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La reședința prezidențială „La Casona*

------------- RAFAEL CALDERA -------------
„Nu este nici o exagerare cînd spun câ vizita pe care 

dumneavoastră, ca șef de stat al Republicii Socialiste 
România, o faceți în America Latină are o semnificație 
istorică”.

„Veniți, domnule președinte al Consiliului de Stat al 
României, cu o faimă, pe drept meritată, de om de stat 
capabil și de patriot adevărat. Lumea întreagă recu
noaște statornicul dumneavoastră efort pentru a ob
ține un loc din ce în ce mai respectabil pe continentul 
european și o dezvoltare tot mai promițătoare, cu do
rința de a pune totul în slujba poporului dumnea
voastră".

------------- NICOLAE CEAUȘESCU --------------
„Venim în țara dumneavoastră și în celelalte țări ale 

Americii Latine ca soli ai poporului român, cu dorința 
de a dezvolta relații de colaborare, de prietenie între 
popoarele noastre".

„Sîntem animați de dorința de a contribui activ la 
accentuarea cursului de colaborare între toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială. Dorim să aducem 
contribuția și să colaborăm activ cu celelalte state la 
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, în care oa
menii muncii să se poată bucura din plin de rezultatele 
muncii lor, să se asigure o repartiție mai dreaptă, mai 
echitabilă a produsului național între toți membrii so
cietății".

DINEU SI RECEPȚIE IN ONOAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Președintele Republicii Venezue
la, Rafael Caldera, și doamna Ali
cia Caldera au oferit un dineu în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceâușescu, și a to
varășei Elena Ceâușescu.

Dineul a avut loc în „Casa A-

Cuvintarea președintelui
✓ .

Rafael Caldera

Cuvintarea președintelui
Nicolae Ceâușescu

Nu este nici o exagerare cînd 
spun că vizita pe care dumnea
voastră, ca șef de stat al Republi
cii Socialiste România, o faceți în 
America Latină are o'semnificație 
istorică. îmi este plăcut să vă ex
prim bun venit, în numele guver
nului și poporului vene.zuelean.

Perioada ultimului sfert de secol 
s-a anunțat, în sfera relațiilor inter
naționale, cu trăsături total dis
tincte față de celelalte trei sferturi 
de secol anterioare. Primul sfert 
al secolului nostru a fost marcat 
de pregătirea, desfășurarea și con

marilla“, sediul Ministerului Afa
cerilor Externe al Venezuelei, o 
clădire al cărei interior impresio
nează prin sobrietate și eleganță, 
prin decorațiunea sa de ambianță 
clasică.

lua sosirea președintelui Nicolae 
Ceâușescu și a tovarășei Elena 

secințele primului război mon
dial ; următorul a fost dominat de 
fapte și evenimente care au cul
minat cu distrugerile nemaipome
nite provocate de cel de-al doilea 
război mondial și cu convulsiunile 
acelui conflict intervenit- în exis
tența umanității ; al treilea s-ar 
putea numi, fără multe rezerve, 
perioada „războiului rece". Acum 
se pare că, în fine, după ce s-au 
amenințat, după ce s-au înarmat 
pînă la capacități distructive de ne-

(Continuare în pag a II-a)

Ceâușescu un mare număr de oa
meni aflați în Piața Simon Bo
livar, din fața clădirii, au aplau
dat călduros, făcînd o caldă ma
nifestare de prietenie solilor po
porului român.

La dineu au luat parte tovară
șii Ion Pățan, Ștefan Andrei, Geor

Domnule președinte al Republicii 
Venezuela,

Sîntem deosebit de bucuroși că 
am putut da curs amabilei dum
neavoastră invitații și ne aflăm pe 
pămîntul Venezuelei prietene.

Doresc să vă adresez și cu acest 
prilej, dumneavoastră și întregu
lui popor prieten venezuelean, un 
salut cordial în numele Consiliu
lui de Stat, al guvernului, al po
porului român și al meu perso
nal.

, într-adevăr, vizita pe care o fa

ge Macovescu, Bujor Almășan, 
Mircea Malița, Petrache Dănilă, 
ambasadorul României la Caracas, 
și celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe șeful statului român 
în vizita în America Latină.
(Continuare in pag a II-a)

cem în mai multe țări ale Ameri
cii Latine și în Venezuela are o 
semnificație istorică, deoarece are 
loc în împrejurări deosebite, cînd 
lumea este în continuă transfor
mare. Venim în țara dumneavoas
tră și în celelalte țări ale Ameri
cii Laține ca soli ai poporului ro
mân, cu dorința de a dezvolta re
lații de colaborare, de prietenie 
între popoarele noastre.

Este deosebit de plăcut pentru 
mine să constat că relațiile de co-
(Continuare in pag a II-a)
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în anul acesta, an hotărâtor pentru realizarea de către oamenii muncii din întreprinderile Capitalei a cincinalului în patru ani și jumătate, potențialul productiv al industriei municipiului se îmbogățește cu circa 100 de noi capacități și obiective principale, în special în ramurile construcțiilor de mașini, energeticii și chimiei. Este o sarcină de onoare și de mare răspundere ce revine constructorilor, montorilor și colectivelor din unitățile industriale bucu- reștene — aflate în plină dezvoltare și modernizare — sarcină îndeplinită, pină la ora actuală, în bune condiții. In 8 luni din acest an au fost puse in funcțiune 42 capacități și o- biective, din care 28 integral, unele din cele mai importante in cadrul întreprinderilor „Republica", „23 August", „Autobuzul", Uzina de pompe și altele. Dintre acestea, 11 capacități și obiective productive (la „Timpuri noi", Uzina de mașini grele, întreprinderea de mecanică fină, „An- ticorozivul" și altele) au fost date in exploatare cu 1—6 luni înainte de termen.Cum este și firesc, în ansamblul acestor realizări din domeniul investițiilor luna august a marcat un puternic reviriment, o amplă concentrare de forțe umane și materiale pentru îndeplinirea planului de investiții și construcții-montaj. O cifră este elocventă în acest sens : la construcții-montaj in luna august s-a realizat 10,7 la sută din planul a- nual, proporție cu mult mai mare față de cea planificată și neatinsă încă în acest an. Tot in luna august au fost lichidate restanțele în ce privește darea in funcțiune a unor capacități la întreprinderea de produse din ceramică pentru construcții. Fabrica de nasturi și mase plastice. Uzina mecanică de utilaj chimic, întreprinderea „Autobuzul" și altele. Multe din capacitățile și obiectivele productive date in exploatare înainte de termen au început să producă.Toate aceste realizări atestă cu pregnanță hotărîrea cu care constructorii și beneficiarii, furnizorii de utilaje tehnologice și materiale au răspuns chemării secretarului general al partidului privind recuperarea răminerilor în urmă și îndeplinirea integrală a planului de investiții, sînt expresia concretă a activității rodnice desfășurate de întreaga organizație de partid a municipiului care — pe toate șantierele fără excepție — a acționat energic, prin
. -   .........................— —      .................................A.. .i i ,

PRELUDII LA A ȘASEA EDIȚIE A FESTIVALULUI 

INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

Manifestările muzicale 
dedicate marelui Enescu 

sînt așteptate cu viu interes
Convorbire cu compozitorul ION DUMITRESCU, 

președintele Uniunii compozitorilor din Republica Socialistă România

— Ne mai despart citeva zile 
pină ce Filarmonica bncureștea- 
nă va da semnalul deschiderii 
celei de-a șasea ediții a Festi
valului internațional „George 
Enescu". Este, fără îndoială, 
prin cinstirea numelui marelui 
Enescu, o prestigioasă manifes
tare culturală românească, o a- 
devărată sărbătoare a muzicii 
ro mânești.— Festivalul „George Enescu" are o mare tradiție. Cite personalități nu ne-au fost oaspeți încă de la prima ediție, ciți interpreți de prestigiu, nu au urcat pe podiumurile de concert, aducind prin muzică omagiu geniului muzicii românești... Ciți tineri de talent au primit laurii consacrării, au arătat apoi, în lume, titlul de laureat al Concursului internațional „George Enescu" și drumurile le-au fost deschise ' Nu mai vorbesc de presa din țară și de peste hotare care a elogiat ani de-a rindul această prestigioasă manifestare ! Bucu- reștiul în timpul festivalurilor Și concursurilor internaționale „George Enescu" devine un centru muzical de primă importanță al Europei !Sînt firești emoțiile noastre acum în preajma acestor zile dedicate Iul George Enescu. Este, pentru cultura noastră, încă un prilej de a demonstra succesele muzicii românești în ultimii ani, de a vorbi despre succesele școlii românești de compoziție, de laurii artei interpretative românești, de succesele muzicologiei. O a- semenea manifestare de nivel internațional ne dă prilejul, o dată mai mult, să vorbim despre politica noastră culturală, despre justa ei orientare.

— Și in această ediție publi
cul meloman așteaptă intilnirea 

măsuri tehnice, organizatorice și politico-educative, în vederea intensificării ritmului de lucru, finalizării la termen, sau chiar mai devreme, a noilor investiții.Dincolo de rezultatele consemnate, din analiza atentă a activității pe unele șantiere rețin în mod deosebit atenția citeva învățăminte, dar mai ales concluzia că atunci cînd se acționează cu fermitate, pe multiple planuri, de către toți factorii de răspundere, sarcinile in domeniul investițiilor, oricit de mari și complexe ar fi, pot fi îndeplinite cu succes. Dacă în lunile anterioare, o problemă ce se credea a fi de nerezolvat era aceea a aprovizionării ritmice și in cantitățile necesare a șantierelor cu materii prime și materiale, in luna august aceasta a fost soluționată ; pe toate șantierele, constructorii și beneficiarii au format un front comun, remareîndu-se în mod deosebit cei care edifică noi capacități și obiective productive la Fabrica de cabluri și materiale electroizo- lante, „Semănătoarea", „Grivița roșie", Uzina de mașini grele, „Autobuzul", „23 August". Totodată, o altă problemă aflată mereu pe agenda multor șantiere — procurarea utilajelor tehnologice — a fost abordată cu mai multă răspundere, inițiin- du-se măsuri cu o vădită eficiență ; în cazul unor întreprinderi ca „Electronica", întreprinderea de mașini- unelte și agregate s-a lichidat rapid răminerea în urmă în contractarea unor utilaje tehnologice ; pentru alte șantiere (Fabrica de calculatoare, întreprinderea de mașini electrice, întreprinderea „Crinul", Fabrica de fi. brg din stiplă), livrarea utilajelor tehnologice a fost judicios corelată cu termenele de montaj și de punere în funcțiune ; de asemenea, multe din restanțele în furnizarea unor utilaje tehnologice — destinate, bunăoară, șantierelor de la Fabrica da cinescoape. întreprinderii „Policolor", C.I.L. Pipera, întreprinderii „Boran- gicul" și altora — au fost grabnic recuDerate în luna august. Pe toate șantierele lucrul a fost organizat în schimburi prelungite, turnările de betoane, operațiunile de construcții și montaj s-au desfășurat continuu, nu numai in schimbul I, dar și în schimburile II și III. utilajele de construcții au fost folosite cu randamente tot mai bune. Sute și sute de oameni, de montori și instalatori al
(Continuare în pag. a Vl-a)

cu marile nume ale muzicii. 
Vor fi prezenți : Sviatoslav 
Richter. Yehudi Menuhin, Ghe- 
nadi Rojdestăenski, Philippe 
Entremont... alături de persona
lități ale artei interpretative ro
manești : Ion Voicu, Valentin 
Gheorghiu, Marin Constantin...— Fără îndoială, un recital Richter, un recital Menuhin sau Entremont stîrnesc un viu interes. Vor prilejui citeva ore de muzică bună insă și ansamblurile camerale oaspete. spre exemplu : „Collegium Au- reum", sau „Soliștii din Sofia", sau Cvartetul de coarde din Tokio... Dacă privim programul manifestărilor observam că este bine echilibrat. Sint și concerte simfonice la care își dau concursul mari interpreți, dar și recitaluri, seri de muzică de cameră și spectacole de operă (amintesc de prezentarea capodoperei enesciene „Oedip" sub bagheta lui Constantin Bugeanu). Va avea loc și o întilnire cu muzica populară românească printr-un concert.susținut de Gheor- ghe Zamfir și orchestra sa... Deci, iată momente care rețin atenția.

— Este binevenită ideea orga
nizatorilor de a da unei orches
tre simfonice din țară, amintesc 
de Filarmonica ..Moldova" dirt 
lași, unui cvartet binecunoscut 
ca cel al Filarmonicii- din Cluj, 
apoi Orchestrei de cameră 
..București", condusă de Ion 
Voicu, cvartetelor „Pltilarmo- 
nia", „Muzica". „Pro Arte", co
rului „Madrigal" dirijat de Ma
rin Constantin posibilitatea de 
a fi prezente (alături de marile 
colective simfonice bucureștene) 
la această ediție a festivalului

(Continuare în pag. a Vl-a)



Cuvîntarea președintelui

Rafael Caldera
(Urmare din pag. I)

crezut, după ce s-au confruntat în 
toate domeniile cele mai mari pu
teri pe care le-a cunoscut istoria 
universului, am intrat, plini de ex
periență, dar și însuflețiți de opti
mism, într-un proces de destinde
re, de deschidere de drumuri pen
tru prietenie și cooperare univer
sală.

Acești ani au fost dominați de 
preocuparea constantă pentru 
război, iar pacea nu a ajuns să fie, 
niciodată în lume, o stare de 
conștiință bazată pe recunoașterea 
unității fundamentale de origine 
și pe aspirația sinceră pentru o 
armonie creatoare. Nici măcar nu 
s-au încheiat episoadele dureroase 
șl crude, a căror localizare în 
locurile unde s-au produs au nece
sitat un efort foarte mare. Și, în 
timp ce s-au petrecut astfel de lu
cruri, în lume s-a dezvoltat un 
proces tehnologic Uimitor, aproape 
imposibil de prevăzut cu ani în 
urmă, care a ajutat omul să-și 
dezvolte inclinațiile spre trufie și 
putere, proces care a condus, în 
același timp, la verificarea aptitu
dinilor dobîndite de către ființele 
umane pentru a-și distruge propria 
operă și a se distruge pe ele însele 
le-a îndemnat să reflecteze asupra 
ușurinței cu care s-ar fi putut, în- 
tr-un moment necugetat, de exal
tare și de inconștientă, să se pro
voace cea mai groaznică catastrofă, 
în urma căreia nu ar ieși nici un 
învingător pentru a preamări vic
toria pe dărîmăturile celui învins, 
dar nici măcar supraviețuitori, care 
să reînceapă opera pe care de mi
lenii a făurit-o umanitatea la ni
velul la care se găsește astăzi.

Pe de altă parte, în mijlocul su
ferințelor și al durerilor, în eta
pele care s-au scurs au apărut ori 
s-au reafirmat concepte a căror a- 
părare este esențială pentru a se 
ajunge la un destin mai bun : co
lonialismul politic a luat sfîrșit șl 
în marile state se manifestă dorin
ța crescîndă de a se pune capăt 
colonialismului economic și colo
nialismului cultural, tuturor for
melor de dominație a unei gru
pări umane asupra alteia — că
rora li s-a dat titlul de neoco
lonialism ; s-a stabilit dreptul fie- 
cășțuț, popor la dezvoltare, care 
pentru noi constituie participarea 
fiecărui om și a tuturor oamenilor 
la beneficiile și responsabilitățile 
procesului social; s-a reînnoit afir
mația că aceste drepturi nu sînt 
atribute ale mărimii, ale bogăției 
sau alte forței, ci ele revin tuturor 
comunităților naționale, oricît de 
mici ar fi, oricît de limitate ar fi 
disponibilitățile lor economice și 
oricît de mari ar fi dificultățile- pe 
care le întîmpină în dezvoltarea 
lor culturală.

