care l-au precedat. Scena
riul, scris de Titus Popovici 
Petre Sălcudeanu, mizează 
mal mare măsură pe sensurile po
litice ale reconstituirii decît pe di
namismul acțiunii polițiste, pe aven
tură ; o schimbare de optică deter
minată si de mersul evenimentelor 
evocate. Și apoi, preluînd ștafeta 
din mina regizorului Sergiu Nico- 
laescu (care a realizat primele două 
filme, afirmlndu-si — mat ales în 
„Cu mîinile curate" — profesiona
lismul. vocația pentru filmul „de 
acțiune"), regizorul Manole Marcus 
a filmat „Conspirația" într-o altă 
tonalitate, expresie a unei persona
lități înclinate mai mult spre filmul 
de atmosferă, spre surprinderea ten
siunilor psihologice. Revelatoare in 
acest film ni s-au părut, dealtmin- 
teri, nu atît detaliile „acțiunii" ca 
atare, cit personajele implicate și, 
îndeosebi, exponenții lumii crepuscu
lare descrise in culori tari, acide, 
de-a lungul întregului serial.

îl reîntîlnim, firește, pe comisa
rul Roman — eroul comunist al a- 
cestui ciclu de evocări. creat cu 
sobrietate de actorul Ilarion Cioba- 
nu. Dar lumina reflectoarelor este 
concentrată asupra unor personaje 
noi, reprezentative pentru fauna po
litică. de tristă amintire, a acelor 
arii. E vorba. în primul rlnd. despre 
senatorul Salvator Varga, fruntaș 
națlonal-țărănistr, întruchipat cu ex
celente mijloace de actorul Fory 
Eterle. Actorul surprinde cu o sub
tilă artă a compoziției, dincolo de 
poza de distincție a versatului po
litician. perfidia acestuia, ca si agre
sivitatea disimulată de o frazeolo
gie patriotardă. Calitățile partitu
rii. dialogul remarcabil ca relief șl 
culoare oferă interpretului posibili
tatea de a sugera fără ostentație 
anacronismul personalului său. dar 
și o obstinație care face din iezuitul 
Varga un dușman deosebit de pe
riculos. E vorba și despre legiona
rul Baniciu — ucigaș reîntors în 
tară pentru a semăna teroare, tipul 
extremistului dezumanizat și lipsit 
de orice scrupule, creionat în linii 
sigure de actorul Victor Rebengiuc. 
Pe ecran, aceste personaje — în ju
rul cărora gravitează tot felul de 
indivizi corupfi, politicieni verosi, 
asasini plăți ti oferă, Prin pozi-,
ția și acțiunile lor. imaginea reac
țiunii în ofensivă, dar și în derută, 
surprinsă în împrejurările unei ul
time și inutile încercări de a amîna, 
prin violente extreme, verdictul de
finitiv al istoriei.

Rememorarea nu este lipsită de 
dezvăluirea unor aspecte politice 
inedite, de secvențe dramatice sau

bine realizate
Si 

le- 
eă- 
bă-

dramatic din 
anilor ’48. E 

planului 
aer pala- 

în ziua 
de după

și 
în

cu subtext polemic, 
regizoral (relația dintre Varga 
Baniciu de pildă, modul în care 
gionarul brutal și grosolan, ale 
rui „maniere" îl oripilează pe
trînul politician, dobîndește asupra 
acestuia un ascendent necondiționat, 
expresie în ultimă instanță a fap
tului că urmăresc, amîndoi. același 
țel : să-i distrugă Pe comuniști, bl- 
zuindu-se pe un iluzoriu ajutor „din 
afară" pentru a readuce țara în 
chingile vechilor rînduieli).

Sînt și alte personaje compuse in
teresant — bunăoară ofițerul reîn
tors din Germania, unde fusese in
struit într-o școală de diversioniști și 
care găsește resursele de a evita ca
lea trădării (o reușită creație a ac
torului Silviu Stânculescu) ; ar pu
tea fi amintite și cîteva momente de 
tensiune, sau citind aspecte al căror 
caracter sinistru, grotesc pare’ astăzi 
neverosimil (ca cel din hruba unde 
se desfășoară ritualul legionar) etc.

CRONICA CINEMATOGRAFICA

Totuși, în întregul său, filmul nu 
se ridică la înălțimea celor mai 
bune episoade — acțiunea are un 
ritm inegal, sint multe secvențe 
lente sau descriptive ; îndeosebi re
prezentarea forțelor politice in 
ascensiune ni s-a părut neconclu
dentă. accentuind inconsecventele 
realizării cinematografice. Pe par
cursul filmului se fac simtite uneori 
mai mult 
serialului 
gretat că 
mai mare __
mului său anterior 
Adevărul" — în ce privește to
nusul dramatic, expresivitatea și 
echilibrul de ansamblu ale evocă
rii. „Conspirația" rămîne, cum spu
neam, în primul rînd filmul . unor 
personaje concepute si realizate cu 
remarcabilă putere evocatoare și — 
adeseori — într-un spirit polemic pe 
care-1 vom regăsi si în filmul ur
mător :

servitutile decît virtuțile 
cinematografic, si am re- 
realizatorul n-a apelat în 
măsură la experiența fil- 

,.Puterea și 
privește 

dramatic, expresivitatea

DEPARTE DE TIPPERARY. Su
biectul acestui film este continua
rea directă si firească a evenimen
telor din „Conspirația". Noua rea
lizare evocă, de asemenea, un mo
ment autentic, amplu consemnat și 
comentat în presa vremii : tentativa 
Unor fruntași national-tărănisti de 
a părăsi clandestin tara, în 1947, cu 
scopul de a forma peste hotare un 
guvern-fantomă ; o tentativă al că
rei eșec a constituit ultimul art al 
unui întreg șir de crime si trădări. 
Pe ecran. Salvator Varga e șeful 
acestui grup, iar filmul este poves
tea preliminariilor și a epiloguluitea preliminariilor și a epilogului 
lamențabitei încercări.

Mai puțin densă sub raportul ac
țiunii 1 dramatiefe. ăl fabulației, po
vestirea cinematografică pune ac
centul, în compensație, pe psiholo
gia personajelor principale, pe ca
ractere. relevînd. adeseori cu acui
tate. sensurile politice, etice ale si
tuațiilor rememorate. Atent compu
se, confruntările dintre Roman și 
Varga au un subtext încărcat de 
semnificații, conferă tensiune inta-

rioară unor aparent convenționale 
„schimburi de vederi". Dacă rolul 
lui Roman este mult mai restrins 
decit In filmele anterioare (fapt care 
poate surorinde pentru că este to
tuși vorba despre eroul principal al 
unui serial, și care se repercutează, 
toto’dată, implicit, asupra dinamis
mului evocării), prezența senatorului 
Varga domină filmul, ca un adevă
rat monument al politicianismului 
decrepit si gongoric. Virtuțile a- 
mlntite ale rolului si ale actorului 
Fory Eterle sînt puse In valoare cu 
brio, ecllpsînd alte portrete de po
liticieni falimentari, creionate cari
catural.

Ca și în „Conspirația", clteva no
tații fixează pe peliculă atmosfera, 
climatul epocii, însă ceea ce-i preo
cupă pe autori — scenariști si regi
zor — sînt raporturile dintre „con
spiratori", dezvăluirea viciilor unei 
lumi in agonie. Realismul aspru 
coexistă cu satira politică virulentă 
în succesiunea unor secvențe care 
au girul experienței profesionale si 
al poziției angajate a regizorului 
Manole Marcus. Fără a fi „prinse" 
în obiectiv, mutațiile intervenite In 
viata politică și socială a tării, a- 
flrmarea forțelor populare sint su
gerate indirect, reflectate în deru
ta. în panica, in acțiunile irespon
sabile ale celor ce vor să fugă cu 
orice preț. Există însă și secvențe 
„neutre", filmate fără nerv sau fără 
o acoperire pe măsură în dramatur
gia filmului, zone mai rarefiate 
ale narațiunii, în care și regia pare 
în „pierdere de respirație" — ca în 
cazul finalului, lipsit de dramatis
mul scontat. Un lung episod 
ia „clubul miliardarilor" comple
tează galeria de personaje ale 
acestui film cu cîteva crochiuri 
convingătoare (aviatorul flușturatec 
interpretat firesc de Peter Paulhof- 
fer. sau fata din cazinou, personaj 
care-i oferă Măriei Rotaru prilejul 
de a-șl demonstra. într-un rol mic, 
resursele interpretative. calitățile 
sale de actriță de film ; în rolul 
fiicei lui Varga, actrița Maria-Cla- 
fa Sebdk este mai bine servită decit 
în „Conspirația").

„Departe de Tipperary" își pro
pune să reprezinte nu o frescă a 
epocii, ci consemnarea unui moment 
anume. Să surprindă semnificațiile 
politice ale acestui moment istoric 
precis, semnificații ale căror 
rtiensiuni să apară concludent 
lumină în contextul întregului 
rial.

Realizate cu colaborarea 
foarte bun operator : Nicu 
(scenografia 
cu ; costume — Lidia Luludis ; mu
zica — George Grigoriu), cu o dis
tribuție amplă (din care îi mai 
amintim pe actorii Ernest Maftei, 
Vasile Pupezea. Zephi Alșec, Lazăr 
Vrabie, Nunuța Hodoș. Const. Di- 
nulescu, Virgil Mogoș. Mânu Nede- 
ianu și aiti interpret! ai unor ro
luri; de măi mare sau mai mică în
tindere), ultimele două episoade — 

• cu « valorile-, și-eu-’neimplinirile’ lor 
— se cer considerate ca părți com
ponente ale unei evocări de am
ploare. O evocare de altfel neînche
iată și a cărei continuare, aflată în 
lucru, o așteptăm în credința că va 
întregi tabloul de ansamblu, relie
ful a-"stui serial.

di- 
ln 

»e-

unul
Stan 

arh. Aureliu Iones-

D. COSTIN

„LUPTA DUPĂ VICTORIE“

x

AJ

I Vi

In

J
Film de spionaj. Cu : M. Volkov, G. Jjenov și E. Kuznețov. Regia : Villen Azarov. Producție a studioului Mosfilm

17.30 Curs de limba engleză. 
Recapitulare (IX),

13,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18.15 Avanpremieră.
18.20 imagini din Brazilia. Film de 

montaj.
18,35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,50 Teleconferlnța de presă. Uti

lizarea Și gospodărirea fon
durilor fixe, a materiilor pri
me. materialelor, combustibi
lului șl energiei în unitățile 
economice, invitat : ing. Ale
xandru Heinrich, inspector 
generai de stat, adjunct al 
ministrului aprovlzidnărll 
tehnico-materlale și contro
lului gospodăririi fondurilor 
fixe.