în această lume care dorește să 
deschidă ferestrele spre pace, spre 
dialog și spre schimburi între toate 
națiunile, în această lume care re
clamă pentru toate țările suverane 
deplina independență politică, cul
turală și economică și elementele 
necesare pentru a realiza dezvolta
rea lor, la începutul acestui ultim 
sfert al veacului XX, în care ome
nirea va trebui să se pregătească 
să rezolve problemele grave ce se 
anunță după apropiatul an 2 000, 
Venezuela și România găsesc în 
comun un vast teren de explorat, 
multe posibilități comune de rea
lizat, multe eforturi comune puse 
în slujba omenirii.

Veniți, domnule președinte al 
Consiliului de Stat al României, cu 
o faimă, pe drept meritată, de om 
de stat capabil și de patriot ade
vărat. Lumea întreagă recunoaște 
statornicul dumneavoastră efort 
pentru a obține un loc din ce în ce 
mai respectabil pe continentul 
european și o dezvoltare tot mai 
promițătoare, cu dorința de a pune 
totul în slujba poporului dumnea
voastră. Aici. în Venezuela găsiți o 
țară frămîntată de un sentiment 
tot mai hotărît de naționalism de
mocratic, care caută în îmbinarea 
tuturor voințelor, în atenția și per
fecționarea resurselor omenești, cel 
mai bun factor pentru a-și afirma 
suveranitatea asupra resurselor 
sale naturale, pentru a-și întări in
dependența în toate privințele și 
pentru a contribui, prin participa
rea sa, la integrarea crescîndă a 
Americii Latine, pentru pace, drep
tate și înțelegere mondială.

Această aspirație spre pace, a- 
ceastă hotărîtoare voință de a ob
ține dezvoltarea, această hotărîre 
de nezdruncinat de a întări inde
pendența națională și de a reafir
ma suveranitatea asupra resurse
lor noastre ne duc spre o do
rință sinceră de prietenie cu toate 
popoarele din lume. Mai mult, 
conștienți de' dificultățile pe 
care le întîlnesc țările în curs 
da dezvoltare pentru a atinge 
obiectivele de bază ce le revin, 
susținem tezele justiției sociale in
ternaționale ca premisă indispen
sabilă pentru ca omenirea să mear
gă pe căile celei mai solide și 
strînse frății. într-adevăr, în cele 
trei sferturi de veac anterioare, în 
sînul comunităților naționale, 
idealiști, vizionari, conducători și, 
mai presus de toate, popoarele în
seși, în fruntea cărora s-au aflat 
muncitorii organizați din punct de 
vedere sindical, au dus o luptă

fără răgaz, într-o neîntreruptă 
strategie, pentru a obține ca prin 
legi să se stabilească postulatele 
justiției sociale (care cere fiecă
ruia, de acord cu capacitățile sale, 
cele necesare pentru binele comun 
și care impune mari îndatoriri, și 
nu privilegii majore, celor ce au 
posibilități mai mari). Tot așa 
simțim datoria semănătorilor de 
idei, a oamenilor de stat, a condu
cătorilor de nuclee umane, în spe
cial a tuturor celor din țările pe 
cale de dezvoltare, ca — prin for
mule de'unire menite să compen
seze inegalitatea în care aceste țări 
se află, fiecare în parte, sau 
față de marile puteri indus
triale — să lupte pentru a se 
recunoaște dreptul juridic al ce
lor care contribuie cel mai mult la 
binele universal, fără ca acest a- 
port să devină un titlu de proemi
nență și să exercite o supremație 
nedreaptă în relațiile bilaterale 
sau multilaterale.

Știu, Excelența Voastră, că afir
marea acestor principii și executa
rea programelor de către fiecare 
din națiunile noastre pot să se ar
monizeze perfect chiar și atunci 
cînd sînt inspirate de ideologii' di
ferite și se verifică în condiții di
ferite. De aceea, am subliniat ne
cesitatea ca, în momentul actual, 
să fie recunoscută pluralitatea de 
ideologii ale căror antecedente nu 
este cazul să le analizăm și ale că
ror rădăcini se află în libertate, 
acest atribut la care omul nu poa
te renunța. Negarea acestei plura
lități de ideologii ar duce la izola
rea grupărilor omenești, la adînci- 
rea separatismului, la agravarea 
tuturor relelor care au condus la 
situații de mare tensiune interna
țională și care au întîrziat cuceri
rea scopurilor semnalate de impe
rativele dinamice ale schimbărilor 
sociale. De aceea, cred, Excelența 
Voastră, că vizita dumneavoastră 
în America Latină constituie un 
experiment înnoitor, în urma că
ruia se va demonstra că acest plu
ralism poate funcționa în mod 
loial.

România și Venezuela cunosc 
bine condițiile pentru ca experien
ța să reușească și să fie dispuse să 
pună, la rîndul lor, hotărîrea prie
tenească de a contribui amplu la 
cooperarea internațională. Amîn- 
două. sînt pătrunse de ideea că plu
ralismul ideologic presupune res
pectarea concepțiilor și sistemelor 
prin care fiecare caută cu hotărîre 
propriul său destin ; a face o rea
litate intangibilă din scopul nein
tervenției fiecărui stat în treburile 
și activitățile interne ale celuilalt, 
în acest spirit și cu convingerea că 
popoarele sînt mature, că au 
deplina personalitate pentru a de
fini ele însele calea, primim pe șe
ful de stat al României și îl asigu
răm că sîntem foarte dispuși de a 
continua să avansăm în explorarea 
terenului fecund care se oferă co
laborării între națiunile noastre.

Faptul că ambele noastre țări 
sînt producătoare de petrol face și 
mai ușoară înțelegerea reciprocă. 
Atît o țară, cît și cealaltă au o în
delungată experiență în exploata
rea hidrocarburilor și caută să fo
losească toate perspectivele imen
se deschise pentru prelucrarea lor 
industrială și folosirea totală a 
resurselor lor. Atît o țară cît și 
cealaltă știu că această mare bo
găție naturală trebuie să constituie 
motorul pentru transformarea eco
nomiilor lor în diferitele sectoare 
ce se integrează ; atît una cît și 
cealaltă consideră că destinul prio
ritar al randamentului obținut prin 
activitatea lor petrolieră și prin 
industria petrochimică trebuie să 
fie depășirea și îmbunătățirea vie
ții popoarelor lor.

De aceea, guvernele noastre, 
chiar dacă s-au născut în forme 
diferite și nutresc curente de gîn- 
dire care se află clar diferențiate, 
pot vorbi de teme oomune, cu ace
lași limbaj și cu preocupări simi
lare și sînt convinse că un schimb 
va fi folositor pentru comunitățile 
pe care le reprezintă.

Pentru venezueleni, Excelență, 
este foarte plăcută prezența dum
neavoastră pe pămînt.ul nostru, 
care s-a născut în istorie ca stat 
suveran sub egida lui Simon Boli
var, a lui Francisco de Miranda, 
Antonio Jose Sucre, luptători care 
au avut ca ghid gîndirea și a că
ror arie de preocupări nu s-a li
mitat la țara în care s-au născut, 
ci s-a extins în emisferă și în 
lume.

Tocmai în onoarea venezuelea- 
nului Simon Bolivar, eliberator al 
Venezuelei, Columbiei, Ecuadoru
lui, Perului și Panama și fondator 
al Boliviei, a fost creat ordinul a 
cărui maximă distincție vi-o voi 
înmîna. Vă rog să-l primiți ca un 
semn al prieteniei țării mele față 
de România și ca o expresie a 
preaînaltei stime cu care primim 
prezența dumneavoastră și ca o 
dovadă a prieteniei pe care v-o 
purtăm.

Doamnelor și domnilor,
Vă invit să ridicați paharele 

pentru a toasta împreună cu mine 
pentru nobilul popor român și 
pentru fericirea personală a Exce
lenței Sale, domnul Nicolae 
Ceaușescu, a Excelenței Sale, 
doamna Elena Ceaușescu, și pen
tru foarte distinsa lor delegație.

Cuvîntarea președintelui

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

laborare și prietenie dintre Româ
nia și Venezuela s-au dezvoltat 
continuu. Sperăm că în cursul vi
zitei, al convorbirilor vom identi
fica împreună noi domenii de co
laborare economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală, punînd. astfel, 
bazele unei colaborări îndelungate 
între popoarele noastre.

Cunoaștem lupta îndelungată pe 
care a dus-o poporul venezuelean 
pentru înlăturarea dominației străi
ne și dobîndirea independenței. Ne 
sînt, de asemenea, cunoscute preo
cupările dumneavoastră, eforturile 
poporului venezuelean' în vederea 
dezvoltării economico-sociale și 
pentru a deveni pe deplin stăpîn 
pe bogățiile sale naționale. înțe
legem bine și salutăm din toată 
inima aceste preocupări, care sînt, 
de altfel, preocupările tuturor ță
rilor Americii Latine care doresc 
să fie pe deplin stăpîne pe bogă
țiile lor și să le folosească în 
scopul bunăstării și fericirii pro
prii. înțelegem aceasta, deoarece și 
poporul român a suferit, timp de 
secole, dominația și asuprirea 
străină, a dus lupte îndelungate 
pentru a-și cuceri independența 
națională. Anul acesta s-au împli
nit 29 de ani de cînd poporul ro
mân a scuturat pentru totdeauna 
dominația străină, și-a luat soar
ta în propriile mîini și a trecut 
pe calea făuririi unei noi orân
duiri sociale. Deși a trecut o pe
rioadă istorică scurtă, în acești ani 
poporul român a obținut succese 
remarcabile în construcția socie
tății socialiste, în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, învățămîntu- 
lui, științei, culturii, în ridicarea 
bunăstării sale materiale și spi
rituale. în acești ani producția in
dustrială a României a crescut de 
25 de ori. Spre exemplu, produ
cem circa 8 milioane tone oțel, față 
de numai 280 mii tone în anii 
dinainte de eliberare.

Așezînd la baza industrializării 
cuceririle științei și tehnicii con
temporane, am dezvoltat o serie de 
ramuri modeme, cum sînt : petro
chimia, electronica, construcția de 
mașini-unelte, mijloace de, trans
port și utilaje tehnologice, asigu- 
rînd cerințele dezvoltării economiei 
românești, dar avînd și disponi
bilități de export, participînd ast
fel tot mai intens la'diviziunea 
internațională a muncii,

Dezvoltăm, de asemenea, fa ritm 
intens, industria producătoare de 
bunuri de consum, precum și a- 
gricultura, care în România con
stituie o ramură de bază a eco
nomiei.

Acordăm o mare atenție dezvol
tării învățământului, științei, cul
turii, factori primordiali ai pro
gresului oricărei societăți. Tot ceea 
ce înfăptuim în țara noastră pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate este desti
nat omului, satisfacerii cerințelor 
sale materiale și spirituale, creă
rii celor mai bune condiții de ma
nifestare a personalității umane. 
Dezvoltarea unei largi democra
ții socialiste, economice și politice 
se exprimă prin participarea acti
vă a maselor populare la condu
cerea întregii activități economico- 
sociale, â întregii societăți.

Fiind preocupați de dezvoltarea 
în ritm intens a întregii vieți eco
nomico-sociale, sîntem vital inte
resați în stabilirea unor relații de 
colaborare și prietenie cu toate 
popoarele lumii, fără deosebire de 
orânduire socială.

După cum ați menționat și dum
neavoastră, domnule președinte, 
secolul nostru a cunoscut două 
războaie mondiale, care au produs 
multe distrugeri de bunuri mate
riale și spirituale, dar, mai cu 
seamă, distrugerea a milioane și 
zeci de milioane de vieți ome
nești. Nu putem uita că cele două 
războaie mondiale din secolul nos
tru au pornit de pe continentul 
european, că ele au fost determi
nate de tendințele de dominație 
imperialistă, de asuprire a altor 
popoare.

După cum se știe, după cel de-al 
doilea război mondial a urmat o 
perioadă lungă, denumită „război 
rece", dar în care au avut loc 
multe războaie „calde" — ca să 
spun așa — care, deși locale, au 
provocat multe distrugeri și sufe
rințe și au îngrijorat întreaga o- 
menire care s-a manifestat activ 
pentru încetarea acestora. Este su
ficient să menționez, în această 
privință, Vietnamul, Indochina în 
general și Orientul Mijlociu.

în toți acești ani România a 
desfășurat o activitate susținută 
pentru a se pune capăt politicii 
vechi, imperialiste, de forță și dic
tat, pentru o politică nouă, care să 
asigure colaborarea multilaterală 
între toate națiunile lumii, fără 
deosebire de orânduire socială.

Constatăm cu multă satisfacție 
că, în ultimii ani, s-au obținut o 
serie de succese pe calea destinde
rii și colaborării internaționale. 
Am putea spune că s-a încheiat 
perioada „războiului rece" și a în
ceput o etapă nouă în dezvoltarea 
societății omenești. Sîntem însă la 
primii pași ; mai sînt încă popoa
re care suferă jugul dominației

coloniale. Colonialismul și neocolo- 
nialismul mai prbvoacă suferințe 
popoarelor. De aceea, este nece
sar de a se acționa cu toată fer
mitatea pentru a lichida cu desă- 
vîrșire aceste stări de lucruri 
anacronice. Noi pornim întotdeau
na de la faptul că fiecare popor 
trebuie să fie pe deplin liber și 
stăpîn pe destinele sale, că trebuie 
pus capăt oricărei dominații străi
ne. Pornim de la faptul binecu
noscut că niciodată un popor nu 
poate fi liber dacă admite asupri
rea altui popor. Tocmai de aceea, 
poporul român acordă sprijin activ 
mișcărilor de eliberare națională 
din Africa, își exprimă solidarita
tea cu toate popoarele care au pă
șit pe calea dezvoltării indepen
dente și luptă pentru a fi pe deplin 
stăpîne pe bogățiile proprii, pen
tru a-și putea organiza viața așa 
cum o doresc, fără nici un ames
tec din afară.

Am salutat cu multă satisfacție 
încetarea războiului din Vietnam 
și a bombardamentelor asupra 
Cambodgiei și ne exprimăm spe
ranța că aceste popoare 
să se dezvolte în pace.

Sîntem preocupați de 
în Orientul Mijlociu se 
încordarea și pericolul unui 
conflict cu grave consecințe pen
tru omenire. De aceea, considerăm 
că trebuie făcut totul pentru a se 
asigura aplicarea rezoluției Consi
liului de Securitate și restabilirea 
păcii în Orientul Mijlociu.

Trăind în Europa, acordăm o 
mare atenție problemelor securită
ții pe acest continent. Am acțio
nat pentru pregătirea Conferinței 
general-europene și apreciem că 
există reale condiții pentru desfă
șurarea și încheierea cu succes a 
acestei conferințe, punînd astfel 
bazele unei colaborări pe princi
pii noi între statele continentului 
european, ceea ce va asigura 
securitatea fiecărui stat din Euro
pa. contribuind, totodată, și la co
laborarea și pacea internațională.

După părerea noastră, pentru a- 
sigurarea cursului destinderii tre
buie soluționate încă multe pro
bleme. De aceea, considerăm că 
este necesar să intensificăm efor
turile pentru soluționarea tuturor 
acestor probleme în interesul și cu 
participarea tuturor statelor lumii.

Mai mult ca oricînd, problemele 
mari-, care interesează omenirea 
trebuie soluționate nu de cîteva 
țări, ci de toate țările, cu partici
parea tuturor națiunilor interesate, 
în acest sens, este necesar ca ță
rile mici și mijlocii să participe 
mai activ la întreaga viață inter
națională. Numai așa se poate a- 
sigura o pace trainică și îndelun
gată.

România a militat 
pentru așezarea 
ționale pe baza 
tății în drepturi 
nile, respectului 
suveranității, 
treburile interne, avantajului 
ciproc. Este necesar să se acțio
neze pentru ca toate statele să-și 
asume răspunderea de a renunța 
la forță sau la amenințarea cu 
forța în soluționarea unor proble
me dintre state.

Marile transformări care au loc 
în lume, preocuparea popoarelor 
de a fi stăpîne pe bogățiile națio
nale, de a se dezvolta corespunză
tor voinței lor constituite un factor 
deosebit de important al lumii de 
astăzi. Popoarele care au trecut pe 
calea dezvoltării independente sînt 
confruntate cu multe probleme e- 
conomico-sociale, dar, în primul 
rînd, aș menționa că toate aceste 
țări, datorită condițiilor istorice și 
dominației coloniale, se găsesc la 
un nivel de dezvoltare scăzut. De 
aceea, problema progresului eco- 
nomico-social, a lichidării decala
jului dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare consti
tuie o problemă de cea mai mare 
importanța a zilelor noastre.
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Calea dezvoltării economico-so- 
ciale a fiecărei națiuni presupune, 
în primul rînd, unirea eforturilor 
proprii, dezvoltarea solidarității 
între aceste popoare, colaborarea 
dintre ele și, totodată, impune ca 
o necesitate ca țările mai dezvol
tate să acorde un sprijin mai mare 
țărilor care au de făcut față unor 
probleme grele în dezvoltarea lor.

Vorbind de o lume mai dreaptă 
și mai bună, o lume a colaborării 
și păcii, nu putem uita faptul că 
continuă acumularea de arma
mente dintre cele mai moderne și, 
în primul rînd, de armament nu
clear. De aceea, este, o necesitate 
vitală de a acționa pentru înfăptu
irea dezarmării generale și, în pri
mul rînd, a celei nucleare. Desi
gur că este necesar să se ajungă 
la acorduri corespunzătoare pentru 
a se pune capăt cursei înarmări
lor, cheltuielilor uriașe de mijloa
ce materiale în scopul distrugerii, 
ca aceste mijloace să fie destinate 
dezvoltării economico-sociale, ști
inței, culturii, învățămîntului, ridi
cării bunăstării popoarelor.

Pornind de la faptul că înfăp
tuirea unei politici noi poate fi 
realizată numai cu participarea 
tuturor popoarelor lumii, -Româ
nia 
să 
ției Națiunilor Unite, 
organisme internaționale, în 
luționarea diferitelor 
dintre state, în așezarea relațiilor 
de colaborare pe principii noi, de 
deplină egalitate între națiuni, de 
respectare a dreptului internațio
nal.

Iată, domnule președinte, unele 
din preocupările guvernului și po
porului român, iată spiritul cu 
care efectuăm vizita în țara dum
neavoastră și în alte țări ale Ame
ricii Latine. Sîntem animați de 
dorința de a contribui activ la ac
centuarea cursului de colaborare 
între toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială. Dorim să a- 
ducem contribuția și să colaborăm 
activ cu celelalte state la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
în care oamenii muncii să se poată 
bucura din plin de rezultatele 
muncii lor, să se asigure o repar
tiție mai dreaptă, mai echitabilă a 
produsului național între toți mem
brii societății.

Tocmai în această direcție acțio
nează poporul român și facem to
tul ca roadele dezvoltării economi
co-sociale să servească nemijlocit 
ridicării bunăstării, fericirii, dem
nității umane a tuturor membrilor 
societății noastre socialiste.

Doresc, domnule președinte, 
vă mulțumesc pentru ordinul 
mi l-ați înmînat, care poartă 
mele, legendarului erou național 
venezuelean Simon Bolivar. Văd 
în această distincție o expresie a 
prieteniei față de poporul meu, 
față de România, de lupta pe care 
o ducem pentru dreptul popoarelor 
la libertate, independență și feri
cire.

Doresc, la rîndul meu, să vă în- 
mînez cel mai înalt ordin al țării 
mele — Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" — care simbo
lizează eliberarea poporului român 
de asuprire națională și socială, 
voința sa de a-și făuri viața cores
punzător năzuințelor sale. Vă în- 
mînez această distincție ca semn 
al stimei și prețuirii poporului ro
mân față de poporul venezuelean, 
ca semn al considerației față de 
dumneavoastră.

Fie ca prietenia dintre popoarele 
noastre să se dezvolte continuu, ca 
poporul român și poporul venezue
lean, conlucrînd în 
nii de activitate, 
la dezvoltarea lor 
cială, a bunăstării 
căruia și, totodată, să-și aducă con
tribuția lor la cauza generală a 
colaborării și păcii între toate po
poarele lumii.

Doamnelor și domnilor,
Doresc să toastez și vă rog să 

ridicați paharul pentru prosperita
tea și bunăstarea poporului vene
zuelean !

în sănătatea Excelenței Sale, 
domnul președinte Rafael Caldera, 
șl a stimatei doamne Caldera I

în sănătatea dumneavoastră, 
doamnelor și domnilor ! Pentru 
colaborare și pace între toate po
poarele lumii !
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Nicolae Ceausescu
1

Jesus Angel
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit joi după- 
amiază, la reședința sa din Ca
racas, pe Jesus Angel Paz Ga
larraga, candidat la președinție al 
„Noii forțe".

La primire a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Au fost de față Demetrio Boers- 
ner, secretar cu probleme de re
lații internaționale al Mișcării E- 
lectorale a Poporului — din partea 
Partidului Socialist, Eduardo Gal
legos Mancera, secretar cu proble
mele internaționale al Partidului 
Comunist din Venezuela, Jose 
Herrera Oropez, independent, Je
sus Soto 
ședințele 
temă a 
grupului 
venezueleano-română.

In numele „Noii forțe". Jesus 
Angel Paz Galarraga a salutat vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Venezuela și a exprimat încre-

Amesty, 
Comisiei de 
Senatului, 

parlamentar

senator, pre- 
politică ex
pres edintele 
de prietenie

Paz Galarraga
derea că această vizită, convorbi
rile care vor avea loc vor duce la 
dezvoltarea relațiilor de colabora
re dintre Venezuela și România, 
precum și la conjugarea eforturi
lor lor pe plan internațional, în 
slujba păcii și destinderii. Aceas
ta corespunde intereselor celor 
două popoare.

Jesus Soto Amesty a înfățișat a- 
poi rolul grupului parlamentar de 
prietenie venezueleano-română în 
stimularea relațiilor dintre cele 
două țări, expritmîndu-și dorința 
ca aceste relații, inclusiv pe linie 
parlamentară, să se dezvolte con
stant, în beneficiul celor două țări 
și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat grupul parlamentar de 
prietenie venezueleano-română 
pentru activitatea depusă în slujba 
nobilelor idealuri ale întăririi prie
teniei și colaborării dintre popoare
le noastre și a invitat o delegație 
parlamentară venezueleană să y’ 
ziteze România, spre a cunoaște î.i 
mod nemijlocit realizările și preo
cupările statului și poporului ro
mân.

Rectorul Universității Centrale din Venezuela, 
Rafael Josâ Neri

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, joi sea
ra, la reședința ce le-a fost re
zervată în Caracas, pe rectorul U- 
niversității Centrale din Venezue
la, Rafael Jose Neri.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mircea Malița, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

Au asistat Luis Cortez, decanul 
Facultății de științe, și Gustavo 
Rivas Mijares, decanul Facultății 
de inginerie.

Rectorul Universității Centrale 
din Caracas și ceilalți oameni de 
știință venezueleni au transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de salut din partea cadre
lor didactice și a studenților ve
nezueleni, exprimîndu-și profunda 
satisfacție pentru Vizita sa în Ve
nezuela. Oamenii de știință ve
nezueleni și-au exprimat bucuria 
de a-1 întîlni, la Caracas, pe șeful 
statului român, cunoscut pentru 
eforturile remarcabile consacrate 
propășirii economiei și culturii ro
mânești, bunăstării materiale și

spirituale a poporului român, cau
zei păcii și colaborării internațio
nale. Ei au dat, totodată, o înaltă 
apreciere activității științifice și 
obștești a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Universitarii venezue
leni și-au exprimat dorința ca 
schimburile dintre institutele de 
învățămînt superior din cele două 
țări să se intensifice în beneficiul 
unei mai bune cunoașteri re
ciproce, al apropierii dintre cele 
două popoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
cadrelor didactice, studenților ve
nezueleni cele mai bune urări de 
succes și a subliniat rolul tinere
tului, al studenților în dezvol
tarea fiecărei țări, în intensificarea 
schimburilor de valoni spirituale 
între popoarele român și venezue- ~ 
lean. Șeful statului român a in
vitat o delegație a Universității 
Centrale din Venezuela, în frunte 
cu rectorul ei, să viziteze Româ
nia, spre a cunoaște, la fața locu
lui, preocupările cadrelor didactice 
și ale tineretului studios din țara 
noastră, spre a examina în mod 
detaliat acțiunile de colaborare în
tre tinerii universitari din cele 
două țări.

(Urmare din pag. I)
Au luat parte Aristides Calvani, 

ministrul afacerilor externe, Nec- 
tario Andrade Labarca, ministrul 
afacerilor interne, Luis Enrique 
Oberto, ministrul de finanțe, gene
ral de divizie Gustavo Gardi Da
vila, ministrul apărării. Jose Cu
riei, ministrul lucrărilor publice, 
Enrique Perez Olivares, ministrul 
educației, Jesus Mayz Leon, mi
nistrul sănătății și asigurărilor so
ciale, Miguel Rodriguez Viso, mi
nistrul agriculturii, Alberto Mar
tini Urdaneta, ministrul muncii, 
Edilberto Elscalante, ministrul jus
tiției, Hugo Perez La Salvia, mi
nistrul minelor și petrolului, Luis 
Alberto Machado, secretarul gene-

în timpul solemnității depunerii unei coroane de flori la Panteonul Național din Caracas

ral al președinției, și alte pers 
nalități ale vieții politice din câ ■ 
pitala Venezuelei.

La începutul dineului 
tonat Imnul de Stat al 
Socialiste România.

Cei doi șefi de stat 
cuvîntări.

a fost in- 
Republicii

au rostit

★
în timpul dineului, președintele 

Rafael Caldera o înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cea 
mai înaltă distincție a Venezuelei, 
„Ordinul El Libertador", ca semn 
al prieteniei Venezuelei față de ' 
România, ca o expresie a înaltei 
stime față de șeful statului român, 
ca o dovadă a prieteniei pe care 
poporul Venezuelei o nutrește pen
tru președintele Nioolae Ceaușescu.

La rîndul său, președintele Con
siliului de Stat a înmînat șefului 
statului venezuelean cea mai înal
tă distincție a țării noastre. Ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România", clasa I, ca dovadă 
a stimei și prețuirii poporului ro
mân față de poporul venezuelean, 
ca semn al considerației față de 
președintele Caldera.

★
în continuare, la „Casa Ama- 

rilla" a avut loc ceremonia pre
zentării șefilor misiunilor diploma
tice acreditați la Caracas pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. în salo
nul de onoare al sediului ministe
rului de externe, șefii misiunilor 
diplomatice, împreună cu soțiile, 
au prezentat omagiile lor tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, semn al 
prestigiului și autorității de oare 
România și conducătorii ei se bu
cură în întreaga lume.

♦
Președintele Rafael Caldera ți 

doamna Alicia Caldera au oferit 
apoi o recepție în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, la care 
au participat membrii guvernului 
venezuelean, personalități ale vie
ții politice, culturale din Caracas, 
precum și șefii misiunilor diplo
matice.

Recepția s-a desfășurat într-® 
atmosferă caldă, prietenească.
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Întîlnirea cu reprezentanți 

ai cercurilor industriale si economice

CONTINUAREA
CONVORBIRILOR OFICIALE

’ Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae ’ Ceaușescu, s-a intîlnit. vi
neri dimineața, cu președintele Re
publicii Venezuela. Rafael Caldera. 
Tn curSul convorbirii oficiale care

a avut loc au fost abordate pro
bleme de interes comun ale vieții 
internaționale.

Au fost de față miniștrii de ex
terne ai celor două țări. George 
Macovescu și Aristides Calvani.

întîlnirea. care a avut loc la p 
latul „La Vineta", reședința 1 
zervată șefului statului român, 
decurs într-o atmosferă de c; 
dialitâte și prietenie.

A fost exprimată dorința comună de a dezvolta cooperarea 
în producție în multiple forme, în spiritul deplinei egalități 

și al avantajului reciproc
Vineri dimineața, președintele 

Nicolae Ceaușescu, însoțit de tova
rășii Ion Pățan, George Macovescu 
și Bujor Almășan. de ambasadorul 
României în Venezuela, Petrache 
Dănilă, și de alte persoane oficiale, 
a făcut o vizită la Federația ve- 
nezueleană a camerelor și asocia
țiilor de comerț și producție — 
FEDECAMARAS.

In sala de consiliu a Federa
ției, în prezența conducătorilor 
principalelor camere de comerț și 
asociații de comerț și producție,

Cu vin tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte al Federa

ției venezuelene a camerelor și 
asociațiilor de comerț și produc
ție,

Doamnelor și domnilor,

Aș dori să exprim satisfacția 
noastră pentru această întîlnire cu 
reprezentanții vieții industriale și 
economice din Venezuela. Sîntem 
bucuroși că în cadrul vizitei pe 
care o facem în țara dumneavoas
tră avem posibilitatea de a avea 
cu dumneavoastră convorbiri asu
pra problemelor economice și spe
răm că vom putea identifica o se
rie de domenii în care România și 
Venezuela. întreprinderile româ
nești și cele din Venezuela, cele de 
stat și particulare, vor fi interesa
te să stabilească o colaborare mul
tilaterală. Am venit în Venezuela 
animați de dorința de a, dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre popoarele noastre. în acest 
cadru avem, desigur. în vedere de 
a pune bazele unei colaborări mai 
largi în unele domenii' de activita
te. Dumneavoastră v-ati referit, de 
altfel, la unele dintre acestea. Fără 
îndoială că există posibilitatea 
unei colaborări în domeniul petro
lier, în domeniul metalurgic, în 
domeniul industrializării lemnului
— cu tot ce se cuprinde aici, in
clusiv în producția finită, celuloza
— în domeniul agricol și în altele.

România dorește să realizeze cu 
întreprinderile din Venezuela re
lații nu numai comerciale, dar și 
relații de cooperare în producție, 
deoarece, în actualele condiții in
ternaționale. în epoca revoluției 
tehnico-științifice. participarea la 
diviziunea internațională a mun
cii, colaborarea largă între state, 
între întreprinderi constituie o ne
cesitate pentru progresul rapid 
al fiecărui popor. De altfel, 
însăși viața a demonstrat că 
schimburile comerciale simple nu 
mai pot oferi o bază suficientă

. VIZITE ALE TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Vineri dimineața tovarășa 

Elena Ceaușescu, însoțită de doam
na Carmen Pietri de Arocha și 
de doamna Uslar Pietri, soția am
basadorului Venezuelei la Bucu
rești, a vizitat Catedrala din Ca
racas — remarcabil monument al 
artei arhitectonice — reconstruită 
în 1665 pe locul unei foste bi
serici de la începutul epocii co

președintele Federației, dr. Alfredo 
Paul Delfino, a salutat cu deose
bită căldură prezența președintelui 
Consiliului de Stat al României.

Evocînd bunele relații dintre 
cele două țări, bazate pe afinități 
de origine, limbă și cultură, pre
ședintele Delfino a subliniat im
portanța dezvoltării în continuare a 
relațiilor de colaborare economică 
dintre România și Venezuela. Țara 
noastră — a spus el — este intere
sată să cumpere din România o 
serie de importante produse indus

pentru o extindere a colaborării 
între diferite state. De aceea, Ro
mânia, ținînd seama de tendințele 
pe plan mondial, acționează pen
tru realizarea unei colaborări în 
producție, sub diferite forme care 
corespund intereselor fiecărui po
por. Avem în vedere, în acest ca
dru, constituirea de societăți mix
te, în conformitate cu legile Ro
mâniei ; constituim asemenea so
cietăți și în România, participăm 
la constituirea unor asemenea so
cietăți și în alte țări. Avem, deja, 
constituite unele societăți și se 
pare că această formă asigură o 
cooperare activă în producție și 
creează condiții pentru o extindere 
rapidă a relațiilor economice. De
sigur, sîntem preocupați ca aceas
tă cooperare în producție să fie 
realizată pe baze noi, să excludem 
vechile forme care însemnau ames
tec în treburile interne și, prin a- 
ceasta, desigur, toate ingerințele 
care urmau sub diferite forme.