19.20 1001 de seri : „Cavalerul Flo
ricică și scutierul său" (VI).

19.30 Telejurnal a, Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Ctntecul săptămlnll : „O ra
mură spre cer". Muzica : 
Radu Șerban. Versuri I Fla- 
Vla Burei. Interpretează : 
Mihaela Mlhai.

20.05 Reflector.
20.20 omul de lingă tine : Meoa- 

nlcul de locomotivă.
20.40 Film artistic.
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL n
20.00 Avanpremieră.
20,05 întrebări șl răspunsuri • Mu

tațiile petrecute In structura 
socială a României în ultime
le trei decenii • Ce înseam
nă educația permanentă.

20.30 Pagini muzicale de mare 
popularitate. Lucrări precla
sice șl clasice In lnterpre-

i

tarea orchestrei de cameră a 
medicilor din București.

20,55 Teatru scurt : „Doi pe cal, 
unul pe măgar" de Oldrich 
Danek. In românește de Dan 
Ralcu. Adaptarea pentru tele
viziune și regla : Petre Bokor. 
Interpretează colectivul Tea
trului dramatic din Brașov.

22,15 Film serial : „Arthur". Re
luarea episodului VII — 
„Sclavii".

cinema
• Pasărea liberă : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30.
• Phenian (gala filmului din 
R.P.D. Coreeană) : CAPITOL —20.
• Love Story s GRADINA CAPI
TOL — 19.
• Fellaga i LUMINA — 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,
GRADINA 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 : TLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,38.
• 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; 29,30.
• Ferma din Arizona : TIMPURI 
NOI — 9.15—19 în continuare.
• Parașutiștii : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,36; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30, MELODIA — 9; 11,15J 
13,30; 16; 18,30; 20,45, ARENELE 
ROMANE — 19,30.
• Planeta maimuțelor — 10; 12;
14; 10,30; 18,30, Parada primăverii 
— 20,30 : CINEMATECA (sala
Union).
• Aventura lui Poseidon ! GRI"
VIȚA — 9; 12; 15,15; 18; 29.30,
VOLGA — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45.
• Cartea junglei : MIORIȚA — 
9; li,15; 13.30: 15,45; 18: 20,15.
• Dragostea Începe vineri : POPU
LAR — 16; 18; 20.
a Urmărire la Amsterdam î 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 î VIITORUL — 
16; 18; 20.
a Distratul : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15. 
a Jucătorul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Jandarmul la plimbare :
CIA — 9; “ '*■

20,45,

20.30,

(Urinare din pag. I)

20,30.
• Autostop
• Fantoma 
BUCEGI —

11,15;'13,30; 16;
DA- 

18,15;

: PACEA - 16- 19; 29. 
lui Barbă Neagră : 

15,45; 18; 29,15, 1* gră-

din» — 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 in sălbăticie : GIU-
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul carțuș : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• La răscruce
HOVA — 15,30:
• Fluturii slut
— 15,36; 17,45;
19.30.
• Cutezanța :
15,30; 18; 20,15.
• Infailibilul Raffles : LIRA —
15,30; 18; 20,15, la grădină — 19,30,
MOȘILOR — 16; 18; 20, la grădină 

x — 19,30.
• Cowboy : CRINGAȘI — 15,30; 
19; 20.15.• Clprian Porumbescu I FLACA- 
RA — 16; 19,30.
• Antonlu șl Cleopatra t PRO
GRESUL — 15,30; 19.
a Simon Templar Intervine i 
GRADINA VITAN — 19,30.

de vinturl I RA-
18; 20,15.
liberi : UNIREA
29, la grădină —
COTROCENI

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
gtâle" (sala Comedia) : Dona 
Diana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de varfl „He
răstrău") : A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal' „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnltul 
meu drag — 19,30, (la grădina 
Boema) : Estival-Boema — 20.

ment înalt. Dar dotarea tehnică nu 
ajută la nimic, pentru că neglijența 
din depozit este prea evidentă ; 
aproape 500 traverse de beton, 380 
stîlpi de gard, un mare număr de 
chesoane și alte materiale de con
strucție erau împrăștiate, la voia în- 
timplării, într-o dezordine greu de 
descris. Printre prefabricate, sub ce
rul liber, am numărat 33 uși și 20 
ferestre metalice, din care rugina 
„mușcă" de multă vreme. La depo
zitul de la stația de betoane, 120 
tone var erau supuse degradării, da
torită depozitării ' ‘

Cu atît mai 
această situație 
cli cît ea a fost 
ganele Băncii de 
șitul lunii iulie, și chiar mai înain
te, în cursul trimestrului al doilea al 
anului curent. De fiecare dată s-a 
semnalat că sute de traverse de be
ton, zeci de metri cubi de cherestea, 
zeci de uși și ferestre metalice, sute 
de stîlpi și zeci de tone de var 
erau „păstrate" într-o stare deplo
rabilă. Este adevărat, s-au stabilit 
măsuri pentru eliminarea unei ase
menea risipe, dar toate proiectele și 
intențiile bune au rămas pe hîrtie. 
Gheorghe Usturoi și Gheorghe Rolea, 
gestionarii depozitului de la statia 
de betoane și, respectiv, depozitului 
central, au invocat și invocă (pentru 
a cita oară ?) justificări și scuze. 
Cui folosesc ele 7 Și de ce organele 
bancare se limitează doar la consta
tarea risipei, a daunelor provocate 
bugetului statului, economiei 7

Aceste întrebări sînt cu atît mai 
îndreptățite cu cît în cadrul depozi
tului central de materiale al grupu
lui de șantiere respectiv se găsesc 
stocuri de materiale fără mișcare 
sau cu mișcare lentă, în valoare de 
peste 600 000 lei, din care prefabri
cate din beton — de aproape 400 000 
lei, rămase fără întrebuințare încă 
din anii 1965—1969. Pe de altă parte, 
de la începutul anului și pînă acum, 
consumul tehnic normat a fost de
pășit la cărămidă cu 739 400 bucăți și 
la ciment cu 488 tone. Dacă con
sumul suplimentar de cărămidă efi
cientă este oarecum aconerit de eco
nomiile înregistrate la cărămida nor
mală, în schimb, depășirile la ciment 
nu pot fi in nici un chip compen
sate de economiile la var. Și apoi, 
nu prin „compensații" se economi
sesc materiale !

defectuoase.
de neînțeles apare 
necorespunzătoare, 
consemnată de or- 
investiții și la sfîr-

Cum poate fi îndreptată această 
situație 7 Iată părerea directorului 
general al grupului de șantiere, 
Gheorghe Bucurenciu : „Este foar
te adevărat că, în ceea ce pri
vește depozitarea și gospodărirea 
materialelor de construcție, mai 
avem încă serioase neajunsuri. La 
cărămidă, pierderi însemnate sînt 
provocate de proasta manipulare a 
acesteia la punctele de lucru. Refe
ritor la depășirea normelor de con
sum la ciment, evident că aceasta nu 
poate fi compensată de economiile la 
var. De aceea, întreprindem o anche
tă pentru a stabili de unde provine 
acest consum suplimentar, adevărată 
dispariție misterioasă. Vom lua mă
suri pentru ca daunele înregistrate 
să fie recuperate de la cei vinovați".

Depozitarea necorespunzătoare a 
materialelor de construcție, stocuri 
supranormative fără mișcare, consu
muri suplimentare inexplicabile 
(„misterioase" — le califică directo
rul general al unității !) — toate 
acestea dăunează economiei. Ce i se 
opune unei astfel de situații nefavo
rabile din punct de vedere econo
mic 7 Promisiuni înscrise în planuri 
de măsuri, care nu se finalizează, sau 
simple sancțiuni. Poate că și sanc
țiunile sînt uneori binevenite și pla
nurile de măsuri sînt bune. Bineînțe
les, cînd se transpun riguros în .prac
tică. Ceeă ce trebuie subliniată este 
însă necesitatea unei acțiuni colecti
ve, de masă — conduse de or
ganizația de partid — pentru înlă
turarea neajunsurilor ce se manifes
tă în păstrarea, folosirea și gospodă
rirea materialelor de construcții ; 
esențială este înțelegerea de către 
fiecare constructor a importanței eli
minării risipei în acest domeniu, a 
rolului ce revine fiecărui lucrător de 
pe șantiere in drămuirea cu grijă a 
cimentului, varului, cărămizilor, pre
fabricatelor, cherestelei, a tuturor 
materialelor de construcție. De oa
meni, de spiritul lor de buni gospo
dari depind ca deficiențele semna
late pe șantierele Grupului de șan
tiere nr. 2 din Drobeta Turnu-Seve
rin să fie grabnic înlăturate, în așa 
fel îneît, odată cu intensificarea rit
mului de execuție, să se asigure o 
reducere a costului lucrărilor de con
strucții.

Constantin S1M1ON 
Virgil TATARU 
corespondenții „Scînteii

vremea

Timpul probabil pentru 8, 9 șl 10 
septembrie, tn (ară : Vremea va fi 
călduroasă și in general frumoasă,

mai ales în sudul țării. Cerul va fi 
variabil. Se vor semnala ploi slabe, 
izolate în regiunile din nordul țării. 
Vintul va sufla slab pînă la potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, iar maximele între 20 și 30 
de grade. în București : Vremea se 
menține călduroasă și în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vînt alab 
pînă la potrivit. Temperatura se men
ține ridicată.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Exprim vii mulțumiri pentru mesajul de felicitare și la rîndul meu 
adresez Excelenței Voastre urările mele de fericire personală.

JUAN MARIA BORDABERRY
Președintele Republicii Orientale

► a Uruguayului

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT PE 
CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI ECONOMICE 

GUVERNAMENTALE A R. 0. P. A YEMENULUI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit 
joi la prînz pe Mahmood Abdulla 
Ushaish, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Demo-’ 
eratice Populare a Yemenului, care 
ne vizitează tara în fruntea unei de
legații economice guvernamentale.

La primire, desfășurată într-o at

CU PRILEJUL CELEI DE-A 29-A ANIVERSĂRI

A REVOLUȚIEI SOCIALISTE DIN BULGARIA

Recepție oferită de ambasadorul 
/ R. P. Bulgaria

Cu prilejul celei de-a 29-a aniver
sări a Revoluției socialiste din Bul
garia — 9 septembrie 1944 — amba
sadorul acestei țări la București, 
Spas Gospodov, a oferit, joi după- 
amiază, o recepție.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Petre Lupu, Miron Con- 
stantinescu. Constantin Băbălău. Ma
ria Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Emil Bobu, Flo- 
rea Dumitrescu și Nicolae M. Nico
lae, miniștri, Nicolae Ghenea, ad

SPORT • SPORT • SPORT * SPORT
------—-------- ---- -

ciclism, „TURUL ROMÂNIEI"

PE MELEAGURI SUCEVENE
Cele două etape desfășurate Ieri 

în „Turul României" ne-au demon
strat din nou dorința și posibilitățile 
cicliștilor noștri de a nu ceda lupta, 
de a-și fructifica la maximum cali
tățile. Un prim și frumos exemplu 
l-a oferit Mireea Rindașu (Metalul 
Plopeni). Campion de contratimn în 
acest an, el a vrut să arate că titlul 
nu-i poate fi contestat, că rămîne in 
continuare un adevărat specialist în 
asemenea probe. Ambiționat și de 
faptul că nu are o poziție prea bună 
în clasamentul general. M. Rindasu 
a încercat ieri, din răsputeri, să ob
țină victoria în această etaoă și a 
reușit într-o manieră impresionantă. 
O cursă excelentă a făcut-o și ita
lianul Renato Cangini, sosit pe locul 
2. Profilul acestei etane, un perma
nent urcuș, i-a convenit, se nare, de 
minune, reconfirmîndu-si astfel ta
lentul de cățărător ce ni-1 dezvăluise 
în ziua precedentă, cînd a trecut pri
mul peste punctul cel mai înalt al 
traseului, la Măgura Calului.

Liderul cursei. Teodor Vasile. păs
tra la ora startului snre Suceava un 
avans de 4’51” față de Selejan (care 
a făcut schimb de locuri cu bulgarul 
G. Dimitrov — acum al ITI-lea. la 
5’29”). I. Cernea (România) se menți
ne pe IV (la 6’23”), iar pe V (de ne 
locul IX) a urcat E. Imbuzan (6’34”).

Masa și cîteva ore de odihnă aveau 
■y asigure apoi refacerea forțelor 

' etapa următoare. Escaladarea 
i&x. a Mestecănișului avea să soli
cite mari eforturi fiecăruia, știut 
fiind că mersul în plasa plutonului 
nu este întru totul eficient. în astfel 
de situații. în vîrf, cel dintîi a ajuns 
V. Selejan, vrînd poate să arate că 
de dimineață ar fi fost în stare de 
mai mult...

Odată cu începerea coborîșului

Sportivi români peste hotare
Rugbiștii în Argentina

Selecționata română de rugbi a 
întîlnit la Cordoba reprezentativa 
Argentinei. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 16—10 în favoarea gazde
lor, după ce la pauză scorul era fa
vorabil rugbiștilor români cu 4—3.

Pentatloniștii 
la „mondiale"

La Londra au început Întrecerile 
campionatului mondial de pentatlon 
modern, competiție la care participă 
sportivi din 19 țări, printre care și 
România.

Prima probă — călăria — a fost 
cîstigată de finlandezul Risto Hurme, 
urmat de compatriotul său. Martti 
Ketelae, și americanul John Fitzge
rald — cu cite 1100 puncte. Pe

Spartachiada de vară a armatelor prietene
Urmărite cu viu interes de zeci de 

mii de spectatori, în diferite orașe 
din Cehoslovacia continuă competi
țiile celei de-a 3-a ediții a Sparta- 
chiadei de vară a armatelor prie
tene.

La Bratislava, unde se desfășoară 
turneul de handbal, selecționata 
României a întrecut cu scorul de 
28—14 (12—7) echipa Bulgariei, în 
timp ce formația U.R.S.S. a cîștigat 
cu 25—18 (15—9) partida susținută cu 
echipa Ungariei.

La tir, pe poligonul din orașul 
Plsen, s-a disputat proba de armă 
liberă calibru redus, 60 de focuri — 
poziția culcat. Pe primul loc s-a cla
sat Anton Svarc (Cehoslovacia) — 600 
puncte (record mondial egalat), ur
mat de Vladimir Parhimovici 

mosferă de cordialitate, a participat 
Nicolae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat Ia Ministerul Comerțului Ex
terior.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme referitoare la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și cooperare 
economică și tehnică și a schimbu
rilor comerciale dintre cele două țări. 

(Agerpres)

junct al ministrului afacerilor ex
terne. membri ai C.C. al P.C.R., re
prezentanți ai unor instituții centra
le, organizații de .masă și obștești, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de știință, artă și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

spre Cîmpulung, pe o șosea în largi 
și numeroase, serpentine, plutonul se 
fragmentează, pentru ca, la. șes,, să. 
se adune din nou. Notăm primii trei 
la sprintul din Cîmpulung: P. Dră- 
gan (Voința București). St. Ene 
(Steaua), V. Hoța (România — ti
neret). La Gura Humorului, un nou 
sprint (în frunte, în ordine : Ene, 
Hoța, Dolofan) și, deîndată după ie
șirea din oraș, prima evadare nota
bilă. Fugarii sînt 12. în rîndul lor, 
Ene și Hoța (deosebit de combativi 
de-a lungul întregului traseu), T. Va
sile, Selejan. bulgarul Dimitrov și al
ții. Se pedalează puternic. însă tre
na nu e prea bine organizată. Avan
sul, de circa 1 minut, cîstigat destul 
de ușor, se pierde la fel de repede.

Cu 10 km înainte de sosire, pluto
nul intra relativ compact pe străzile 
Sucevei. îndreptîndu-se spre stadion. 
Cu destul de puțin înainte de intra
rea pe poarta stadionului, tinărul di- 
namovist Nicolae Voican <20 de ani) 
sorintează și nu mai poate fi prins. 
M'i de suceveni, aflați p° sfră-i si în 
tribunele stadionului. îi anln”^ă ten
tativa si, în final, victoria. El f-me 
turul de onoare imnreună cu N. Ga- 
vrilă (Steaua) și Valentin Hie (Di
namo), sosiți la câțiva metri în urma 
lui.

în clasamentele generale, nici după 
etapele de ieri nu s-au produs schim
bări importante. Lider autoritar, în 
continuare, deținînd șefia și în ierar
hia sprinterilor, ca și în cea a cățără
torilor : Teodor Vasile. Pe echțpe. re
prezentativa României conduce mai 
departe cu toată autoritatea.

„Turul României" continuă. Astăzi, 
etapa a IX-a : Suceava — Roman — 
Bacău.

Ion DUM1TO1U

locurile următoare s-au clasat 
australianul Peter Ridgway, sportivii 
români Constantin Călina și Albert 
Covaci, cehoslovacul Jan Bartu și 
alți șapte concurenți — toti cu cite 
1 068 puncte.

Clasamentul probei pe echipe : 1. 
Cehoslovacia — 3128 puncte ; 2.
R. F. Germania — 3 112 puncte ; 3—4. 
România si Danemarca — 3 076 punc
te ; 5. S.U.A. — 2 980 puncte ; 6. Fin
landa — 2 970 puncte.

Voleibaliștii în Japonia
Reprezentativa masculină de volei 

a României și-a început turneul în 
Japonia, evoluînd la Osaka. în com
pania unei selecționate locale. Vic
toria a revenit voleibaliștilor români 
cu scorul de 3—1 (11—15. 15—2. 15—9, 
15—4).

(U.R.S.S.) — 597 puncte. Teodor Col- 
dea (România) — 596 puncte, A. Ko- 

.gut (Polonia) — 596 puncte și Gh. 
Șelesnev (U.R.S.S.) — 595 puncte.

Pe ringul din sala de sport a ora
șului Olomouc, în prima gală a tur
neului de box, sportivii români au 
debutat cu victorii. în limitele cate
goriei cocoș. Dinu Condurat l-a în
vins la puncte pe polonezul Roz- 
nicki, iar Ia categoria mijlocie mică, 
Ștefan Florea l-a întrecut la puncte 
pe Cindajnuj (R. P. Mongolă).

în cadrul concursului de atletism 
de la Praga, proba de 5 000 m plat a 
fost cîștigată de sportivul român 
Petre Lupan (Steaua), cronometrat 
cu timpul de 13’48”8/10 (nou record 
național). Vechiul record era de 
13’49”8/10.

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A CREĂRII

REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE COREENE

Adunarea festivă din Capitală

ZIUA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

Excelenței Sale
Domnului EMILIO GARRASTAZU MEDICI

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA

Aniversarea a 151 de ani de la proclamarea independenței naționale 
a Republicii Federative a Braziliei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă 
adresa. Excelență. în numele Consiliului de Stat, al poporului român 
și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului brazilian.

îmi exnrim convingerea că bunele relații existente între Republica 
Socialistă România și Republica Federativă a Braziliei vor cunoaște o 
dezvoltare ascendentă, în interesul popoarelor noastre, al păcii și co
laborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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Aniversarea unui sfert de veac de 
la crearea Republicii Populare De
mocrate Coreene a fost marcată, in 
București, joi după-amiază, la 
Sala mică a Palatului Republtcil So
cialiste România, printr-o adunare 
festivă, organizată de către Comite
tul municipal București al P.C.R. și 
Asociația de prietenie româno- 
coreeană.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Corneliu Mă
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste. Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare, general-colonel Ion 
Gheorghe. orim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, Nicolae Ghe
nea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Constantin Mîn- 
dreanu, secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România. Nicn1a° Croitoru, 
secretar al C.C. al U.T.C.. Ioana 
Roca. vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor, activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, oameni ai muncit din între
prinderile și instituțiile Capitalei.

Au luat, de asemenea. Parte Lî 
Min Su. ambasadorul R.P.D. Coree
ne Ia București, și membri ai am
basadei.

Dună intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Populare Democrate 
Coreene și Renublicii Socialiste 
România. Petre Constantin, secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R.. a deschis adunarea.

Semnificația evenimentului ani
versat a fost relevată de N’cni'>e 
Agachi, membru al C.C. al P.C.R.. 
ministrul industriei metalurgice, vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, pre
ședintele Asociației de prietenie ro- 
mâno-coreene.