Noi considerăm că această co. 
operare trebuie să se1 bazeze pe 
depjina egalitate între partenerii, 
întreprinderile constituite în a- 
ceastă formă să se supună legilor 
și normelor din statele respective : 
dacă sînt în România, legilor 
României, dacă sînt. de exemplu, în 
Venezuela. legilor- Venezuelei : să’ 
existe, desigur, toate garanțiile în 
ce privește libertatea de activitate 
economică corespunzătoare cu 
scopul întreprinderii respective, să 
existe garanția că investițiile ce se 
fac într-o parte sau alta vor putea 
fi recuperate, să existe toate con
dițiile care sint în general accep
tate în relațiile economice interna
ționale, fără ca aceste întreprin
deri să se amestece în vreun fel 
în treburile interne ale statului 
respectiv.

Pe aceste principii acționăm 
noi și dorim să realizăm această 
formă nouă de colaborare. Sigur, 
sînt și alte forme pe care le folo

loniale. In„ interiorul catedralei, 
bogat împodobită cu picturi, fres
ce și statui, se află cripta fami
liei eliberatorului țării, „El Liber- 
tador, Simon BoliVar“.

A fost, de asemenea, vizitată 
..Quinta anauco“, unde se află 
adăpostit Muzeul colonial, care 
cuprinde numeroase colecții de 

triale, printre care echipament in
dustrial complex, rafinării de pe
trol și utilaj petrolier, echipament 
pentru industriile chimică, siderur
gică, mașini agricole, nave mariti
me și fluviale, echipament electro
nic, instalații frigorifice și multe 
alte produse. La rîndul său, Vene
zuela poate oferi României o serie 
de produse interesînd economia 
românească, printre care — a sub
liniat el — minereuri de fier, pr'o- 
duse petrochimice, diverse produse 
agricole, fructe tropicale și alte 
produse.

sim în România, precum și în rela
țiile cu alte state, și anume de a 
contribui cu utilaje, cu asistență 
tehnică la realizarea unor între
prinderi într-o țară sau alta, dea 
asigura ca aceste utilaje să fie 
rambursate fie prin producția rea
lizată în întreprinderile respective, 
fie prin alte produse asupra căro
ra se cade de acord de la început.

în aceste condiții, desigur. între
prinderile la început pot fi pro
prietate fie a statului, fie particu
lare. Noi considerăm că proble
mele colaborării în producție. sînt 
esențiale pentru a extinde coope
rarea.

Am dori ca în acele domenii 
unde sînteți interesați să realizăm 
și cu dumneavoastră asemenea for? 
me de colaborare.

Am avut convorbiri cu președin
tele țării dumneavoastră ; miniștrii 
care mă însoțesc au avut convor
biri la ministerele economice și 
industriale. Am ajuns, în general.' 
la p., înțelegere bună în ce privește 
necesitatea extinderii •relațiilor' în
tre țările noastre. Vor fi 'semnate: 
de altfel, un acord comercial cu 
principii generale, un acord de 
colaborare în producție, un acord 
de cooperare tehnico-științifică. un 
acord de cooperare în domeniul 
agriculturii și în alte domenii. 
Deci, din punct de vedere al bazei 
juridice, ca să spun așa, voth sem
na cu guvernul țării dumneavoas
tră o serie de acorduri care des
chid posibilitatea realizării altor 
acțiuni concrete, dar doresc să sub
liniez că aceste acorduri reprezin
tă numai partea juridică, un cadru 
general, sînt referiri la o serie de 
probleme de principiu ale rela
țiilor noastre : urmează ca. în mod 
concret, pe baza acestor orientări 
generale, să realizăm o cooperare 
practică și am dori să găsim în 
Venezuela o atitudine pozitivă la 
întreprinderile de stat și particu
lare, să lărgim această colaborare.

mobilă, pictură, sculptură, obiecte 
de uz casnic.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere față 
de modul exemplar în care sînt 
păstrate aceste prețioase relicve 
ale istoriei Venezuelei — mărtu
rii ale măiestriei artistice a unui 
popor înzestrat — și a semnat în 
cartea de onoare a Muzeului co
lonial.

Președintele Federației a sub
liniat că vizita șefului statu
lui român. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. constituie un prilej fe
ricit pentru amplificarea schim
burilor comerciale și relațiilor 
economice dintre cele două țări, 
în condiții de deplină egalitate și 
avantaj reciproc.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul președintele Consiliului 
de Stat al României, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Iată în ce spirit am venit în Ve
nezuela, in ce spirit gîndim noi, 
în sensul la care m-am referit 
deja, să dezvoltăm relațiile dintre 
țările noastre.

Sîntem mulțumiți de ceea ce am 
realizat în convorbirile cu pre
ședintele și guvernul venezuelean, 
sîntem mulțumiți de unele convor
biri pe care le-am avut pînă acum 
și, de aceea, aș dori să-mi exprim 
speranța că vizita noastră, convor
birile pe1 care le-am avut, inclusiv 
convorbirile cu dumneavoastră de 
astăzi, vor deschide posibilități 
pentru o largă colaborare între 
țările noastre. Se pot face multe 
lucruri și dorim realmente să fa
cem multe pe această cale.

Cu aceste sentimente, cu aceste 
cuvinte, vă invit să aveți deplină 
încredere în colaborarea economică 
cu România și să fiți siguri că va 
fi avantajoasă și pentru dumnea
voastră și pentru noi. Nici nu se 
pot face afaceri decît în aceste 
condiții. (Vii aplauze).

★
.A lupt apoi cuvîntul tovarășul ■ 

Ion Pățan, vicepreședinte al. Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, care a făcut o 
expunere asupra posibilităților 
existente de' dezvoltare a rela
țiilor de colaborare și cooperare 
dintre cele două țări. Au mai luat 
cuvîntul președintele . Consiliului 
venezuelean al industriei și pre
ședinte al Camerelor de industrie 
din Caracas, Emilio Conde Jhan, 
președintele Consiliului venezue
lean al comerțului și serviciilor, 
președinte al Camerelor de co
merț din Caracas. Ramon Imery, 
și președintele Comisiei de inte
grare economică a FEDECAMA
RAS, Armando Branger.

Președintele Consiliului vene
zuelean al comerțului și servicii
lor, Ramon Imery, a ținut, în mod 
special, să transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu bunele im
presii cu care a rămas din călă
toria sa în România. călătorie 
efectuată în fruntea unui grup 
de oameni de afaceri din Vene
zuela. „Am adus din țara dumnea
voastră — a spus el — imaginea 
unui popor care a știut să meargă 
hotărît pe calea unei dezvoltări 
independente".

Reportajul vizitei a fost 
realizat de
Ion CÂRJE
Mircea MOARCAȘ
Romulus CAPLESCV 
Radu PASCALTelefotograliii : Radu CristescuIon Dumitru

La intilnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu Lorenzo Fernandez, cândidat la președinție din partea partidu- 
, lui de guvernămînt C.O.P.E.I.

In timpul intilmrii dmlre tovarașa tlena Ceaușescu și doamna Alicia rietri ae caiaera

ÎNTÎLNIRI DE LUCRUTovarășii Ion Pățan. \ieapreședinT te al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, și George Macovescu, ministrul afacerilor externe, au avut o intilnire de lucru cu ministrul afacerilor externe al Venezuelei, Aristides Galvani.’ La intilnire au participat, de ambele părți, consilieri și 'expert.!;Au fost examinate, cu acest prilej, aspecte ale dezvoltării relațiilor bila

terale in, domeniile economiei, • culturii, științei și tehnicii.
★Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, s-a intîlnit. vineri, eu Miguel Rodfiguez Viso. ministrul v'e- nezueleâfi al agriculturii.Au fost abordate probleme legate de acordul complementar .de colaborare și cooperare in domeniul. agri

culturii, precum și modalitățile d aplicare a acestuia.
★Tovarășul Bujor Almășan, mi nistrul minelor, petrolului și geolo giei. a avut, joi seara, o intilnire d lutru cu ministrul minelor și petre lului al Venezuelei. Hugo Perez I. Salvia, cu care a examinat o serie d probleme ale cooperării român'’ venezuelene in domeniul petrolului minier și al petrochimici.

Gospodărirea energiei electrice și termice preocupă în aceste zile pe fiecare muncitor din cadrul Combinatului de celuloză și hirtie din Bacău. Prin modernizarea proceselor tehnologice, eliminarea funcționării în gol a utilajelor, înlocuirea motoarelor supradimensionate, recuperarea resurselor energetice, consumurile normate au fost diminuate de la începutul anului și pmă acum cu 433 173 kWh energie electrică și aproape 3 000 tone combustibil convențional. Numai la fabricarea pastei mecanice din lemn, prin înlocuirea unei faze din procesul tehnologic și a transportului pneumatic al acesteia prin pompare, se obține o economie anuală de circa 730 000 kWh energie electrică. In momentul de față, specialiștii de aici sînt preocupați de folosirea cantităților de căldură rezultate la arderea piritelor și dc micșorarea consumului de gaz metan. în acest scop, ei au conceput un agregat destinat arderii deșeurilor lemnoase. care va aduce o economie anuală de circa 500 000 mc de gaz metan.
Colectivele întreprinderilor industriale din județul Caraș-Severin întreprind acțiuni energice pentru reducerea normelor de consum. Astfel, metalurgiștii de la Combinatul siderurgic din Reșița au economisit pînă în prezent 16 300 tone combustibil convențional. La rindul său, colectivul întreprinderii de construcții-metalice din Caransebeș 

a realizat pină acum economii de peste 1 200 tone de metal. Rezultate bune în acest domeniu au obținut și lucrătorii din industria lemnului. La C.P.L. Caransebeș, ca urmare a reducerii normelor de consum și reutilizării- rămășițelor, s-au înregistrat economii de peste 1 100 tone material lemnos, iar la întreprinderea forestieră de exploatare și transport a lemnului din aceeași localitate — alte 340 tone.
Pe șantierele de construcții ale județului Olt, concomitent cu sporirea ritmului de execuție a investițiilor, se acordă o mare atenție economisirii materiilor prime și materialelor. Pină acum. în cadrul Grupului de șantiere Slatina al T.C.l.-Craiova s-au economisit 5(1 tone ciment. 2 000 m carton asfaltat. 200 000 bucăți cărămidă, 100 mc cherestea. 1 000 kg vopsea ulei, 5 000 mc materiale de carieră etc Cele mai bune rezultate în acțiunea de economisire a materialelor le înregistrează șantierul nr. 1 Slatina.
întreprinderea de mașini electrice București a devansat planul de livrări la export cu aproape o lună de zile, recent fiind expediate beneficiarilor din străinătate. în contul lunii octombrie, primele loturi de motoare de 2 și 1,5 MW și generatoare de sudură.

Se estimează că în cursul lunii septembrie livrările suplimentare către beneficiarii externi vor ajunge la circa 3 milioane lei valută. In cadrul preocupărilor pentru diversificarea gamei de pr»duse electrotehnice, pe piața externă au fost 

Realizări de prestigiu in 
îndeplinirea sarcinilor economice

trimise primele convertizoare de 315 Amperi. De asemenea, au fost executate o serie de grupuri de medie frecventă de 2 500 și 8 000 Hertzi.Cele peste 300 de produse cart figurează pe lista de export a întreprinderii au ajuns să fie comercializate în aproape 50 de țări.
In decursul celor 8 luni care au trecut din acest an, constructorii din județul Vrancea au pus în funcțiune 10 obiective, printre care: Fabrica de produse ceramice din 

Oddbești, Fabrica de ștanțe. matrițe, dispozitive și scule așchietoa- re de la Focșani, complexele zootehnice de la Vinători și Odobești, o centrală telefonică automată, un spital cu 700 paturi și complexul turistic și hotelier „Unirea". Mun

citorii și specialiștii viitoarelor u- nități economice și-au unit eforturile cu cele ale lucrătorilor, de pe șantiere, devansînd astfel termenele de intrare în funcțiune. Ca urmare, volumul producției globale industriale a județului a înregistrat, pină acum o creștere de 241,5 milioane lei în raport cu nivelul atins în perioada corespunzătoare a anului trecut.
Răspunzînd cererilor elienților externi, producătorii de becuri electrice din Fieni au expediat 6upli- 

mentar, intr-o lună. 200 000 lămpi electrice speciale, iar de la începutul anului- și pină acum, peste un: milion. Un asemenea succes are la bază. între altele, preocuparea, colectivului întreprinderii pentru mai buna folosire a capacităților de 

producție și asigurarea unei înalte calități a produselor.
La Bacău, pe platforma industrială de sud a orașului, a fost pusa recent în funcțiune, cu o lună de rile mși deyreme," la capacitatea prevăzută pentru prima etapă, o nouă întreprindere de mașini-uncl- te. Obiectiv important al industriei noastre constructoare de mașini, noua unitate este înzestrată cu utilaje moderne, de înaltă tehnicitate, realizate in'țară și peste hotare. 

Aici se vor produce mașini-u- nelte grele pentru prelucrarea m.- talelor, dintre care menționăm mașinile de alezat și frezat orizontal și mașinile de frezat longitudinal portale. denumite pe scurt AF—85. Conducerea întreprinderii s-a ocupat din vreme de pregătirea cadrelor necesare.' calificind. in diferite unități similare din țară, peste 1 500 de muncitori. Prima mașină pur- tind marca fabricii băcăuane a și fost realizată și a primit calificativul ..foarte bine". Constructorul. Trustul de construcții industriale din municipiul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej. continuă lucrările de montaj al mașinilor și utilajelor prevăzute pentru etapa, a doua, care are termen de punere in funcțiune in anul viitor.
încheierea mai devreme a lucrărilor de. dezvoltare a uzinei de cupru in cea de-a. III-a etapă, din cadrul întreprinderii metalurgice de metale neferoase din Baia Mare. înseamnă crearea unor noi posibilități de realizare a planului. cincinal înainte de termen. Mulți dintre chimlștii și metălur- giștii întreprinderii au lucrat cot la cot cu constructorii șantierului din- Baia Marc , al T.C.I.-CIuj, in vederea grăbirii lucrărilor, efec- tuind montajul unei părți din instalații. După ce prima capacitate de producție -din această a III-a 

etapă de dezvoltare a uzinei de cupru — instalația de cupru con- vertizor — a fost pusă in funcțiune eu 5 luni mai devreme (în .cursul lunii mai), iată acum o nouă realizare de prestigiu : instalația de cupru electrolitic a fost dată .in exploatare eu 30 de zile înainte de termen. Această instalație va aduce un spor de producție de peste 11 milioane lei numai în cursul lunii septembrie.
In dorința de a contribui la buna aprovizionare a furnalelor cu cantități sporite de materie primă, minerii din bazinul Poiana Ruscăi au extras, peste sarcinile de plan aferente perioadei care a trecut dc la începutul anului. 18 ăOO tone minereu de fier. Prin folosirea cu eficiență sporită a mașinilor, creșterea randamentului pe post in abataje și îmbunătățirea calității minereului preparat, colectivul întreprinderii miniere Teliuc a livrat în plus Combinatului siderurgic Hunedoara o cantitate . de concentrat de minereu de fier care poate servi la producerea a peste 13 000 tone de fontă.Valoarea producției industrials date peste plan de la începutul a- nului de unitățile aparținind Centralei minereurilor din Deva a a- iuns la 73.3 milioane lei.
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FAPTUL Semănatul griului poate fi încheiat

DIVERS
într-o săptămînă cu condiția ca, Un plus de frumusețe de 15 milioane lei

„Farmec" 
la școală

Școala generală nr. 17

PlNĂ LA SEMĂNA T, TERENURILE
La . _________  ______

noul cartier ~ clujean Mănăș'tiir 
a fost amenajat un atelier de 
matrițe și de injectat mase 

I plastice în care vor lucra
■ băieți, precum și un laborator

unde fetele vor realiza produ
se cosmetice. Atit atelierul, 
cit și laboratorul aparțin în
treprinderii de produse cos
metice „Farmec". O surpriză I pe care, firește, elevii școliiI o vor aprecia ca atare. Și „far
mecul" ei este cu atit mai 
mare cu cit, la absolvirea cla- set a X-a, ei vor primi, pe lin
gă diploma de studii, șt certi
ficatul de muncitor calificat.

din EXEMPLAR PREGA TITE
al se și de că

Trei pe o 
motoretăPe una din străzile municipiului Alba Iulia și-a făcut a- pariția o motoretă „Mobra“. Ducea „în spate*1 trei persoane, în loc de două. O probă de rezistență a acestui tip de motoretă ? Un agent de circulație l-a oprit pe conducătorul ei pentru a lămuri lucrurile. Spre surprinderea sa, cu acest prilej a constatat că Ștefan Lăcătuș din Alba Iulia nu avea... carnet de conducere. In schimb, după cum s-a stabilit mai tirziu, avea în sînge o îmbiba- ție alcoolică de 2,5 la mie. logul ? Adio, „Mobra11 1 cam dată. Epi- Deo-
Arborele 
laleaNu de mult, specialiștii cadrul Comisiei județene ceava pentru ocrotirea monumentelor naturii au identificat in satul Șcheia o specie rarisimă de arbore. Este vorba de un arbore exotic care poate a- tinge o înălțime de 30 metri, numit lyriodendron tulipifera, sau cum i se mai spune, „arborele lalea*1, denumire care vine de Ia frunzele sale de culoare galben-verzuie cu stria- ții roz-violacee, în formă de lalea. Fiind singurul exemplar de acest fel din Moldova, el a fost deja pus sub protecția comisiei județene pentru ocrotirea monumentelor naturii.

din Su-

Nici 
de doi bani
omenieAbia ieșită din spital, o femeie slăbită amețește jn plină stradă. Cei din jur îi Vin ajutor și-o ridică. Apelează serviciile unui taximetru gindul s-o ducă la spital, ajută să urce, dar șoferul treabă de bani. Femeia n-avea bani. Venea din spital. Atunci, șoferul Ștefan Pop, de pe taximetrul l-MM-483 al întreprinderii comunale din B^ia Mare, spune să fie coborîtă din mașină... Nici protestele celor de fată nu l-au mișcat din ho- tărîrea sa. Bolnava a fost nevoită să aștepte sosirea salvării. N-a găsit la șofer nici doi bani omenie.

în la cu O în-

de
„Misterul 
alunelor"

Timpul frumos și călduros din a- ceastă primă parte a lunii septembrie grăbește coacerea florii-soarelui, porumbului, strugurilor, dar usucă pă- mîntul, ceea ce impune ca lucrările de pregătire a terenului pentru însă- mînțările de toamnă să se execute cu cea mai mare atenție. Problema a fost discutată pe larg în ședința consiliului tehnic al ministerului. Pe baza unei- ample analize a stării de aprovizionare a solului cu apă, prezentată de Institutul de meteorologie și hidrologie au fost stabilite modalitățile în care să se execute arăturile și pregătirea patului germinativ, s-a recomandat efectuarea lucrărilor de irigare, s-au făcut precizări în legătură cu termenele la care trebuie să înceapă semănatul. Asupra acestor probleme vom reveni intr-un viitor articol.în momentul de față, sarcina care stă in fata tuturor oamenilor muncii din agricultură, a specialiștilor, a organelor de partid, de stat și agricole este de a intensifica pregătirile in vederea insămințării griului: executarea arăturilor, pregătirea patului germinativ, fertilizarea terenurilor eu gunoi de grajd și îngrășăminte chimice, asigurarea și conditionarea semințelor. Pînă ieri, potrivit datelor centralizate la ministerul de resort. au fost făcute arături pentru însămînțările de toamnă pe o suprafață de 1 632 400, ceea ce reprezintă 57 la sută din suprafețele prevăzute în întreprinderile agricole de stal și 50 la sută în cooperativele agricole.Pregătirea din vreme a terenului constituie prima condiție de care depinde încadrarea semănatului în limitele timpului optim. Experiența u- nitătilor agricole a dovedit că în condițiile actualei dotări cu tractoare, semănători și alte utilaje, semănatul propriu-zis nu constituie o problemă : lucrarea se poate încheia în maximum 10 zile în oricare cooperativă agricolă sau întreprindere a- gricolă de stat. Ceea ce frînează viteza de înaintare la semănat sînt greutățile la pregătirea terenului. De aceea, peste tot trebuie acționat în așa fel încît la declanșarea semănatului să existe terenul pregătit în totalitate. Cu mici excepții, toate suprafețele de pe care s-au recoltat plantele premergătoare au fost arate. Acum se ară terenurile care se eliberează de sfecla de zahăr, cartofi, floarea-soarelui, porumb si alte culturi. Intre cele două lucrări nu trebuie să se creeze nici un decalai !Specialiștii afirmă că grîul trebuie semănat într-un teren așezat, ceea ce permite ca semințele venipd în contact strîns cu solul să germineze și să răsară repede. Cînd grîul este semănat în teren afinat, în care boabele ajung Ia adîncimi diferite, răsăritul este neuniform, multe plante pier, iar producțiile sînt mici. De aceea trebuie recoltate cu prioritate culturile tîrzii de ne terenurile care urmează să se însămînteze cu grîu, exerutîndu-se nelnt.lrzW arături de bună calitate. In acest fel se va reuși ca in loc de 3 săptămîni —. cum se întîmola adesea în ceilalți ani — semănatul să se termine în decurs de o săptămînă.Organele de partid și de stat stnt chemate să îndrume si să spritine unitățile agricole ca acestea să elibereze terenurile destinate însămînță- rilor de toamnă, să le are în timpul cel mai scurt și să le pregătească corespunzător în vederea semănatului. In acest fel va nutea fi nusă o temelie solidă viitoarei recolte.In legătură cu stadiul pregătirilor pentru semănat, cu sprijinul corespondenților ziarului am organizat o anchetă în mai multe județe ale tării. Publicăm azi cîteva din constatările la fața locului.

min, Porumbești, Urziceni, Petrești și altele au toată sămința pregătită.In unele cooperative agricole acțiunea de condiționare a griului a început cu intîrziere, fiind necesară intervenția direcției agricole pentru a se grăbi lucrările. La cea din Tăș- nad, bunăoară, pină la 5 septembrie au fost condiționate abia 40 la sută din cele 180 tone sămînță de griu. Deși se cunoștea că lucrarea este întirziată, după amiază lucrul la selector a fost întrerupt. La cooperativa agricolă Sărăuad condiționarea semințelor a început abia la 6 septembrie. Conducerea cooperativei motiva întîrzierea prin lipsa selectorului. Dar acesta se afla la numai doi pași. în baza de recepție Tășnad. A trebuit să vină cineva de la județ pentru a da dispoziție să fie folosit.

gricolă să intervină prompt, să ia măsurile necesare pentru ca în toate cooperativele agricole din județ pregătirile în vederea însămînțării griului să se încheie cît mai repede.
Vaslle RUSU
corespondentul „Scînteii’

VASLUI de

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*

SALAJ

Orșovei — orașul modern, cu o linie arhitectonică ingenioasă și îndrăzneață, ridicat din temelie în zona lacului de acumulare hidrocentralei — i mai spune acum „Perla Porților Fier". Merge vesteaorșovenii sînt neîntre- cuți gospodari.— în perioada care a trecut din acest an, preciza Gheorghe Dăo- garu, primarul orașului, locuitorii Orșovei au adăugat străzilor, prin muncă voluntar- patriotică, un plus de frumusețe de... 15 milioane lei. Ei țin mult ca Orșova să ocupe un loc de frunte în competiția pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților.Am notat pentru dv. cîteva dintre obiectivele de interes public realizate de cetățeni în ultimul timp.La noua casă de cul-

tură a sindicatelor, inaugurată nu de mult — cel mai modern e- dificiu de acest fel în județ — s-au efectuat, prin muncă voluntar- patriotică, lucrări în valoare de peste 200 000 lei. S-au construit noi străzi cu o suprafață de 2 600 mp și au fost extinse trotuarele cu încă 40 726 mp. S-au efectuat, de asemenea, reparații de străzi și trotuare pe mai bine de 40 100 mp. Au fost amenajate și întreținute spații șl zone verzi pe o arie de a- proape 18 ha. In primăvară s-au plantat peste 30 000 trandafiri șl 33 500 arbori și pomi ornamentali. La efectuarea unei Importante lucrări de maluri locuitor prestat muncă triotică.ceastă lucrare s-au e- conomisit aproape 6,7
taluzări fiecare al orașului a zeci de ore voluntar-pa- Numai la a-

milioane lei. In mai puțin de o lună au fost amenajate-, în zona orașului. 3 noi terenuri de joacă pentru copii. La noiul stadion „Minerul11, dat în folosință de curînd, care dispune de un teren de fotbal, terenuri de volei și handbal, pistă de alergări, s-au efectuat, prin muncă voluntar-patriotică, lucrări de peste un milion lei. Inițial, orșovenii și-au propus să realizeze numai prin muncă patriotică o- biective și lucrări în valoare de 8.5 milioane lei. încă de pe a- cum, cînd mai sînt 4 luni pînă la finele a- nului, valoarea obiectivelor și lucrărilor e- dilitar-gospodărești înfăptuite se cifrează la 15 milioane lei.
Virqtl TATARU 
corespondentul 
„Scînteii’

Intenții bune în burduf de... birocrație

Cofetăria din pasajul Univer- 
ora 20. 

Un client cere o sută de gra
me de alune. „Am avut, 
s-au terminat" — răspunde vin- 
zătoarea.

— De ce s-au terminat ? — in
tervenim noi in discuție.

— Pentru că așa se termină 
în fiecare seară. Le aducem di
mineața și se vind foarte repe
de — explică ea ușor mirată 
de o asemenea întrebare.

De data aceasta, pornim noi 
să cumpărăm o sută de grame 
de alune de la o altă cofetărie 
apropiată. Și trecem pe rind 
pe la „Universității", „Mimoza". 
„Cișmigiu", „Lămiița", ~ 
— adică 
existente 
versitate. 
situație : 
alune, vă servim miine 
neață !" De ce n-or fi 
seara alune ? De teamă 
învechesc sau că... nu rezistă la 
frigider peste noapte ? Să fie 
acesta misterul ?

sității, 5 septembrie,
SATU-MARE

dar

, „ , „Opera"
prin toate cofetăriile 
intre Operă și Uni- 
Peste tot — aceeași 

„seara nu mai avem 
dimi- 
avind 
că se

în județul Satu-Mare se remarcă cu deosebire faptul că, pentru prima oară în acest an, cea mai mare parte din suprafața de 52 000 ha destinată griului — aproximativ 75 la sută — va fi însămînțată cu soiuri de mare productivitate. La stocurile de sămînță existente în cooperativele agricole se adaugă și cele 6 000 tone asigurate prin centrul de contractare, condiționare și valorificare a semințelor. „Acest lucru a fost cu putință datorită creșterii substanțiale a suprafeței loturilor semincere — ne explică tov. ing. Nicolae Bahici, directorul direcției agricole județene. Pe cele peste 2 000 ha loturi semincere cu grîu s-au înmulțit, în exclusivitate, soiurile intensive11. De asemenea, aflăm că în cooperativele agricole s-a condiționat, pînă la 6 septembrie, 97 la sută din necesarul de sămînță de grîu, din care procentul de sămînță analizată și certificată cu buletine roșii reprezintă 90 la sută. Cooperativele agricole Că-

în județul Sălaj sînt multe terenuri cu un grad scăzut de fertilitate pe. care obținerea unor recolte mari este condiționată, în cea mai mare măsură, de folosirea unor cantități corespunzătoare de îngrășăminte naturale și chimice. De altfel, recoltele mari de griu pe care le-au obținut în acest an cooperativele agricole din Sărmășag, Hereclean, So- meș-Odorhei, Năpradea, Pericei se datoresc, între altele, fertilizării terenului și pregătirii lui corespunzătoare înainte de semănat. Iată de ce, la consfătuirea griului care a a- vut loc nu de mult la Zalău — fă- cîndu-se o amplă analiză a cauzelor care au determinat ca, în unele locuri, să nu se obțină recolte pe măsura posibilităților — s-a stabilit să se folosească mai multe minte, să se acorde cea mai tenție calității lucrărilor de re a terenului.în numeroase cooperative s-a ținut seamă de aceste indicații. .Astfel, la cooperativa agricolă din Herecl-an — după cum ne spunea inginerul șef Mihai Vereș — au fcst arate 40 la sută din suprafețele ce se vor însămînța cu grîu și se desfășoară o1 amplă acțiune în vederea fertilizării terenurilor. De 10 cu un greifer și 6 remorci s-au transportat la cîmp 1500 gunoi de grajd. Au mai aplicate sub arătură cite 300 kg su- perfosfat și 200 kg azotat de amoniu pe circa 180 ha din cele 430, cite se vor însămînța în această toamnă. Pe ansamblu însă, în unitățile agricole din acest județ, arăturile și fertilizările sînt întîrziate. S-au fertilizat cu îngrășăminte organice doar 68 la sută din terenurile prevăzute — și acestea foarte restrînse. La cooperativele agricole din Sălățig, Benesat, Uileac, Bocșa, Sălăjeni și altele nu s-a transportat la cîmp nici un kilogram de Îngrășăminte organice. A- ceastă situație impune ca direcția a-

Plenara Comitetului județean partid Vaslui, care a avut loc în ziua ■ de 1 septembrie, a dezbătut, la unul din punctele de pe ordinea de zi, problema pregătirii și desfășurării campaniei de însămînțări, adoptîn- du-se și un proiect de măsuri. între altele, s-a stabilit să fie eliberate rapid terenurile destinate griului încît, pînă la 10 octombrie, să se încheie semănatul. în ce stadiu se află pregătirile pentru însămînțări 7 Pină la 4 septembrie, în cooperativele a- gricole din județul Vaslui se efectua- . seră arături pentru însămințări pe 38 800 ha — peste 51 la sută din plan — din care pe 25 539 ha se poate intra chiar miine cu semănătorile. La cooperativa agricolă producție

Vulturești, cu toate că unele terenuri destinate culturilor de grîu sînt excesiv de uscate, din care cauză se lucrează anevoie la pregătirea patului germinativ, din cele 600 ha planificate, 400 sînt gata pentru semănat. Dacă la Vulturești am constatat o vie preocupare pentru viitoarea recoltă de grîu, la cooperativa agricolă Ștefan cel Mare domnește acalmia. Cei trei funcționari întîlniți la sediul cooperativei, inclusiv șeful contabil, loan Ungureanu, nu reușesc să ne informeze exact asupra mersului lucrărilor de sezon. Ce suprafață s-a pregătit ? Care este situația semințelor ? Nu se știe. O situație aproape similară am întîlnit și la cooperativa agricolă Negrești. Aici, din 750 de ha planificate pentru grîu, au fost pregătite doar 118 ha. La întrebarea dacă pe baza celor stabilite la plenara comitetului județean de partid s-a întocmit un plan concret de măsuri, ni s-a răspuns : „îl facem mîi- ne“... Din situațiile relatate se desprinde concluzia că, în unele unități, este necesar să se impulsioneze lucrările ^e pregătire în vederea însă- mînțării griului.
Vasile IANCU 
corespondentul „Scînteii

îngrășă- mare a- pregăti-agricole

zile,tone fost

| Faliment, pe I 
I cont propriu |din întreprinderea din Brașov, Nico- Vaslui (care,La ieșirea de tractoare lae Donosa din deși nu mai era demult salariat în această unitate — în virtutea unei legitimații „uitate11 a- supra sa la lichidare — continua să intre prin secții și ateliere ca la el acasă) a fost surprins cu două alternatoare camuflate, pentru a le scoate a- fară. A fost predat organelor de miliție, care au început ancheta de rigoare. în urma percheziției efectuate, la domiciliul lui N.D. au fost găsite piese și materiale sustrase din întreprindere. în valoare de peste 10 000 lei. Un întreg... autoService ! Pentru că, de fapt, N. D. se apucase să repare automobile pe cont propriu și prospera văzînd cu ochii. Acum îl așteaptă... „falimentul11.