Oamenii muncii din țara noastră 
— a sous vorbitorul — sărbătoresc 
în a-este zile, alături de întregul 
nopnr coreean. împlinirea unui 
sfert de veac de la crearea Republi
cii Populare Democrate Coreene, e- 
venîment de însemnătate istorică în 
destinele poporului coree’n. care a 
deschis o nouă etapă în dezvoltarea 
politică, economică și socială a ță
rii.

întemeierea Republici Populare 
Democrate Coreene. întruchipare 
a aspirațiilor unanime ale întregii 
națiuni coreene, a îhsemnat o vic
torie strălucită ne care oamenii 
muncii, strîns uniți sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea. în 
frunte cu eminentul conducător al 
poporului coreean, tovarășul Kim Ir 
Sen. au cucerit-o în cursul unei 
lupte grele și îndelungate nent.ru 
făurirea unui stat liber si indepen
dent. a constituit un eveniment de 
semnificație epocală în lupta revo
luționară a poporului coreean.

Dună ce a trecut în revistă reali
zările remarcabile obti-mt" de oa
menii muncii din R.P.D. Coreeană 
în cei ’5 de ani care s-au scurs de 
la proclamarea republicii și a rele
vat eforturile ne care ponorul co
reean le dentine astăzi pentru în
făptuirea sarcinilor trasate dn cel 
de-al V-lea Congres al Partidul"! 
Muncii, vorbitorul a subliniat că 
snnnosol» obt'nute în construcția so
cialistă în partea de nord a tării 
cnnet'tuie, în același timn. o puter
nică bază nolitico-economică în lup
ta ne care ponorul coreean o duce 
pentru unificarea independentă și 
pașnică a patriei.

Oninia nubil "ă din tara nnas*ră. a 
SPUS vorbitorul, a salutat cu deose
bită satisfacție încheierea acordului 
si începerea dialogului între fjord si 
Sud. cît si ronontoio îrji+înt.lvo si pro
puneri p’» Republicii Populare De- 
rpo--ato Coreene.

Salutînd cu căldură această nouă 
inițiativă. îndreptată spre înfăptuirea 
dezideratului de unitate al întregii 
națiuni coreene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reafirma, în mesajul de 
prietenie și solidaritate adresat to

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Federative a Braziliei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Macoves- 
cu, a adresat o telegramă de felici
tare ministrului relațiilor externe 
brazilian, Mario Gibson Barbosa.

★

Sub egida Academiei de științe 
agricole și silvice, in perioada 4—6 
septembrie, la Stațiunea experimen
tală agricolă din Suceava s-au des
fășurat lucrările Consfătuirii națio
nale cu tema „Bazele genetice și 
metodologice ale ameliorării rezis
tenței la boli a principalelor plante 
agricole". Manifestarea a reunit un 
mare număr de cadre universitare, 
academicieni, cercetători din domeni
ile geneticii, ameliorării și fitopatolo- 

varășului Kim Ir Sen. că Partidul 
Comunist Român, poporul român iși 
manifestă deplina solidaritate inter- 
naționalistă și întregul lor sprijin 
față de cauza dreaptă a poporului 
coreean.

în continuare, vorbitorul a relevat 
atmosfera de puternic entuziasm cu 
care poporul român a sărbătorit., de 
curînd, împlinirea a 29 de ani de la 
înfăptuirea insurecției naționale an
tifasciste armate, succesele obținute 
în cinstea acestei mari sărbători, in 
toate domeniile de activitate.

Pe plan extern, a continuat vor
bitorul. țara noastră desfășoară o 
amplă și multilaterală activitate in
ternațională pentru instaurarea unui 
climat de pace. înțelegere și colabo
rare între toate popoarele.

Partidul și statul nostru acordă cea 
mai mare atenție intensificării rela
țiilor de prietenie, solidaritate și co
laborare pe multiple planuri cu toate 
țările socialiste, de solidaritate in- 
ternaționalistă cu toate partidele co
muniste și muncitorești, pe baza e- 
galității depline, a resDectării drep
tului fiecărui partid de a-și elabora 
în mod de sine stătător linia politi
că.

Vizitele pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a făcut în țări din Eu
ropa. Asia și Africa, precum și vizi
tele pe care le efectuează în prezent 
într-o serie de state latino-ameri- 
cane constituie o exDresie a politicii 
internaționale active a partidului 
nostru și au ca scop promovarea 
cauzei prieteniei si colaborării dintre 
poporul român și celelalte popoare 
ale lumii.

Npuă ne sînt încă vii în amintire 
primirea călduroasă făcittă delegației 
de partid și guvernamental'’ ro
mâne. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al P.C.R.. 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. în 
timpul vizitei făcute în Republica 
Populară Democrată Coreeană, en
tuziastele întîlniri cu oamenii muncii 
și îndeosebi convorbirile prietenești 
avute d" către conducătorii noștri 
de partid și de stat, tovarășii N'co’ae 
Ceausescu si Kim Ir Sen. Vizita, 
discuțiile purtate, cît și înțelegerile 
care au intervenit au marcat un mo
ment de o însemnătate deosebită în 
cronica relațiilor româno-coreene.

în încheiere, vorbitorul a snus : 
Ponorul român, care urmărește cu 
sentimente de profundă so’idaritate 
internationalist» munca plină de 
abnegație a harnicului și talentatu
lui ponor coreean, ii transmite. cu 
prilejul măreței salo sărbători națio
nale. un cald salut frățesc, cele mal 
cordiale felicitări și urarea de a ob
ține noi și tot mai mari victorii în 
vasta activitate pe care o desfășoară 
pentru înflorirea și nronășirea pa
triei sale, pentru înfăptuirea unifi- 

icării pașnice si independente a tării, 
năzuința vitală cea mai arzătoare a 
întregii națiuni coreene.

A luat anoi euvîntnl LI Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene.

Prin crearea R.P.D. Coreene, po
norul coreean, care în trecut, a fost 
lipsit de patrie și a fost supus tu
turor înjosirilor și umilințelor, s-a 
transformat într-o națiune puternică, 
cu demnitate, intr-un stat glorios, 
suveran și independent care, luind 
puterea în nronriile sale mîinî. sub 
steagul R.P.D.' Coreene, a pășit în a- 
rena internațională cu drepturi ega
le cu toate celelalte t.ări din lume.

în cei 25 de ani scurși de Ia în
temeiere, Republică Populară De
mocrată Coreeană a parcurs un 
drum glorios, plin do victorii, obti- 
nînd succese strălucite în revoluție 
și în construcție.

în perioada de dună război, po
porul coreean a reconstruit din te
melii, Intr-un timn scurt, economia 
națională distrusă de război, a înfăp
tuit cu succes în perioada de 4—5 
ani transformarea socialistă la orașe 
si sate, a instaurat în tară cea mai 
înaintată orînduire socială.^ fără 
exploatare si asuprire. desfășurînd 
en'”-"ic construo’ia socialistă.

Odată cu îndeplinirea cu succes 
a sarcinii industrializării socialiste, 
țara noastră a fost transformată în- 
tr-un stat industrial socialist puter
nic. cu o industrie modernă și de 
sine stătătoare, o economie rurală 

Cronica zii
giei, specialiști de la stațiunile de 
profil din țară.

★
Corul de copii al Radioteleviziunii 

române, deținător al unui frumos 
succes artistic obținut în urmă cu 
trei luni — premiul al II-lea la Con
cursul și Festivalul internațional al 
corurilor de copil și tineret, desfă
șurat la Celje, în Iugoslavia — a 
plecat joi la Bratislava, unde a fost 
invitat să participe la intîlnirea in
ternațională organizată, între 7 și 11 
septembrie, cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a creării corului de copii 
al Radiodifuziunii din localitate.

★
Teatrul dramatic din Brașov a 

găzduit joi seara concertul Orches
trei simfonice a Radioteleviziunii 
din Moscova, dirijată de Neeme 

dezvoltată și a fost creată baza teh- 
nico-materială solidă a socialismului. 
S-a consolidat baza satelor țării 
noastre.

Datorită politicii juste și populare 
duse de către puterea politică a 
R.P.D. Coreene, țara noastră a in
trodus invățămintul obligatoriu de 
11 ani și înflorește cultura națională 
socialistă. De asemenea, prin intro
ducerea gratuității tratamentului me
dical general, durata de viață medie 
a omului s-a prelungit cu mai mult 
de 26 ani față de perioada dinaintea 
eliberării.

Datorită politicii externe indepen
dente și principiale duse de guvernul 
R.P.D. Coreene, prestigiul internațio
nal al țăriiTroastre s-a consolidat și 
mai mult și se consolidează în con
tinuare solidaritatea internațională 
fată de cauza revoluției noastre.

în prezent, îndeplinind sarcinile 
programatice trasate de cel de-al 
V-lea Congres, al Partidului Muncii 
din Coreea, poporul coreean duce o 
luptă viguroasă pentru a îndeplini 
cu succes planul șesenal.

Referindu-se apoi pe larg Ia pro
blema unificării patriei. Sarcină na
țională supremă care stă în fața 
poporului coreean, vorbitorul a spus : 
Tovarășul Kim Ir Sen, conducătorul 
stimat și iubit al poporului coreean, 
a trasat, din primele zile ale scin
dării țării, orientarea justă in vede
rea realizării unificării independente 
și pașnice a, patriei.

Tovarășul Kim Ir Sen, pornind de 
la dorința fierbinte de a învinge di
ficultățile create si de a accelera cît 
se poate mai mult realizarea unifi
cării patriei, a prezentat din nou — 
la 23 iunie a.c. — un vast program 
în 5 puncte în vederea unificării pa
triei.» al cărui conținut tinde snre 
clinflnarea stării de confruntare mi
litară dintre Nord și Sud. la destin- 

. dorea încordării. Ia cooperare și 
schimburi pe planuri multiple între 
Nord și Sud, la convocarea Marii A- 
dunări Naționale alcătuite din dife
rite clase și pături sociale ale po
porului din Nord și Sud. din repre
zentanți ai partidelor si organiza
țiilor sociale, la constituirea Confe
derației Nordului și Sudului ca un 
singur stat sub un .nume unic — 
acela de Republica Confederativă 
Korin — si intrarea sa în O.N.U. ca 
un singur stat.

Astăzi, ponorul coreean duce o 
luptă energică pentru a grăbi ziua 
In care se va trăi fericit în patria 
unificat» a întregii populații din 
Nord și Sud.