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

CUMPĂRAREA DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALA?Unitățile C.E.C. din întreaga tară emit cetățenilor care doresc să-și cumpere locuințe din fondul locativ de stat și să economisească în condiții avantajoase sumele necesare librete de economii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală.Pentru sumele depuse pe noul libret și folosite la cumpărarea de locuințe din fondul locativ de stat. Casa de Economii și Consemnațiuni acordă titularilor o dobindă de 5 la sută pe an. Sumele păstrate pe aceste librete se restituie oricînd la cerere și pot fi folosite și în alte scopuri.Pentru a deveni titularul unui libret de economii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală vă puteți adresa tuturor unităților C.E.C. proprii a- tît de la orașe, cit și de la sate.

Depunerile ulterioare și restituirile le puteți efectua la oricare unitate C.E.C. proprie, unități poștale și ghișee C.E.C. din comune, întreprinderi și instituțiiIn afară de avantajele specifice, titularul unui libret de e- conomii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală beneficiază și de alte avantaje, ca de pildă : garanția statului asupra sumelor depuse ; păstrarea secretului privind numele depunătorului și operațiile efectuate ; scutirea de impozite șl taxe a depunerilor și dobînzilor, precum și imprescriptibilitatea lor ; dreptul de a împuternici și alte persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C. și dreptul de a lăsa moștenire sumele depuse.
I

A

La sugestiile cetățenilor, întreprinderea comercială de stat „A- limentara“ Craiova a organizat, pe lingă marile întreprinderi industriale, cum sint „Electroputere11, întreprinderea mecanică de material rulant. Fabrica de confecții, întreprinderea de prefabricate din beton. Combinatul chimic Craiova și altele, magazine a- limentare cu autoservire. Scopul acestor u- nități l-a sintetizat în următoarele cuvinte tovarășul Vaslle Popa, directorul comercial al I.C.S. „Alimentara11 Craiova: „Ele (unitățile) trebuie să contribuie la aprovizionarea cît mai rapidă a salaria- ților din întreprinderile respective, să faciliteze muncitorilor posibilitatea de a face dimineața, la Intrarea în schimb, comenzi la microcase, iar la ieșirea din schimb să-și ridice pachetul cu mărfurile comandate. Pentru a satisface cît mai multe cerințe, pe lingă produse alimen-

tare, magazinele sînt aprovizionate cu o gamă largă de produse de uz casnic ți băcănie11.Demn de remarcat este faptul că întreprinderile industriale au ințoles și pus la dispoziția I.C.S. „Alimentara11 spațiile corespunzătoare. La rîn- dul ei, întreprinderea comercială amintită a mobilat și a pus în funcțiune magazinele despre care este vorba. S-ar părea deci că de la dorință pînă la faptă n-a fost decît un pas. Dar ceva nu merge. Programul acestor magazine nu este corelat cu programul întreprinderilor încît să dea posibilitate sala- riaților să poată face comenzile în timpul liber. La „Eleetropu- tere", bunăoară, intrarea în schimbul de dimineață se face pînă la ora 6,50. Magazinul își începe însă activitatea abia la ora 9,00 dimineața. E clar că muncitorii nu pot ieși din schimb să tacă comenzile de care

au nevoie, iar magazinul are o vinzare cît se poate de scăzută. La întreprinderea mecanică de material rulant, deși are un program corelat cu al întreprinderii (6,00— 11,30 ; 14,30—17,00) magazinul nu satisface cerințele clienților pentru că mărfurile nu sînt ambalate. Din a- ceastă cauză se produc aglomerații, muncitorii pierd timp mult stînd la rînd și uneori sînt nevoiți să iasă lucru pentru a se aproviziona cu pachețelul pentru pauza de dimineață. Nici aici și nici la Fabrica de confecții sau Combinatul chimic Craiova nu se primesc comenzi pentru acasă pentru că nu s-au înființat încă... microcasele !Intenția lăudabilă nu este suficientă. Ea trebuie însoțită și de măsuri care să ducă la aplicarea în practică a acestei intenții.
Nistor TUICU 
corespondentul 
„Scînteii"

Noi unități ale cooperației de consumRețeaua cooperației de consum din județul Tulcea s-a îmbogățit de curînd cu noi unități. Este vorba de magazinul universal din Frecăței, complexul de prestări servicii din Sarichioi, fabricile de gheață de la Tulcea, Măcin și Ba- badag. Pînă la sfîrși- tul anului vor mai fi

date în folosință magazinele universale de la Lunca șl Slava Rusă, ca și brutăriile de la Chilia Veche și Baia. Acestea nu sînt singurele noutăți. La Măcin, de pildă, cu cîteva zile în urmă a început construcția u- nui supermagazin ce va dispune de o alimentară cu autoservi-

re și raioane specializate pentru desfacerea mărfurilor textile și metalo-chimice. In Deltă, la Sf. Gheorghe, se amenajează un punct turistic, amatorilor de drumeții ur- mînd să le fie puse la dispoziție un restaurant, căsuțe cu 100 locuri, iar în faza- finală un modern hotel.

Noul spital din orașul Suceava Foto t E. Dichiseanu
tele-

rs? wt r an r m r «i R «r

— Cum se simt turiștii în orașul dv. ?Tovarășul Marin Mi- litaru, primarul Buștenilor, stă o clipă pe gînduri, apoi răspunde:— Noi zicem că bine. Au aer curat, au vile bune, au apă rece. Au de toate...Chiar de toate ? Ii propunem primarului să facem împreună o vizită prin Poiana Țapului și Bușteni — două vechi localități turistice ale Văii Prahovei.— Eu n-am timp, dar să meargă cu dv. tovarășul Dincă, tehnicianul. nostru constructor.Pornim la drum. Artera principală care leagă Buștenii de Poiana Țapului este frumoasă, curată, așa cum îi stă bine unei așezări turistice. Dar să ne a- batem puțin și prin părțile mai mărginașe. Strada Zamorii e lungă și se întinde ca un arc peste coama dealului. Casele din vale au apă curentă, deși cîteva gospodine adaugă : „Curge încet, cu țîrîita ; înainte parcă curgea mai bine11. Dar imediat ce ajungem în zona vilelor, sabila ne ia sibil, vilele și de să nu

pahar cu apă. De trei zile dau într-una fon la I.G.O.11.— $i ce-au zis de la I.G.O. ? — treabă reprezentantul primăriei, după ce se convinge, prin verificare, că responsabila are dreptate. „Ce să
cel în-

™ s. yj r» -e zț T St T Î t T n n •’r? 7 »
t rrT st nf rt 57 t ft T rr er: T-Â.grȚg#

în coasta cartierului 1 — „balsamul11 în aer. Circulația pe anumite porțiuni ale străzii se face ca pe „valuri11. De ce ? Cei care s-au a- pucat de pietruirea ei au uitat să ducă lucrarea pînă la capăt și acum, și oamenii.

ttiillțțțiistiaii . y ■

respon- de la „Peștera11 la zor : „E po- tovarășe ? Am pline cu oameni trei săptămîni le pot oferi un

măriei, care a tăcut tot timpul, s-a gîndit cumva la măsurile necesare pentru punerea lucrurilor la punct. Cînd colo, doar ce-1 auzim : „V-am ruga să priviți lucrurile mai realist. Au mai scris și alții exagerat

I.L.F.capătulZamora și lîngă sanitară de pe strada principală — sînt chise ?— .Să nu aud I.L.F. — sare ca

cel de străzii cel de circumscripțiaîn-de ars

Daca primarul ridică din umeri,
cine să rezolve treburile
gospodărești la Bușteni?

zică, continuă femeia, de trei zile caută defecțiunea, dar n-o găsesc11.Mă întorc cu tovarășul Dincă spre primărie. Pe drum ne sar în ochi o serie de nereguli gospodărești. Pe strada Zamorii e un miros de-ți vine să ții mereu batista la nas. Mai multe cotețe particulare, construite fără avizul organelor sanitare, împrăștie — la întrecere cu grajdul primăriei, aflat și el

și mașinile trebuie să ocolească cu dibăcie mormanele de piatră... Albiile celor trei rîuri pluviale ce coboară spre Prahova, se vede cît de colo că sînt necurățate : nu se știe de cînd I încărcate cu tot de reziduuri își și ele mirosurile sub ferestrele caselor.Am crezut că în fața acestor mostre de proastă gospodărire a unei localități turistice, reprezentantul pri-

mai Apele felul trimit pînă

despre Poiana Țapului11.Dacă am privit sau nu realist lucrurile, lăsăm să aprecieze cetățenii și turiștii. Ei sînt cei mai în măsură, întrucît ei trăiesc în această zonă a orașului. în ce ne privește, am constatat cu surprindere că primarul și subalternul său au un car de scuze pregătite pentru toate sesizările cetățenilor și ale turiștilor.— De ce chioșcu-

primarul. Unitățile I.L.F. aparțin de C.L.F. Cîmpina. Noi nu putem rezolva nimic. Am dat zeci de telefoane acolo. Sintem la cheremul celor din Cîmpina. Dacă vor să ne trimită produse, ne trimit, dacă nu, nu.Deci, de aprovizionarea cetățenilor și turiștilor cu legume șl fructe, primarul nu vrea să audă. întrebăm altceva :— De ce unul din puținele magazine ali-

mentare ale orașului stă închis de-o săptă- mină ?— N-am nici o vină — se scuză iarăși primarul. Cei de la O.C.L. mixt-Sinaia să răspundă. Au trebuit să vină cetățenii la mine, ca să aflu (după o săptămînă) că dumnealor, cei de la O.C.L., au închis unitatea. Spuneți și dv., ce putem face noi ?Am fi vrut să-1 mai întrebăm pe primarul din Bușteni de ce admite ca unitățile economice din oraș brica de hîrtie, fabrica de cherestea, stația betoane) să arunce felul de reziduuri rîul Prahova ; de turiștii care urcă mașinile pînă la cabanele din zona Buștenilor sînt lăsațl să Ie parcheze unde-1 iarba mai frumoasă ; de ce una din sursele de venituri, taxa de turist, cu care primarul ar putea face mai multe lucruri bune pentru gospodărirea localității, este cheltuită mai mult pentru florile din fața primăriei ? Am renunțat la toate aceste întrebări și la multe altele de teamă să nu primim același răspuns : „Ce putem face noi11 ?

(fa-de tot în ce cu

C. PRIESCU
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Sînt tot mai frecvente, în ultimul timp, știrile ce relevă stăruința cu care colectivele din întreprinderi își intensifică eforturile în vederea îndeplinirii planului de export pe acest an hotărîtor al cincinalului. Cîteva cifre ilustrează sugestiv creșterea aportului industriei, constructoare de mașini la sporirea exporturilor românești : livrările unităților subordonate -Ministerului Industriei strucțiilor de Mașini au fost, în primele luni ale anului, cu 300 de milioane lei mai mari decît în aceeași perioadă a anului trecut, iar exportul întreprinderilor din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii sută.Datele semnate prinderilor — atestă numeroase unități ale acestor importante ramuri ale economiei naționale, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni și-au îndeplinit și chiar depășit sarcinile de export pe 7 luni. Astfel, în această perioadă, întreprinderea de mașini grele, „23 August", „Semănătoarea", „Timpuri Noi", „Automatica", Fabrica de calculatoare — pentru a ne limita doar la cîteva exemple din București — și-au realizat planul de export în proporție de 109,3— 120,7 la sută. De altfel, pe ansamblul industriei Capitalei, în acest răstimp s-au livrat suplimentar la export produse în valoare de peste 80 milioane lei valută — succes la obținerea căruia o contribuție decisivă au a- dus tocmai unitățile dustriei construcțiilor mașini.— Cum am realizat o pășire a planului la export cu 10,9 la sută 7 Nu e ușor de dat un răspuns complet — ne-a spus tov. Cezar Me- lian, șeful serviciului export de la întreprinderea de mașini grele din București. Voi menționa însă cîteva din măsurile luate și care au fost hotărîtoare în obținerea acestui rezultat favorabil : am asigurat, din timp, utilaje moderne, cu un randament ridicat ; am avut în vedere, de asemenea, ridicarea ni-

— cu circa

n

Con- Grele șapte peste valută
76 lastatistice — la nivelul con- între- că, în

in- dede-

velulul pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor, îmbogățirea cunoștințelor de specialitate ale acestora — imperative pentru realizarea unor produse de înaltă tehnicitate, de genul celor care se fabrică în întreprinderea noastră ; în sfîrșit, organizarea optimă a fluxului tehnologic, a aprovizionării tehnico-materiale și a controlului pe faze de produs^ ție au constituit alte direcții în care am acționat pentru a evita orice dereglare

țațelor bune înregistrate la export de multe unități, pe ansamblul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele planul de export în primele șapte luni nu a fost îndeplinit integral, iar restanțele totale ale unităților subordonate Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unel- te și Electrotehnicii însumează milioane de lei valută. întreprinderea de autocamioane din Brașov, întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București,

alte faze ale procesului tehnologic, neasigurării forței de muncă și a capacității necesare la secția vop- sitorie ș.a. Așadar, adevărata cauză a neîndepUnirii planului de export Ia întreprinderea arădeană o constituie organizarea necorespunzătoare a producției.Altfel se pune problema la întreprinderea „Electro- motor“ din Timișoara. Aici, deși s-a depășit planul de export pe 7 luni cu peste 1,5 milioane lei valută, to-
PUNCTUALITATEA

LIVRĂRILOR LA EXPORT
a seriozității

și răspunderii producătorului
„carte de vizită

prevederilorîn îndeplinirea la export.La Fabrica toare — care a nul de export pe șapte luni cu 20,7 la sută — ing. Sandu Segal, directorul unității, a precizat : „Am urmărit cu prioritate asigurarea tuturor condițiilor pentru realizarea ritmică a producției, prin organizarea judicioasă a muncii și a cooperării între secțiile fabricii, ca și cu alte întreprinderi colaboratoare, printr-o aprovizionare teh- nico-materială bine pusă la punct.Experiența acestor întreprinderi, ca și a altora, confirmă încă o dată că, atunci cind este pe deplin înțeleasă această sarcină de căpătîi a unităților producătoare — realizarea cantitativă și calitativă a fondului de marfă destinat exportului — se pot obține rezultate deosebite, chiar în condițiile sporirii considerabile a prevederilor planului în acest domeniu.Și totuși, în pofida rezul-

de calcula- depășit pla-

vff

„Electro-„Electro- Fabrica sînt
„Strungul“-Arad, nica“-București, motor“-Timișoara, de frigidere-Găești cîteva din unitățile ale căror realizări la export se situează sub prevederi. Care sînt cauzele acestei situații necorespunzătoare 7 Iatâ-ne, bunăoară, la întreprinderea „Strungul" din Arad, care în luna iulie n-a livrat un număr de strunguri. Aici, directorul comercial al unității a căutat cu orice chip să ne convingă că nu aveau obligația, prin plan, să execute aceste strunguri. Așa să fie ? Din documentele aflate la I.S.C.E. „Mașinexport- import" reiese însă fără echivoc : centrala de resort a planificat exportul acestor produse pentru luna iulie, la propunerea întreprinderii arădene. în cele din urmă, lucrurile sînt lămurite. Factorii de răspundere de la uzina de strunguri recunosc : restanțele se dato- rese nedecalării operațiilor la frezele-portal față de

, tuși, în luna iulie, ca și în august, s-au înregistrat ne- realizări importante față de prevederile pe aceste luni. Paradoxal este însă faptul că în magazia uzinei se află motoare electrice de calitate corespunzătoare, în valoare de peste un milion de lei valută. De ce sînt depozitate aceste produse în loc să fie livrate beneficiarilor externi 7 Explicațiile necesare le primim de la ing. Ion Arde- leanu, din cadrul serviciului de export al unității : „Pur și simplu, întreprinderea de comerț exterior „Electroimportexport" a sistat expedierile, motivînd această măsură prin lipsa de acreditive deschise de unii clienți din străinătate".Să vedem însă care este și punctul de vedere al întreprinderii de comerț exterior menționate.— Adevărul este undeva pe la mijloc — ne-a spus ing. Eugen Elinescu, director adjunct al „Electroim- portexport". Restanța în re-

alizarea exportului de către „Electromotor“-Timi- șoara se datorește și lipsei de acreditive — și în această privință avem și noi o vină. Este vorba însă și de întîrzierea expedierii u- nor mărfuri, de livrarea neritmică de către fabrică a unor motoarâ destinate altor clienți, care deschiseseră acreditivele.Discutăm cu ing. Vasile Bărbulescu, director general adjunct al Direcției de comerț exterior din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, despre măsurile întreprinse în ultimul timp de minister pentru recuperarea restanțelor, pentru realizarea planului de export în toate întreprinderile.— Noi am analizat situațiile necorespunzătoare și, împreună cu conducerile întreprinderilor în cauză, am stabilit măsuri pentru eliminarea neajunsurilor șl realizarea integrală a planului spus Este vorba unei cooperări optime între uzine, întrucît restanțele s-au datorat în mare parte funcționării defectuoase a mecanismului cooperării dintre întreprinderi; de urmărirea zilnică a livrărilor pentru export de către unitățile producătoare și efectuarea unor analize decadale pe mărfuri și destinații ; de intervenții prompte pentru realizarea integrală a fondului demarfă pentru export, încondițiile prevăzute în contractele încheiate cu clien- ții externi.Este bine că s-au luat a- semenea măsuri. Esențial rămîne acum ca ele să fie aplicate riguros, pentru a se obține rezultatele scontate. Asigurarea fondului de marfă pentru export. îndeplinirea ritmică și integrală a planului în acest domeniu reprezintă — așa cum a subliniat conducerea partidului — un obiectiv de bază al activității tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, a tuturor organelor și organizațiilor de partid din întreprinderile producătoare.

TELEX• Pe ansamblul industriei județului Hunedoara, planul pe opt luni la producția pentru export a fost îndeplinit cu 10 zile mai devreme. La obținerea a- cestui rezultat pozitiv, o contribuție substanțială au avut-o si- derurgiștii hunedoreni, colectivele de la fabrica de blănuri „Vidra", „Chimica" și întreprinderea de industrie locală — toate din Orăștie, întreprinderea minieră Hunedoara ș.a.

PROSPECT COMERCIAL

Mecanoexportimport"
„Mecanoexportimport" — întreprindere de stat pentru comerț exterior — își are sediul în București, strada Mihai Eminescu nr. 10. Care este „profilul" activității acestei unități 7— Obiectivul activității noastre îl constituie exportul și importul de produse ale industriei construcțiilor de mașini, operațiuni pe care le e- fectuăm atît pentru această ramură, cit și pentru alți beneficiari — ne-a spus Ing, Theodosie Ghirescu, director general al întreprinderii. I.S.C.E. „Mecanoexportimport" a fost înființată la 1 ianuarie 1970, ca urmare a creșterii diversității și volumului producției industriei construcțiilor de ■asini și a sporirii necesităților e- :onomiei naționale pentru importul unor asemenea produse, pe care industria noastră nu le fabrică.— Concret, ce produse exportă și importă această întreprindere 7— Voi începe tu exportul — activitatea noastră principală. Livrăm partenerilor de peste hotare locomotive Diesel hidraulice, utilaje de construcții (excavatoare, rulouri compresoare, betoniere, concasoare), utilaje de transport și ridicat (mo- tostivuitoare, poduri rulante, macarale), fabrici de ciment, pompe,• compresoare, motoare Diesel, construcții metalice, piese turnate și forjate ș.a. Importăm aproximativ aceeași gamă de produse, care nu se fabrică în țară, pentru acoperirea necesităților complexe ale economiei naționale.— în condițiile unei asemenea diversități, cum s-a acționat pentru promovarea mai largă la export a produselor, pentru creșterea competitivității lor pe piețele externe 7— Am ținut seama de două aspecte : extinderea, în continuare, a exportului de produse așa-zis tradiționale și amplificarea eforturilor pentru asimilarea în fabricație și promovarea livrării în străinătate a unor produse și tipuri de noi utilaje, cu un grad de tehnicitate ridicat. între acestea din urmă aș aminti, pentru exemplificare, rulourile vibratoare, excavatoarele hidraulice și încărcătoarele frontale. Exportăm, de a- semenea, produse realizate după documentația clienților (anumite tipuri de pompe, de pildă), solicitate de aceștia. Există o preocupare permanentă pentru creșterea competitivității produselor noastre. Dotarea tehnică modernă, înalta calificare a cadrelor din fabricile și uzinele românești asigură realizarea de produse de calitate. în același timp, specialiștii din institutele de cercetări șl proiectări se ocupă să găsească cele mal bune soluții pentru realizarea unor utilaje cu parametri teh- nico-funcționali ridicați și costuri de producție scăzute. Dintre rezultatele obținute în acest domeniu aș men-* ționa : reducerea greutății betonierelor produse de uzina „Ceahlăul" din Piatra Neamț și exportate în R.F.G. ; a rulourilor vibratoare realizate la „Progresul“-Brăila ; alinierea caracteristicilor utilajelor exportate de noi la complexul de norme internaționale (vagoanele și subansamblele lor, de exemplu, se execută acum conform normelor U.I.C. și A.A.R.).— Deci, practic, din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, pro-

dusele exportate de „Mecanoexport- import" răspund cerințelor pieței externe și sînt solicitate de partenerii din străinătate...— Cea mai bună dovadă în acest sens este faptul că avem relații comerciale cu peste 800 de firme străine. Exportăm produsele românești în 42 de țări, dintre care în toate statele socialiste. R.F.G., Franța, Italia, India, Pakistan, Brazilia, Republica Zair, Australia ș.a. în unele țări am exportat chiar linii tehnologice complete pentru fabrici de ciment. Bunele aprecieri de care se bucură u- tilajele românești sînt evidențiate și de participările la diverse tîrguri și expoziții internaționale. în acest an, de pildă, luăm parte la 37 asemenea manifestări economice organizate de Camera de Comerț a Republicii S<5’- cialiste România și realizăm 5 expoziții proprii. De altfel, volumul exportului nostru este în acest an, față de 1970, de circa 5 ori mai mare. Se poate face însă și mai mult. A- ceasta este convingerea atît a colectivelor din uzinele producătoare, cit și a noastră, care exportăm aceste produse.

întreprinderea „23 August" — binecunoscuta citadelă bucureș- teană a industriei constructoare de mașini — a devenit cunoscută peste hotare și datorită exportului intens de motoare Diesel. Imaginea alăturată, fixată pe peliculă la bancul de probe, prezintă cîteva din aceste produse destinate exportului. Aici este semnat certificatul de garanție al motoarelor Diesel cu puteri cuprinse între 250 și 1 250 C.P., destinate tracțiunii feroviare, grupurilor de foraj pentru instalații petroliere, grupurilor electrogene și celor de pompare, propulsiei navale. Fiecare produs în parte, corespunzător solicitărilor clienților externi, este dotat cu echipamente specifice modului de utilizare. De pildă, sînt dotate cu instalații electrice sau pneumatice de pornire, cu instalații antiexplo- zive sau cu instalații anexe de răcire a apei, de protecție pentru seînteile de la eșapament, de avertizare și de comandă de la distanță ș.a. Produsele de acest gen sînt livrate, in prezent, în peste 30 de țări, între care U.R.S.S., R.D.G., R.S.C., Cuba, India, Iran, Pakistan, Turcia și altele.

i

Radu HORIA

într-o anchetă publicată nu de mult in această pagină s-a analizat modul în care conlucrează producăto- rii-exportatori, întreprinderile de comerț exterior, precum și cele specializate în angajarea și „operarea" navelor (NAVLOMAR și NAVROM) —în vederea armonizării fluxului mărfurilor destinate exportului, derulate prin portul Constanța ; altfel spus, pentru ca drumul produselor între exportator și cala navelor de transport să fie parcurs in cel mai scurt timp. A- ceasta întrucît, constatam cu acel prilej, existența unor multiple cauze care transformă danele portului în veritabile depozite de mărfuri în așteptarea — perioade îndelungate — a expedierii. Cum se prezintă azi situația 7Am revenit, recent, pe urmele anchetei amintite : din nou am găsit produse (mii de tone !) corespunzătoare pentru export care staționau în port cu mult peste 25 de zile — termenul-limită prevăzut de normativele în vigoare. Desigur, într-un a- semenea mecanism complex, cum este portul, pot apărea și unele deficiențe de natură obiectivă în derularea mărfurilor. Din păcate însă, în cele mai multe din cazurile de depozitare supraprelungită a unor mărfuri, în depozitele și magaziile acestuia, este vorba de deficiențe organizatorice, deci pur subiective. Iată cîteva grupe de produse corespunzătoare care așteptau să fie încărcate și exportate : 1 468 tone de utilaje petroliere se aflau în port de la 25 de zile pină la... circa trei luni; 141 tone geamuri — de peste 80 de zile ; 17tone țesături — de 40 de zile; 48 tone articole din sticlă — de cinci luni ; 20 tone încălțăminte — de două pînă la... șase luni ; 2 730 tone tablă groasă — de aproape patru luni.Șirul exemplelor ar putea continua. Se ridică însă întrebarea : de ce zac aceste produse în port, în loc să fie expediate 7

• „Există în „codul" nescris al activității portuare un principiu : marfa trebuie să aștepte nava, și nu invers — ne spunea Nicolae Ionescu, șef de serviciu la NAVROM, întreprindere specializată în vehicularea mărfurilor intrate sau expediate din port. Problema care se pune este de a nu absolutiza această necesitate, ci
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de export — ne-a directorul general, de asigurarea

George POPESCU 
cu sprijinul coresponș 
deniilor „Scînteii"
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Cunoașteți in permanentăevoluția preturilor pe piața externă?
• întreprinderile industriale din județul Caraș-Severin au depășit prevederile la export pe opt luni cu 2,7 la sută. Combinatul siderurgic din Reșița, întreprinderea de construcții metalice din Bocșa, Combinatul de prelucrare a lemnului din Caransebeș au realizat cele mal substanțiale depășiri, atit la total export, cît și pe relația devize libere.• Mobila fabricată la întreprinderea de prelucrare a lem- nului-Cluj este exportată în 20 de țări — printre care U.R.S.S., Suedia, Danemarca, Italia, Franța, Olanda, ceput firme Cea ciarii nitura „Bonanza", la care, față- de prevederile inițiale la export pentru acest an — de 11 000 garnituri — s-au încheiat contracte cu parteneri externi pentru 14 000 garnituri. De altfel, în această unitate clujeană, planul de livrări la export pe 8 luni a fest depășit simțitor. Toate contractele au fost onorate în termen ori în devans.

Recent au în- livrări de mobilă și către din Japonia și Anglia, mai solicitată de benefi- de peste hotare este gar-

• Valorificînd superior resursele județului, de la începutul anului și pină în prezent, întreprinderea de Botoșani a beneficiarilor medicinale în lioane lei-valută. Planul vrări la export pe opt fost depășit substanțial către Trustul I.A.S. Botoșani (produse agroalimentare), precum și de unitățile cooperației meșteșugărești, care au onorat exemplar contractele încheiate cu firme străine privind exportul de covoare, confecții,, textile, mobilă ș.a.-i'i. r>; „19 âa tiiitfșit f

plante medicinale- livrat suplimentar externi valoare de plante 1,4 mi- de li- luni a și de
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In asemenea situații NAVROM-ul — după cile ni s-a spus — nu are altceva de făcut decît să atenționeze furnizorii, exportatorii pentru a înlătura neajunsurile care determină ca marfa să nu poată fi încărcată și expediată. Ce fac însă întreprinderile de comerț exterior respective 7

■Xs; •
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fost încărcate, dar între timp au trecut luni“.• „Unele din utilajele petroliere aflate în port zac din lipsa navei, pe care însă trebuia să o asigure beneficiarul extern — a precizat, la rîn- dul său, ing. E. Uleia, directorul I.S.C.E. „Industrialexportimport".

în biroul inginerului Gheorghe Mihăilă, director adjunct al întreprinderii de comerț exterior „Metalimportexport", am realizat, in urmă cu cîteva zile, cu totul inopinat, un test-fulger :— Ne puteți spune care sînt prețurile de tranzacție, „la zi", pe piața mondială, pentru metalele neferoase?— am întrebat-o pe inginera Maria Velniciuc, șef de serviciu la întreprinderea amintită.— Desigur, ne-a replicat interlocutoarea. Și a urmat înșiruirea prețurilor mondiale la cositor, plumb, zinc, cupru electrolitic, nichel — valabile cu o zi în urmă pe „piața Londrei", cea mai importantă în a- cest domeniu ; erau exact prețurile din lista pe care o aveam în față, listă care ne fusese pusă la dispoziție cu numai o oră mai înainte de Institutul pentru studierea conjuncturii internaționale și care cuprindea nivelul din ziua precedentă al cotațiilor la bursele de specialitate și nivelul prețurilor de tranzacție ale principalelor mărfuri pe piețele externe.Am adresat întrebarea de mai sus— de data aceasta privind prețurile mondiale la oțel și profile și, respectiv, la tablă inginerilor Dan Chi- ricuță și Rusalim Voinca, specialiști din compartimentele de resort ale întreprinderii „Metalimportexport". Răspunsurile lor au fost la fel de precise, la fel de sigure, oglindind o cunoaștere perfectă a prețurilor și, în general, a pieței produselor pe care le comercializează în străinătate.Dar de ce am făcut acest test 7Asistăm, în ultimul timp, la o evoluție cu totul deosebită a prețurilor multor produse pe piața mondială — evoluție determinată fie de factori naturali, fie de factori sociali și politici (greve, măsuri guvernamentale sau ale monopolurilor avînd drept scop menținerea unui anumit nivel de preț). Cîteva exemple vor ușura înțelegerea problemei : la zinc, prețul (în dolari/tonă) pe piața din Londra a fost în luna trecută de 2,6 ori mai mare decît cel din iulie 1972 ; la oțel-beton și tablă subțire laminată la rece — aproape dublu : la benzină (piața Rotterdam) și motorină — de aproape trei ori mai mare ; la lină tops merinos 70 mediu — de 2,5 ori mai mare ș. a. Nu este vorba numai de creșteri de la an la an ale prețurilor pe piața mondială ci de oscilații — scăderi, dar, de cele mai multe ori, sporuri — înregistrate chiar de la o zi la alta.Este limpede că, în asemenea împrejurări, devine mai mult decît obligatorie cunoașterea amănunțită și permanentă a tuturor factorilor de influență și a acțiunii lor, reflectată în modificarea sau menținerea prețurilor produselor ce fac obiectul schimburilor internaționale ; numai în acest fel se poate alege perioada și se pot stabili clauzele prin care se asigură o eficiență maximă operațiunilor de export sau de import perfectate.Se poate spune că, în marea majoritate a întreprinderilor noastre de comerț exterior, lucrătorii „simt pulsul pieței", cunosc situația — cerere-ofertă, preț, condiții de livrare și de plată — a unui produs sau a altuia la un moment dat, pe o anume piață. Problema este însă ca, folosindu-se această infor- mare-premisă, să se acționeze tn consecință, adică prețurile înscrise în contractele de export sau in cele de import să garanteze obținerea unor avantaje certe pentru partea română. Cum trebuie acționat practic pentru realizarea acestor avantaje 7— Esențială este, înainte de orice, cunoașterea exactă a conjuncturii prezente și în perspectivă, în general, a cererii și ofertei pe piața mondială, in special, asigurîndu-se astfel alegerea momentului optim