Exnrimînd profunde mulțumiri 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român, care au a- 
cordat totdeauna sprijinul lor ac
tiv si au manifestat solidaritate față 
de Înota ponorului coreean pentru 
unificarea independentă pașnică a 
patriei-, vorbitorul a spus in conti
nuare : /

Ponorul coreean. qare prețuiește 
relațiile de prietenie și de colabora
re cu ponorul frate român, urmă
rește cu mare atenție și permanent 
lupta poporului român pentru con
solidarea socialismului in țara sa.

Datorită politicii externe indepen
dente si iubitoare de pace dus" d" 
Partidul Comunist Romăn. prestigiul 
international al Republicii Socialiste 
România crește pe zi ce trece.

Poporul coreean se bucură sincer 
de succesele remarcabile obținute 
de poporul frate român în construi
rea socialismului în țară și îl feli
cită călduros. Poporul coreean sim
te o mare satisfacție pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare — în o nouă etapă superi
oară — dintre partidele, guvernele 
și popoarele ambelor țări după vi
zita în țâra noastră a delegației 
partidului și guvernului român con
duse de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Stnt ferm convins, a spus vorbi
torul in încheiere, că relațiile de" 
prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, guvernele și popoare
le ambelor noastre țări se vor întări 
și se vor dezvolta și mai mult in 
lupta comună pentru victoria cauzei 
socialismului. împotriva imperia
lismului, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar.

e i
Iarvi. Concertul a cuprins lucrări 
de George Enescu, G. P. Ceaikovski 
și alții.

Concertul s-a bucurat de succes, 
publicul răsplătind cu vii aplauze 
pe artiștii oaspeți.

★
Ansamblul artistic al sindicatului 

uzinelor metalurgice „Vasas" din 
Budapesta, care se află In țara noas
tră Ia invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a fost oaspetele con
structorilor de tractoare, unde a 
prezentat joi după-amiază un reușit 
spectacol folcloric.

Programul a cuprins cîntece și 
dansuri din diferite regiuni ale țării 
vecine și prietene.

(Agerpres)

Poporul brazilian 
sărbătorește azi îm
plinirea a 151 de ani 
de la proclamarea 
independenței națio
nale.

Brazilia dispune de 
mari și variate resur
se ale solului și sub
solului. îndeosebi în 
ultimii ani, in această 
tară latino-americană 
s-au depus eforturi 
susținute pentru valo
rificarea avuțiilor na
ționale în folosul pro
priu. Cinci ani conse
cutiv economia brazi
liană a cunoscut un 
ritm anugl de creștere 
de peste nouă la sută, 
obținîndu-se progrese 
evidente în dezvolta
rea industriei, în creș
terea volumului co
merțului exterior și 
diversificarea produ
selor exportate. Ca
feaua, care înainte de
ținea o pondere de 
trei sferturi din ex
port, reprezintă în pre
zent doar circa un 
sfert, în timp ce va
loarea produselor in
dustrializate a înre
gistrat o creștere sub
stanțială. Spre deose
bire de situația dina
inte, cînd cea mai 
mare parte a investi
țiilor erau canalizate 
spre industria auto
mobilistică. acum ele 
sînt dirijate și spre 
asemenea sectoare ca

industria siderurgică, 
petrochimică, navală, 
energetică, construcții
le de mașini, extrac
ția mineralieră. Se 
manifestă o preocupa
re constantă pentru 
asigurarea unei baze 
energetice corespunză
toare cerințelor cres- 
cînde ale progresului 
industrial. între obiec
tivele hidroenergetice 
se numără asemenea 
giganți cum este com
plexul Urubupungâ, 
din vestul statului Săo 
Paulo -r parțial în 
funcțiune — cu o ca
pacitate totală de 4.6 
milioane kW. iar re
cent între Brazilia și 
Paraguay a fost sem
nat un acord prevă- 
zind construirea în co
mun, pa fluviul Para
na, a hidrocentralei de 
la Itaipu, care va fi 
cea mai mare din 
lume (10—12 milioane 
kW). Proiecte la fel de 

-impunătoare au fost 
elaborate și pentru 
industria siderurgică. 
Recent, guvernul a 
înaintat parlamentului 
un proiect de lege 
privind înființarea so
cietății „Siderbras", 
care să asigure con
trolul direct sau indi
rect al statului în do
meniul siderurgiei.

Paralel cu lărgirea 
și -modernizarea bazei 
industriale tradiționa

LA ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI 
FEDERAȚIEI SINDICATELOR LIRERE 

GERMANE (F.D.G.B.)
La Invitația Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, în zilele de 2—5 septem
brie 1973 o delegație a Conducerii 
Centrale a Federației Sindicatelor 
Libere Germane (F.D.G.B.), condusă 
ds Johanna Topfer, vicepreședintă a 
Conducerii Centrale a F.D.G.B., a 
efectuat o vizită de prietenie în Re
publica Socialistă România.

Delegația sindicatelor din R.D. 
Germană a fost primită de tovarășul 
Mihai Dalea. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., și a purtat dis
cuții cu o delegație condusă de to
varășul Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

în cadrul convorbirilor s-a efectuat 
un larg schimb de păreri și experi
ență cu privire la sarcinile și preo
cupările celor ce muncesc și ale sin
dicatelor din cele două țări în actuala 
etapă a construcției socialiste, asu
pra contribuției sindicatelor la rezol
varea sarcinilor legate de îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale celor ce muncesc. De ase
menea, a avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu unele probleme 
ale mișcării sindicale internaționale 
si cu privire la evoluția relațiilor 
de prietenie șl colaborare între sin
dicatele din Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

Participanții la convorbiri au con
statat cu satisfacție că legăturile de 
prietenie frățească și colaborare in
tre cele două centrale sindicale se 
dezvoltă continuu și au hotărît să 
extindă pe mai departe relațiile lor 
reciproce la toate nivelurile. în acest 
scop a fost semnată o convenție de 
lucru.

PETRE ȘTEFĂNESCU-GOANGĂ I

în ziua de 5 septembrie 1973 a În
cetat din viață artistul poporului 
Petre Ștefănescu-Goangă.

Născut în 1902 la Brăila, unde ur
mează cursurile liceale, absolvă 
cursurile Conservatorului din Paris 
cu rezultate excepționale. Debutează 
în anul 1925 în rolul Mefisto din 
opera „Faust". pe scena Operei din 
Bordeaux, fiind apoi angajat la 
Toulouse, Paris, Liăge, Bruxelles, 
unde . a interpretat numeroase roluri 
din repertoriul universal. După un 
turneu în Germania, Olanda. Aus
tria și Spania, se înapoiază în țară, 
mai întîi ca prim-solist al Operei din 
Cluj, apoi al Operei Române din 
București.

Cunoscător desăvîrșit al tuturor 
stilurilor muzicale, artist multilate
ral, Petre Stefănescu-Goangă a abor
dat roluri de o mare varietate, exce- 
lind în toate genurile atît prin cali
tățile vocale, cit si prin jocul acto
ricesc de un profund" realism. Per
sonalitatea lui Petre Ștefănescu- 
Goangă va rămîne neștearsă în a- 
mintirea spectatorilor prin cele pes
te 40 de roluri din creația universală

CONSILIUL CULTURII
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE 

COMITETUL DE CULTURA 
ȘI EDUCAȚIE SOCIALISTA 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ASOCIAȚIA OAMENILOR 

DE ARTA
DIN INSTITUȚIILE TEATRALE 

ȘI MUZICALE
★

Adunarea de doliu va avea loc în 
ziua de 8 septembrie a.c. ora 12 Ia 
Opera Română, unde va fi depus 
corpul neînsuflețit. 

le, se desfășoară o 
amplă acțiune de va
lorificare a vastelor 
regiuni din nordul și 
vestul țării, care în
seamnă, de fapt, mai 
bine de jumătate din 
teritoriul național. 
Pentru încorporarea 
Amazoniei în circuitul 
economic, autoritățile 
au trecut la construi
rea a 14 000 kilometri 
de șosele. între ele se 
numără Transamazo- 
nica, ce va traversa 
jungla de-a curmezi
șul. unind nord-estul 
țării cu frontiera oc
cidentală.

între România șl 
Brazilia s-au statorni
cit și se dezvoltă re
lații de prietenie și 
colaborare bazate pe 
principiile respectării 
independenței și suve
ranității naționale, 
neamestecului in tre
burile interne, egalită
ții în drepturi și a- 
vantajului reciproc. 
Volumul schimburilor 
comerciale și colabo
rarea bilaterală în di
verse domenii înre
gistrează un curs as
cendent. Dezvoltarea 
relațiilor româno-bra- 
ziliene, pentru care 
există largi posibili
tăți. corespunde inte
reselor ambelor țări 
și popoare, păcii și în
țelegerii internațio
nale.

S-a reafirmat hotărîrea de a acțio
na pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu sindicatele 
din toate țările socialiste, pentru ex
tinderea și diversificarea schimbului 
de experiență, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, în interesul în
tăririi unității țărilor socialiste, a 
solidarității muncitorești internațio
nale.

Cele două delegații au salutat re
zultatele primei faze a Conferinței 
general europene. în interesul satis
facerii aspirațiilor de bunăstare și 
progres ale oamenilor muncii, ambele 
organizații vor face tot ce le stă in 
putință pentru a promova pacea si 
securitatea și a sprijini prin acțiu
nile lor încheierea cu succes, încă în 
acest an, a Conferinței general eu- 
ronene.

U.G.S.R. și F.D.G.B. declară că vor 
acorda întregul lor sprijin convocării 
unei conferințe a sindicatelor din 
Europa, la care să participe cu drep
turi egale toate organizațiile sindi
cale de pe continent. Ele salută ini
țiativa de a se convoca în ianuarie 
1974 o consfătuire consultativă a re
prezentanților sindicatelor din Euro
pa. în cadrul celei de-a Il-a Confe
rințe regionale euronene a O.I.M. și 
sînt hot.ărîte să participe si să aducă 
o contribuție constructivă la reuși
ta ei.

Ca membre ale Federației Sindi
cale Mondiale, cele două centrale 
sindicale vor milita și în viitor pen
tru întărirea si dezvoltarea activită
ții acesteia. Ele lși vor aduce pe de
plin contribuția la buna pregătire și 
desfășurare a celui «de-al 8-lea Con
gres Sindical Mondial.

(Agerpres)

și românească pe care le-a interpre
tat cu talent, dăruire și înaltă măies
trie artistică. Atît In țară, cît și în 
turneele întreprinse peste hotare, el 
a reprezentat cu deosebită strălucire 
arta lirică interpretativă româneas
că. Petre Ștefănescu-Goangă a fost 
un tot atît de ilustru pedagog, con
tribuind ca profesor al Conservato
rului la formarea multor .generații 
de c’ntăreți de operă care-i poartă o 
caldă recunoștință.

Artist cetățean, animat de dragos
te pentru popor, el s-a alăturat 
luptei clasei muncitoare fiind mem
bru al Partidului Comunist Român.

Pentru merițele sale deosebite în 
propășirea artei și culturii româ
nești a fost distins cu înaltul titlu 
de Arțist al Poporului, a fost Lau
reat al Premiului de Stat și decorat 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România. Numele lui Petre 
Ștefănescu-Goangă va rămîne înscris 
în cartea de aur a artei lirice româ
nești ca al uneia dintre cele mai 
proeminente personalități ale culturii 
noastre.

OPERA ROMANA

CONSERVATORUL 
„CIPRIAN PORUMBESCU"

★

Accesul publicului, în aceeași zi, 
intre orele 10—12, iar înhumarea va 
avea loc la ora 14 la cimitirul Bellu.

nent.ru


viața inter națio n ala
I

Temelii trainice relațiilor 
de prietenie și colaborare 

româno-costaricane

Vizita la Pekin
a delegației C.C. al P.C.R.

Două zile pline, de intensă activi
tate politică, au conferit vizitei pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o, împreună cu tovarășă 
Elena Ceaușescu, in Republica Costa 
Rica, la invitația președintelui Josă 
Figueres, un conținut bogat. rezul
tate deosebit de fructuoase pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și 
pentru cauza colaborării și păcii in 
lume.

Primirea călduroasă și ospitalita
tea rezervată înalților oaspeți ro
mâni, ambianta de stimă și respect 
reciproc în care s-au desfășurat con
tactele și convorbirile la nivel înalt, 
întilnirile cu parlamentarii și alte 
personalități politice ale tării, cu 
reprezentanții municipalității din ca
pitala San Josă, cu oamenii muncii 
și populația — toate acestea au vă
dit un interes profund pentru cu
noașterea reciprocă si apropierea 
între cele două popoare, pentru o 
colaborare activă între cele două 
țări.

România și Costa Rica sînt situate 
la mari distante una de alta, pe con
tinente diferite ; orinduirile lor so- 
cial-politice sînt diferite : dar pe 
deasupra acestor deosebiri, mai 
puternice decît ele s-au dovedit ele
mentele care apropie cele două po
poare : afinitățile de limbă și cul
tură și. îndeosebi, aspirațiile lor de 
a se dezvolta liber, de sine stătător, 
pe calea progresului economic și so
cial. intr-un climat de securitate, 
pace și cooperare internațională.

Solii poporului român au luat cu
noștință cu satisfacție de eforturile 
poporului costarican pe linia valo
rificării în interes propriu a resur
selor sale naturale, modernizării e- 
conomiei naționale. Totodată. în 
cursul vizitei s-a manifestat deosebit 
de viu interesul gazdelor pentru 
viata nouă, pentru preocupările ac
tuale ale poporului român — interes 
căruia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a răspuns prin înfățișarea celor 
mai semnificative date cu privire la 
ceea ce s-a realizat în timpul scurt 
de la eliberarea tării și ceea ce ne 
propunem să realizăm de aci înainte 
în domeniul construcției socialiste, 
al ridicării României în rîndul 
țărilor avansate din punct de vedere 
economic. Față de aceste progrese, 
față de politica externă a țării noas
tre — de luptă activă pentru promo
varea țelurilor păcii, libertății, inde
pendenței și progresului popoare
lor — față de personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. gaz
dele au avut cuvinte de caldă pre
țuire și admirație, „Ne simțim 

foarte onorați și emoționați — a de
clarat președintele Jose Figueres — 
pentru vizita oficială a reprezentan
ților unui popor in fruntea căruia 
sinteți dumneavoastră, domnule pre
ședinte, care ați făcut atît de mult, 
prin metode proprii, valoroase, pen
tru istorie, pentru a duce înainte a- 
cest ideal care constă în a face posi
bil ca de roadele muncii să se poată 
bucura to(i“.

Stima si prețuirea reciprocă, inte
resul comun de a conlucra in opera 
de consolidare a păcii în lume au 
generat dorința celor două popoare 
de a strînge legăturile de prietenie, 
de a le da un fundament trainic, 
durabil. Această năzuință si-a găsit 
întruchiparea în „Tratatul de priete
nie și cooperare" semnat de cei doi 
președinți — document de o înaltă 
semnificație politică atît pe planul 
relațiilor bilaterale, cît și pe planul 
vieții internaționale. Tratatul româ- 
no-costarican conferă valoarea poli
tico-juridică pe care o are un ase
menea document internațional hotă- 
rîrii și angajamentului celor două 
părți de a dezvolta și întări rela
țiile de prietenie dintre cele două 
țări, creează un cadru adecvat pen
tru o largă cooperare în domeniile 
politic, economic, tehnologic, știin
țific, cultural și în alte domenii. De 
o deosebită însemnătate este faptul 
că tratatul proclamă în mod solemn, 
in primul său articol și pe parcursul 
a 16 puncte, dreptul fiecărui popor 
de a-și decide soarta ; dreptul fie
cărui stat la existență, libertate, 
independență și suveranitate națio
nală ; principiile egalității, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc ; principiul 
nerecurgerii la forță și amenințarea 
cu forța — toate acele principii și 
norme care, în ansamblu, formează 
cheia Ijunelor relații între state, a 
păcii și colaborării între popoare. 
Prin consacrarea principiilor funda
mentale în cadrul acestui tratat, 
care se alătură Declarațiilor solem
ne comune, acordurilor și altor do
cumente semnate cu țări de pe dife
rite continente, România aduce o 
nouă contribuție Ia afirmarea lor pe 
arena mondială, ca temelie a unor 
raporturi noi, democratice și progre
siste, între toate statele. După 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Tratatul de prietenie și 
cooperare între România și Costa 
Rica se va înscrie și va rămîne în is
toria internațională ca o contribuție 
activă la o politică nouă, ca un exem
plu în care două popoare, cu orîn- 
duiri sociale diferite, animate de do

rința de a fi libere și de a trăi din 
ce în ce mai bine, doresc să colabo
reze și să participe la dezvoltarea 
colaborării cu toate statele lumii".

în cursul vizitei, dorința de co
laborare a fost nu numai proclamată 
solemn, dar s-a și acționat practic 
in acest sens. Despre cele trei loco
motive Diesel de fabricație româ
nească, aflate în gara din San Jose, 
cu prilejul întîlnirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu feroviarii cos- 
taricani, s-a spus că ele sînt „un 
simbol și un început" în colaborarea 
economică dintre cele două țări. Dar 
convorbirile au pus în evidență că 
există reale posibilități de amplifi
care și diversificare a cooperării pe 
diverse planuri. în această privință, 
acordul de cooperare economică, in
dustrială și tehnică pe termen lung, 
acordul de colaborare culturală, a- 
cordul de colaborare științifică și 
tehnică semnate cu prilejul vizitei 
formează, laolaltă, un program con
cret, deschizător de largi perspective 
pentru colaborarea și cooperarea ro- 
mâno-costaricană, în concordanță Cu 
interesele dezvoltării economice și 
înfloririi celor două țări.

Schimbul de păreri dintre cei doi 
președinți îri problemele vieții in
ternaționale a pus în evidență apre
cieri comune cu privire la evoluțiile 
pozitive din viața internațională, po
ziții similare în probleme majore ale 
lumii contemporane, cum sint stin
gerea focarelor de conflict și regle
mentarea pe căi politice a diferen
delor, abolirea definitivă a colonia
lismului și lichidarea subdezvoltării, 
realizarea securității europene, în
făptuirea dezarmării, în primul rînd 
a celei nucleare, creșterea rolului 
O.N.U. în viața internațională. 
Soluționarea acestor mari probleme 
implică necesitatea participării acti
ve a tuturor țărilor — fie ele mari, 
mijlocii sau mici, un rol crescînd în 
această privință revenind țărilor mici 
și mijlocii.

Rezultatele pozitive ale primei vi
zite a unui șef de stat român în Costa 
Rica răspund în cel mai înalt grad 
intereselor celor două popoare, cau
zei păcii, progresului general; colabo
rării între toate națiunile. Expresie 
a întregii politici externe a Româ
niei socialiste, ele ilustrează carac
terul călătoriei tovarășului Ceaușescu 
în America Latină — aflată acum în 
etapa venezueleană — călătorie 
concepută ca o importantă misiune 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare între toate popoarele.

Ion FÎNTÎNARU

PEKIN 6. (Corespondentă de la 
I. Tecuță). — Delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, formată din tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., și Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
se află într-o vizită neoficială de 
prietenie în R. P. Chineză, a conti
nuat, joi, la Pekin, convorbirile cu 
Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, și Cian Ciun-ciao, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez. La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au participat, de asemenea, 
Ken Biao, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Secției pentru relații 
externe ,a C.C. al P.C. Chinez, 
Ciao Kuan-hua, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, ministru adjunct de ex
terne, și Nicolae Gavrilescu, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al României la Pekin.

în aceeași zi, delegația de partid 
română a participat la festivitatea 
de închidere a turneului de tenis de

CAMBODGIA

FORȚELE PATRIOTICE• 
AII PĂTRUNS

IN KOMPONG CHAM
Puternice lupte de stradă
CAMBObGIA 6 (Agerpres). — 

Agenția Associated Press informea
ză că unități ale forțelor patriotice 
au pătruns joi în interiorul capita
lei provinciale Kompong Cham — 
al treilea oraș ca mărime din Cam- 
bodgia — și duc lupte de stradă cu 
trupele lonnoliste în jurul pieței 
centrale a orașului.

Agenția Reuter relatează că tru
pele lonnoliste încearcă în mod dis
perat să împiedice joncțiunea dintre 
cele două coloane principale ale 
forțelor patriotice atacante — una 
venind dinspre aeroport și alta ajun
să lingă clădirea Universității, si
tuată în interiorul orașului la 1,5 
kilometri de. centru. 

masă al țărilor din Asia, Africa și 
America Latină, care a avut loc la 
Pekin.

★
PEKIN 6 (Agerpres). — Ci Den- 

kuei, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, a primit la 5 
septembrie grupul de activiști ai 
P.C.R., condus de Trandafir Cocîrlâ, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., care se 
află la odihnă în R. P. Chineză. Ci 
Den-kuei a oferit, apoi, un dineu în 
onoarea oaspeților români, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească. Au participat, de asemenea, 
Kuo Iu-fen, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Secției organizatorice, 
și Sen Iun-gion, adjunct al șefului 
Secției relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez.

ROMÂNIA

LA TÎRGURI INTERNAȚIONALE

Președintele Afganistanului 
l-a primit 

pe ambasadorul României

largă de produse, reflectind 
realizările industriei românești, 
posibilitățile de participare tot 
mai activă a României la cir
cuitul internațional de valori 
materiale, la diviziunea inter
națională a muncii. Pe o su
prafață de 2 000 mp, peste 30 de 
centrale industriale și unități 
de comerț exterior expun nu
meroase produse, intre care : 
mașini-unelte și produse de 
mecanică fină, motoare elec
trice, echipament și aparataj 
electronic și electrotehnic, ma
șini electrice de uz casnic, au
tovehicule, tractoare și mașini 
agricole, utilaj petrolier și mi
nier, agregate și instalații des
tinate energeticii, chimiei, in
dustriei materialelor de con
strucții și altor ramuri indus
triale. Sint, de asemenea, pre
zentate o serie de produse 
care constituie obiectul unor ac
țiuni de cooperare intre firme
le și organizațiile economice 
din România și Iugoslavia.

S. MORCOVESCU

KABUL 6 (Agerpres). — Moham
mad Daud, președintele și primul 
ministru al Afganistanului, a primit, 
în ziua de 6 septembrie, pe amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Kabul, Alexandru Boabă. Cu 
acest prilej, ambasadorul român i-a 
transmis președintelui Daud un cor
dial mesaj de salut și urări de pace 
și prosperitate poporului afgan, din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu.

în răspunsul său, președintele Daud 
a rugat să se transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu calde urări de 
sănătate și fericire, iar poporului 
român urări de pace și progres.

în cadrul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit de 
cordială, au fost discutate probleme 
referitoare lș dezvoltarea relațiilor 
româno-afgane în toate domeniile.

ZAGREB
ln prezența premierului Ge- 

mal Biedici, a lui Stane Do- 
lanț, secretarul Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., 
și a altor personalități po
litice iugoslave, joi a fost 
inaugurată ediția de toam
nă a Tirgului internațional de 
la Zagreb. Aflat la cea de-a 
101-a ediție, tirgul reunește 
6 300 firme din Iugoslavia și 
alte 54 țări de pe diferite con
tinente. ln pavilioane, ca și pe 
spații deschise insumind o su
prafață de 270 000 mp, sint ex
puse peste 300 000 de produse 
oglindind stadiul și realizările 
pe plan industrial ale țărilor 
participante, in cele zece zile 
cit va dura tirgul, pe lingă obiș
nuitele tranzacții comerciale 
vor fi organizate un șir de ma
nifestări — intre care conferin
țe, simpozioane etc. — ce vor 
reuni specialiști in diferite do
menii și reprezentanți ai celor 
ce lucrează direct in producție.

Participind pentru a 16-a 
oară la această manifestare in
ternațională de prestigiu, țara 
noastră prezintă la tirg o gamă

BRNO

LONDRA

REZOLUȚII ADOPTATE
DE CONFERINȚA T.U.C.

Cea de-a XV-a ediție de 
toamnă a Tirgului internațional 
de la Brno a fost inaugurată, 
joi, in prezența secretarului ge
neral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Gustav Husak, și a 
altor conducători de partid 
și de stat ai Cehoslovaciei. 
In pavilioanele tirgului, care 
dispun de 80 000 mp, și în spa
țiile descoperite, de peste 76 000 
mp, 160 de firme, întreprin
deri industriale și de comerț 
exterior din 31 de țări prezintă 
cele mai recente realizări teh
nice. Cehoslovacia este prezență 
cu peste 5 000 de produse, ce 
ocupă 40 la sută din întreaga 
suprafață de expunere.

Republica Socialistă România, 
prezentă la toate edițiile ante
rioare, este și anul acesta larg 
reprezentată. Șapte întreprin
deri românești de comerț exte
rior expun peste 120 de produ
se. Sint înfățișate vizitatorilor 
utilaje pentru industria extrac
tivă, mașini-unelte, aparate e- 
lectrotehnice și produse electro-

VIENA

nice, utilaje pentru construcții 
și drumuri, tractoare și autoca
mioane, autoturisme. Unul din 
punctele principale de atracție 
ale tirgului este instalația ro
mânească de foraj F 320 — 3 
DII pentru adincimi de pină la 
6 000 metri, realizare a uzi
nelor „1 Mai“-Ploiești. Prin
tre produsele de elită ale 
tehnicii noastre se numără, de 
asemenea, mașini de rectificat, 
strunguri cu comandă-program, 
autoturismele de teren ARO— 
240 și M—461, tractoarele de tip 
S—1300 SL, U—550 și 450-DT, 
excavatoare, mașina electronică 
de calculat și contabilizat FC— 
15 etc.

Exponatele românești ilustrea
ză ln rhod viu progresul înre
gistrat in ultimii ani de indus
tria noastră constructoare de 
mașini, precum și posibilitățile 
ei de a participa in tot mai 
mare măsură la circuitul mon
dial de bunuri materiale.

C. PRISACARU

Lucrările Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate

Pentru afirmarea deplinei egalități 
a statelor și democratizarea 

relațiilor internaționale
ALGER 6 (Corespondență de Ia Mircea S. Ionescu). — Lucrările celei 

de-a patra Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate au continuat, 
joi, la Alger.

în discursul inaugural, șeful sta
tului algerian, Houari Boumediene, 
președinte al actualei reuniuni, și-a 
exprimat convingerea că această con
ferință va da un nou impuls luptei 
popoarelor din țările nealiniate pen
tru consolidarea independenței na
ționale, realizarea aspirațiilor lor le
gitime și întărirea solidarității, pen
tru instaurarea unei păci stabile in 
lume, întemeiată pe justiție și liber
tatea și demnitatea popoarelor.

Referindu-se la mutațiile care au 
avut loc în viața politică internațio
nală în ultimii ani. vorbitorul a 
apreciat ca factori pozitivi dezvolta
rea dialogului Est-Vest, progresele 
înregistrate în organizarea și desfă
șurarea Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa, încheierea 
războiului din Vietnam, afirmarea 
neutralității Laosului pe calea recon
cilierii naționale, succesele repurta
te de patrioții cambodgieni. Abor- 
dind problema situației din Orientul 
Apropiat, vorbitorul a subliniat că 
aici persistă pericolul unui nou con
flict. „Trebuie evitat ca această 
parte a lumii să fie un nou teatru 
de confruntări militare și un loc de 
concentrare a unor forțe militare 
considerabile, care să pună în peri
col securitatea popoarelor", a spus el.

în legătură cu o serie de probleme 
ale luptei țărilor nealiniate pentru 
progresul și consolidarea indepen
denței lor naționale, el a apreciat că 
țările în curs de dezvoltare trebuie 
să extindă cooperarea intre ele in do
meniile științei, tehnicii, culturii, co
merțului. „în ceea ce privește coo
perarea cu țările dezvoltate, a subli
niat vorbitorul, în măsura în care a-, 
ceasta se bazează pe egalitate și a- 
vantaj reciproc, ea poate să con
stituie un sprijin apreciabil pentru 
politica de dezvoltare a țărilor 
noastre". El s-a referit totodată la 
faptul că astăzi concepția de nean- 
gajare implică independență naționa
lă în domeniile politic și cultural, 
lupta împotriva colonialismului, 
neocolonialismului, apartheidului și 
a tuturor formelor de hegemonie 
străină, desființarea blocurilor, li
chidarea bazelor militare, dezarma
rea generală și totală. „Noi vrem 
ca în lume să domnească o pace ba
zată pe egalitatea statelor și de
mocratizarea raporturilor internațio
nale", a spus Houari Boumediene.

A luat apoi cuvîntul secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
care a subliniat sprijinul acordat de 
țările nealiniate organizației inter
naționale în realizarea țelurilor ei. 
Referindu-se la situația interna
țională, secretarul general al O.N.U. 
a relevat elementele pozitive sur
venite în ultimul timp în relațiile 
dintre state, subliniind totodată pe
ricolele pe care le reprezintă pentru 
pace* mondială menținerea unor 

focare de tensiune în Orientul A- 
propiat, in Africa și în Asia de 
Sud-Est.

Participanțli au fost informați de 
către președintele Houari Boumedie
ne că șefi de stat sau de guvern din 
Ciad, România, R.D. Vietnam, R.P. 
Chineză, U.R.S.S., R.P.D. Coreeană, 
R.S. Cehoslovacă, R.F. Germania, 
R.P. Polonă, Italia, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă și R.P. Ungară au a- 
dresât conferinței mesaje de salut și 
succes.

în rîndul participanților Ia con
ferință, al delegațiilor și reprezen
tanților presei internaționale a gă
sit un larg ecou mesajul adresat 
conferinței de președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
în cursul dimineții de joi a luat 

cuvintul Iosip Broz Tito' președin
tele R.S.F. Iugoslavia, care și-a ex
primat satisfacția față de creșterea 
numărului țărilor participante, ceea 
ce demonstrează că o mare parte a 
popoarelor ce militează „pentru inde
pendență și dezvoltare neabătută, 
pentru progres economic și social, 
pentru pace și egalitate în drepturi 
în relațiile internaționale", au optat 
pentru politica de nealiniere.

Referindu-se la situația internațio
nală actuală, președintele Tito a a- 
rătat că au fost obținute rezultate 
importante în ceea ce privește „con
solidarea independenței popoarelor, 
atenuarea încordării în lume și afir
marea tot mai largă a coexistenței 
pașnice". în legătură cu aceasta, el 
s-a pronunțat pentru soluționarea 
problemelor internaționale cu parti
ciparea tuturor statelor și, îndeosebi, 
a celor direct interesate.

Președintele iugoslav a arătat că 
mai există încă unele zone ale lumii 
unde domină politica forței. în legă
tură cu aceasta, el s-a referit la si
tuația din Orientul Apropiat, subli
niind că „premisa de bază a unei so
luții pașnice o reprezintă retragerea 
totală a trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate și respectarea 
drepturilor legitime ale poporului 
arab palestinean la viață națională 
liberă". Președintele iugoslav s-a 
pronunțat, totodată, pentru lichi
darea definitivă a colonialismului și 
rasismului, pentru eliberarea ulti
melor teritorii aflate sub dominație 
străină. De asemenea, el a mențio
nat necesitatea respectării stricte a 
acordurilor de la Paris in legătură 
cu Vietnamul și Laosul, precum și a 
încetării totale a oricărei intervenții 
străine în Cambodgia. în ceea ce 
privește continentul latino-ameri- 
can. președintele Iosip Broz Tito a 
relevat importanța luptei pentru 
emancipare politică și economică a 
statelor respective de sub diverse 
forme de presiune străină.

O unitate lonnolistă părăsind în derută pozițiile în fața atacurilor forțelor 
patriotice

agențiile de presă transmit:
Premierul Consiliului de 

Stat al R. P. Chineze, Ciu En_ 
lai, a primit delegația cercurilor 
economice din Japonia, condusă de 
Kogoro Uemura, președintele Fede
rației organizațiilor economice din 
Japonia. Cu acest prilej — mențio
nează agenția China Nouă — a avut 
loc o convorbire prietenească.

Intre guvernele R.P.D. 
Coreene și Algeriei8 fost 
semnat la Alger un protocol privind 
livrarea de mărfuri pe anul 1974. 
Documentul a fost semnat de minis
trul coreean al Comerțului exterior, 
Ke In Te, și de ministrul algerian al 
comerțului, Layachi Yaker.

„Jamaica și Cuba sînt u* 
nite prin vecinătatea lor, ele fiind 
înfrățite de-a lungul istoriei de o 
prietenie solidă și fructuoasă" — a 
arătat primul ministru al Jamaicăi, 
Michael Manley, într-o declarație de 
presă făcută la Port of Spain. El 
a menționat, totodată, că „poporul 
jamaican dorește să întărească aceas
tă legătură de prietenie, menită să 
transforme cele două țări și popoare 
din foste victime ale colonialismului 
într-o veritabilă forță a unei lumi 
care militează, în prezent, pentru im
punerea justiției sociale".

Consiliul de Miniștri al 
Franței3 aProt3at un pr°iect <ie 
lege prin care se prevede reducerea 
mandatului președintelui republicii 
de la șapte la cinci ani. Proiectul de 
lege urmează să fie supus aprobării 
Adunării .Naționale.

Cu prilejul inaugurării 
festive a metroului din Phe- 
nian 8 8VUt loc un miting 31 con* 
structorilor, Ia care au participat și 
alte categorii de oameni ai muncii 
din oraș. La ceremonia inaugurală 
au participat Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, și alți conducători de partid 
și de stat coreeni.

Producția agricola 

mondială în 1972

Potrivit statisticilor provizo
rii, producția mondială agri
colă și de alimente a fost, in 
1972, mai redusă decît in anul 
precedent, se arată in introdu
cerea la anuarul statistic al 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.). In documentul 
menționat se subliniază că, anul 
trecut, cantitatea de alimente 
produsă in lume a fost cu 1 la 
sută mai mică decît cea a anu
lui precedent, in timp ce popu
lația planetei a sporit, in 1972, 
cu 71 milioane persoane. Cauza 
acestei scăderi au constituit-o 
condițiile climaterice defavo
rabile și, in primul rind, seceta 
care a afectat regiuni întinse.

LONDRA 6 (Agerpres). — A patra 
zi a lucrărilor Conferinței sindica
telor britanice (T.U.C.) a fost mar
cată de votul delegaților privind 
continuarea negocierilor cu repre
zentanții guvernului Heath, consa
crate examinării fazei a treia a pro
gramului guvernamental de luptă 
împotriva inflației. Totodată, parti- 
cipanții la congres au cerut reveni
rea la negocierile libere în problema 
salariilor între patronat și sindicate, 
precum și introducerea controlului 
asupra prețurilor, în special la pro
dusele alimentare, al chiriilor. Rezo
luția privind participarea în conti
nuare a T.U.C. la negocierile cu gu
vernul a întrunit majoritatea votu
rilor celor 1 000 delegați, reprezen- 
tînd 10 milioane de salariați brita
nici.

Conferința a aprobat, de asemenea, 
o moțiune care cere desființarea ba
zelor nucleare americane și britanice 
de pe teritoriul Angliei. într-o altă 
moțiune se cere guvernului britanic 
să întreprindă o serie de inițiative 
în sprijinul dezarmării în lume.

BBBBBBBBB

întrevedere E. Berlinguer 
- S. Carrillo. Enrico Berlinguer, 
secretarul general al P.C.I., s-a întîl- 
nit, la sediul C.C. al P.C.I., cu San
tiago Carrillo, secretar general al 
P.C. din Spania. La întîlnire au par
ticipat Agostino Novella, membru al 
Biroului Politic, al Direcțiunii P.C.I., 
și Sergio Segre, responsabilul sec
ției externe a C.C. al P.C.I. în tim
pul convorbirii s-a procedat la un 
schimb de informații cu privire la 
situația din cele două țări și activi
tatea celor două partide, precum și 
cu privire la alte probleme de inte
res comun.

0 nouă întîlnire a celor 
două părți sud-vietnameze, 
în cadrul consultărilor .legate de re
glementarea problemelor interne ale 
Vietnamului de sud în conformitate 
cu Acordul privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii în Viet
nam, a avut loc în capitala Franței.

Adunarea Națională a 
Pakistanului 8 hotărît extinde- 
rea cu șase luni a stării de urgență, 
care a fost declarată în țară în anul 
1971 — anunță agenția United Press 
International.

Festivități jubiliare prile
juite de a 25-a aniversare a urcării 
pe tron a reginei Iuliana a Olandei 
s-au desfășurat timp de trei zile la 
Amsterdam și Haga.

Contactele economice româno- 
austriece, de îndelungată tradi
ție, se materializează, de multă 
vreme, și in participarea firme
lor și organizațiilor economice 
din România la edițiile bianuale 
ale Tirgului internațional tec la 
Viena. Pavilionul României, 
găzduit la actuala ediție in hala 
națiunilor, se remarcă prin 
marea varietate a produselor 
expuse fabricate in diferite ra
muri ale economiei naționale. 
Interesul vizitatorilor austrieci 
și străini se îndreaptă cu precă
dere asupra produselor privind 
ramurile noi ale industriei — 
metalurgia, construcția de ma
șini, chimia. Să notăm, spre 
exemplificare, dintr-o listă bo
gată, cîteva asemenea aspecte : 
noi tipuri de mașini așchietoa- 
re; avînd performanțe care riva
lizează-cu cele mai reușite pro
duse similare de pe piața mon
dială, machetele unor instalații 
de mare tehnicitate asimilate in 
fabricație in ultima vreme — 
grupuri energetice de mare pu
tere, instalații de foraj, echipa
ment complet pentru rafinării

Adunare consacrată 
prieteniei 

româno-cehoslovace
PRAGA 6 (Agerpres). — La 

uzinele „Agrostroj" din orașul 
Jicih a avut loc o adunare con
sacrată prieteniei româno-ceho
slovace. Despre relațiile tradi
ționale de amiciție dintre po
poarele român, ceh și slovac, 
adincirea acestor relații în anii 
construcției socialiste, lărgirea 
colaborării și cooperării între 
cele două țări socialiste au vor
bit F. Tesar, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, prim- 
secretar al regiunii Cehia de 
răsărit, și ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș.

0 mare adunare antiim- 
perialistă și antifascistă 8 
avut loc, joi seara, în cadrul mani
festărilor organizate cu prilejul fes

MISIUNEA „SKYLAB"
Astronauții de la 

bordul laboratorului 
spațial „Skylab" au 
fost primii care au 
observat joi, simultan, 
aurorele boreale pro
duse in nordul și su
dul globului pămîn- 
tesc, ca urmare a unui 
număr neobișnuit de 
mare de erupții sola
re. „Este extraordinar 
de frumos", a excla

mat Alan Bean, co
mandantul echipaju
lui, in raportul trans
mis Centrului de con
trol de la Houston.

Astronauții au înre
gistrat pe peliculă e- 
rupțiile solare, pre
cum și aurora boreală 
de deasupra Austra
liei, în condiții opti
me.

Dr. Neil Sheeley,

și industria chimică. De o a- 
tracție particulară beneficiază 
o serie de creații tehnice origi
nale, intre care, îndeosebi, a- 
tenuatorul de zgomot „Silens- 
Coandă 455“, instalație repre- 
zentind una din cele mai inte
resante și eficiente aplicații 
practice ale „efectului Coandă" 
și care poate fi utilizată in 
orice domeniu industrial.

In ziua deschiderii sale, pa
vilionul României a fost vizi
tat de președintele Republicii 
Austria, Franz Jonas, de mem
bri ai guvernului Și ai parla
mentului austriac. Printre oas
peți s-a aflat, de asemenea, 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei, Rudolf Kirchschlăger, 
care a făcut aprecieri elogioase 
la adresa exponatelor româ
nești. El și-a exprimat speran
ța că actualul stadiu dl relații
lor de colaborare economici 
intre cele două țări va cunoaș
te, in continuare, o dezvoltare 
ascendentă.

C. VLAD

tivalului, național al ziarului „l’Unită", 
la Milano. în fața miilor de partici- 
panți, prezenți la mitingul orga
nizat în Piazza del Cannone, au 
luat cuvîntul Giancarlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic, al Direc
țiunii P. C. Italian, precum și repre
zentanți ai unor partide comuniste 
din alte țări, invitați la festivalul 
ziarului „l’Unită".

Stare de urgenta 
în Sudan

KHARTUM 6 (Agerpres). — Pri
mul vicepreședinte al Sudanului, 
generalul Mohammed El Baker 
Ahmed, a anunțat, la postul de 
radio Omdurman, proclamarea stării 
de urgență pe întreg teritoriul na
țional, ca urmare a unor incidente 
la Universitatea din Khartum —
transmite agenția M.E.N. Măsura 
respectivă a fost adoptată de primul 
vicepreședinte al republicii, gene
ralul El Baker, care conduce țara 
în absența președintelui Gaafar Ni- 
meiri, prezent la Conferința la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la Alger.

principalul cercetător 
al imaginilor fotogra
fice luate cu ajutorul 
telescopului „Apollo", 
a declarat că una din 
erupțiile solare, înre
gistrată de Owen Gar- 
riott exact în momen
tul evoluției sale, pre
zintă o importanță 
deosebită pentru ști
ință.
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