pentru perfectarea operațiunii de export sau de import — ne spunea tov. Ion Vasile, director general adjunct al Institutului pentru studierea conjuncturii internaționale. Apoi, a- naliza atentă a situației de pe piața mondială atestă că obținerea unor prețuri avantajoase la export nu este posibilă fără a se oferi produse înalt prelucrate, de cea mai bună calitate. Ca să nu mai vorbesc de necesitatea respectării stricte a termenelor de livrare din contractele încheiate — orice abatere în acest domeniu provocînd diminuarea prețului convenit, întrucît partenerul cere plata de penalizări. în sfîrșit, se impune prevederea în contracte a unor clauze asigurătorii, care să garanteze încasarea la timp a contravalorii mărfurilor livrate ; omiterea acestor prevederi poate duce, de a- semenea, la reducerea prețului stabilit, prin plata unor taxe de judecată, a unor dobînzi pentru creditele la care apelează exportatorul spre a-și întregi fondurile ș.a.Toate aceste direcții de acțiune nu sînt noi pentru majoritatea lucrătorilor din unitățile de export-import. De altfel, xemple rea de comerț tuale și tora la __________ . . ______mondială. La întreprinderea de comerț exterior „Petrolexport", sau la „Agroexport", la „Chimimportex- port" sau „ARPIMEX" — unități care comercializează produse ale căror prețuri pe piața mondială au crescut vertiginos în ultimul timp — în marea majoritate a contractelor de export sau import s-au prevăzut prețuri la nivelul celor de pe piața internațională.Iată, în aceeași ordine de idei, un exemplu concret de la întreprinderea „Metalimportexport" : în luna mai, într-un contract încheiat cu o firmă din Marea Britanie, privind livrarea unei anumite cantități de cupru, s-a convenit ca plata să se efectueze la prețul lunii în care se face livrarea, adică în augușt-sepr- tembrie ; efectul favorabil pentru partea română în urma stipulării a- ' cestei clauze apare cu claritate dacă vom arăta că azi, cînd se livrează marfa, prețul de cotație este cu circa 70 la sută mai mare ca la data semnării contractului respectiv. De altfel, ca urmare a măsurilor luate — pe baza cunoașterii aprofundate a pieței — întreprinderea „Metalimportexport" a înregistrat, în șapte luni din acest an, un aport de 30 milioane lei valută (rezultat numai din diferențele dintre prețul efectiv și prețul inițial prevăzut, fără a intra în circuit și fondul de marfă corespunzător).Esențial este ca studierea permanentă și multilaterală a pieței, acționarea în consecință cu ocazia încheierii contractelor de export-import și, în final, obținerea avantajelor maxime in urma fiecărei tranzacții internaționale să caracterizeze activitatea tuturor întreprinderilor de comerț exterior, a tuturor lucrătorilor din acest domeniu. Subliniem : este o cerință care privește aotivitatea nu numai a acelor unități care comercializează produse de masă — produse chimice, produse metalurgice, cereale — ce fac obiectul burselor oficiale de mărfuri ; ci, in egală măsură, privește și activitatea întreprinderilor care exportă sau importă produse inalt prelucrate — unicate sau de serie industrială. Fiecărui lucrător din aceste întreprinderi trebuie să-i fie limpede că buna cunoaștere a pieței mondiale, a evoluției prețurilor, maleabilitatea și iscusința comercială constituie „arsenalul" de bază al muncii de zi cu zi, fără a cărui folosire nu se poate vorbi de comerț exterior eficient.

există nenumărate e- care dovedesc înțelege- către întreprinderile de exterior a situației ac- adaptarea activității aces- condițiile de pe piața

Dan MATEESCU

constă în calcularea defectuoasă a greutății sau volumului produselor destinate exportului. De fapt, cine trebuie să calculeze cubajul volumetric 7 Am adresat această întrebare tov. A. Renea, director adjunct al întreprinderii de navlosire și a- genturare a navelor, „NAVLOMAR", care ne-a spus :
DIN NOU ÎN PORTUL CONSTANȚA
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de a aduce marfa în apropierea vaporului într-un timp optim pentru a nu aștepta mai mult de 25 de zile și de a fi expediată cit mai repede. De cele mai multe ori însă, principiul se încalcă, mărfurile se adună, timpul trece și durata e depășită. Și aceasta din mai multe motive, a) tabla groasă și încălțămintea, de pildă, n-au fost încărcate la timpul potrivit, pe navele angajate, deoarece aveau marcajul nelizibil și, respectiv, necorespunzător ; b) țesăturile și geamurile au rămas neîncărcate din lipsă de spațiu pe nave — datorită stabilirii de către întreprinderile de comerț exterior a unui cubaj volumetric mai mic decît cel real".

• „Primim regulat și noi adrese de la NAVROM — ne-a declarat C. Ciubotaru, directorul I.S.C.E. „Vi- trocim". Materialele de construcții sînt mărfuri de masă, care se expediază în loturi mari ; din acestea mai ră- min unele mici cantități pe chei. Sau producătorul livrează marfa, dar... după ce vaporul a plecat: Atunci produsele trebuie să aștepte altă navă și astfel zilele se adună. Alteori, însuși NAVROM-ul „uită" că marfa se află în port ; așa se explică de ce, de pildă, printr-un telex a trebuit să le atragem atenția că u- nele din produsele noastre sosiseră de mult și erau la una din danele portului. Abia pe al treilea vas au

în acest caz, particular, modul de transportare a mărfii a fost negociat direct de către întreprinderea de comerț exterior și beneficiarul extern— fără NAVLOMAR sau NAVROM. Nu se putea oare găsi o cale pentru a evita — eventual chiar printr-o clauză contractuală — staționarea cu. lunile a produselor 7 Alteori, întîr- zierea expedierii mărfii se datorește— după cum ne spunea tot ing. E. Uleia — producătorilor. De pildă, uzinele „Vulcan" au livrat marfa cu întirziere, vaporul plecind înainte de sosirea ei.Discuțiile au mai evidențiat că una din cauzele care provoacă staționarea îndelungată a unor mărfuri în port

— Teoretic, clnd angajăm o navă, ținem seama de necesitatea ocupării la maximum a capacității acesteia (exprimată fie în tone, fie în metri cubi). Practic, noi angajăm o navă după cubajele declarate, stabilite și comandate de către întreprinderile de comerț exterior. Dacă se declară un cubaj mai mic decît cel real, nava nu poate încărca întreaga cantitate de marfă — fie a celui care a greșit calculul, fie a altui furnizor, ale cărui loturi se încarcă la urmă — diferența rămînînd în port.Cu alte cubaj ului 
la fel de

cum ne relata In continuare directorul adjunct al „NAVLOMAR", • altă cauză a neîncărcării integrale a mărfurilor o constituie ncconcordan- ța între ritmul sosirii Iotului de produse in port, ritmul și ordinea de încărcare pe vas. Degeaba sosește marfa în port — chiar în timp ce vaporul se află la dană — pentru că, între timp, tocmai da- 'torită neconcordanței dintre ritmul sosirii și cel al încărcării pe vas, alte produse au ocupat spațiul afectat acestui lot ; vaporul nu poate aștepta la infinit...Ne aflăm, după cum lesne se poate vedea, în fața unei mese de ping- pong sui-generis. Doar cind e vorba de cauze „în general" sînt stabilite cu precizie de către interlocutori cauzele stocării prelungite a mărfurilor în port ; analiza concretă, „la obiect", îi determină ca responsabilitatea — pentru transformarea unei importante porțiuni din port în... depozit de obiecte uitate — să fie păsată cu „eleganță" de la unul la altul. în realitate, așa cum de altfel au recunoscut „printre rînduri". In timpul discuției, reprezentanții întreprinderilor angrenate în această activitate, fiecare din cei implicați — în operațiunile de expediere și derulare a mărfurilor prin portul Constanța — își au partea lor de vinovăție în provocarea situațiilor necorespunzătoare relatate mai sus. Nu, ne propunem să delimităm cuantumul exact al vinovăției unei părți sau a alteia. Am adus în atenția factorilor responsabili aceste probleme în dorința de a fi considerate ca un punct de plecare pentru dezbaterea cu rigurozitate a cauzelor, pentru stabilirea și urmărirea aplicării unor soluții adecvate, care să permită îmbunătățirea radicală a derulării mărfurilor prin portul Constanța.cuvinte, sarcina calculelor revine exportatorilor. Tot 
adevărat este însă că, așa

George POPA 
George MIHAESCU
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CUM PREGĂTIȚI DESCHIDEREANOULUI AN - ÎN ÎNVĂTĂMlNTUL DE PARTID ?
— Peste numai citeva săptă- 

mini se va înscrie la ordinea 
zilei deschiderea unui nou an 
în invățămintul de partid. Dată 
fiind importanța deosebită a a- 
cestui eveniment, care trebuie 
să marcheze o intensificare și 
ridicare calitativă a < 
ideologice in cadrul 
fiilor dc partid, v-am 
ne spuneți care este 
pregătirilor ?

activității 
orțjaniza- 

ruțja să 
stadiulsă apre-— Avem toate temeiurile ciem că. la ora actuală, aceste pregătiri sînt într-o fază avansată. în cursul lunii iulie, colectivul cabinetului județean de partid s-a deplasat în uzine, instituții, cooperative agricole, pentru a analiza desfășurarea invățămintului în anul trecut ; pe baza propunerilor făcute de propagandiști, cît și a propriilor noastre constatări, am organizat rețeaua de învățămînt pentru anul în curs.Măsurile întreprinse țintesc sporirea contribuției invățămintului Ia a- profundarea studiului problemelor de bază ale actualei etape pe care o străbate societatea noastră, iar într-un plan mai larg, îmbunătățirea activității ideologico-educative, incit a- ceasta să fie in măsură să dezvolte gindirea vie a oamenilor, să-i a- jute în înțelegerea esenței politicii partidului nostru, să-i mobilizeze spre a participa cu dăruire și pasiune comunistă la viata socială, la înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. în acest cadru am procedat la organizarea diferențiată a invățămintului de partid.

— Ce elemente noi se eviden
țiază față de anul trecut ?— Preconizăm ca în acest an. în ansamblul invățămintului de partid, o pondere simțitor spoț-ită să revină formelor superioare de pregătire politico-ideologică ; această opțiune corespunde situației create prin faptul că marea masă a cursanților au parcurs formele elementare ale învățămîntului de partid. Se simțea realmente nevoia ca invățămintul de partid să le ofere cursanților e- lemente noi, să-i ajutd să-și îmbo- 1 gătească cunoștințele. Socotim tocmai pe o asemenea cale va stimulată participarea cursanților la formele mint, va spori responsabilitatea pentru propria pregătire politică.Pe lingă cele 4 filiale ale universității serale de marxism-leninism, care au funcționat în anul trecut — la combinatul siderurgic. ________ 1naval. întreprinderea de mecanică navală și uzina „Laminorul", toate din municipiul Galați — din toamna aceasta vor mai fi create filiale ale universității în alte patru mari unități productive din județ, cit și în patru localități rurale. Astfel, numărul participanților această formă partid va spori Considerăm că versității serale că ale cursanților devin mai lesnicioase profilarea tematicii pe realitățile și nevoile respectivelor colective, adaptarea ei la problemele care ii preocupă pe cursanți.O pregătire politică superioară va fi asigurată anumitor categorii de cursanți și pe cafea ■ creării unor cursuri speciale; avem în vedere înființarea, în cadrul universității serale de marxism-leninism, a unui curs destinat cadrelor de conducere din întreprinderile municipiului Galați, în care accentul va fi pus pe studiul individual. Un curs special va fi deschis și pentru reprezentanții salariaților din comitetele și consiliile oamenilor muncii, urmărind

să le asigure, pe lingă o cultură politică, temeinice țe de conducere științifică conomie concretă. Tot pe lingă universitatea serală de marxism-leni- nism va fi organizat un curs pentru secretarii de comitete și birouri ale organizațiilor de partid, cît și pentru responsabilii cu munca de propagandă.
— îmbunătățirile organizato

rice privesc doar anumite cate
gorii. relativ 
cursanți ?— în nici un caz. ferm după ideea că partid trebuie să slujească iii pregătirii politieo-ideologice a tuturor membrilor de partid, a oameni ai muncii, incit aceștia poată interpreta de spiritul concepțiilor tru, evenimentele procesele economice feritele curente din idei contemporană. Din aceste con-

elevata cunoștin- $i de e-

restrinse, deNe conducem invățămintul de ridieă-altor să sine stătător. în partidului nos- social-politice. și sociale, di- mișcarea de
Convorbire cu Gheorghe MOCA,

secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

că fi aactivă de învăță-
șantierul

cuprinși în de învățămînt de cu peste 50 la sută, prin apropierea uni- de locurile de mun-

noua unora
mulată in ultimii ani. cînd a existat practica ca, o dată pe trimestru, una din adunările generale să dezbată probleme cu caracter ideologic. Tocmai de aceea socotesc că modalitate de dezbatere adintre temele din program este foarte bine venită. Ea are avantajul că sporește autoritatea invățămintului. dă posibilitatea dezbaterii problemelor ideologice cil întreaga masă a membrilor de partid, economisește considerabil timpul cursanților. Or- ganizareâ unora dintre aceste adunări de partid, ca adunări deschise, va permite ca la dezbateri să participe și nemembri de partid.întrucit in noul an de studiu în cadrul invățămintului se vor dezbate proiectele unora din documentele ce urmează să fie adoptate de viitorul congres al partidului, va fi posibil ca un număr de teme să fie comune mai multor cursuri din cadrul unei organizații. Este firesc ca aceste teme să fie dezbătute in comun. Atunci cînd temele vor fi diferite, desigur că dezbaterile vor avea loc separat. în a- situații, ordinea adunării mai sint puncte

ARTIȘTI ROMÂNI 1
IN CONFRUNTĂRI i
INTERNATIONALE } în aceste zile, tineri interpret! i din țara noastră iși confruntă 1 posibilitățile artistice în cadrul ’ unor renumite competiții inuzi- ț cale internaționale. .La cea de-a 20-a ediție a ț Concursului de la Hertogen- l bosch. în Olanda — concurs ’ care numără printre laureații l edițiilor precedente și soliști ro- i mâni — participă de astă-dată ’ trei tineri cintăreți din țara i noastră, iar la lucrările juriului ’ ia parte cunoscuta artistă Arta ț Florescu. în același timp, mu- , zicienii români sint prezenți la ‘ Concursul internațional de la i Miînclien, la secțiile de pian, , violoncel, clarinet și corn. în Ț competiție va intra și cvartetul I „Academica" al Conservatorului ' „Ciprian Porumbe,seu". ILa 15 septembrie se deschid < alte două manifestări muzicale ' de prestigiu, la care vor concu- i ra, de asemenea, instrumentiști ' și cintăreți români. La concursul I de la Budapesta muzica noastră i va avea ca mesageri șase vio- * lonceliști și doi violoniști, pre-. ( cum și formațiile „Pro camera" .’ a Filarmonicii din Cluj și „Con- ț certum musicum" a Filarmonicii i din Iași. '

ț Turneul teatrului 
j de pantomimă
) „Ladislav Fialka"
j din R. S. Cehoslovacă

*

siderente, am apreciat oportună creșterea numărului cursurilor studiere a problemelor făuririi cietății socialiste multilateral ___voltate, de la 243 la 313 și a cursan- ților de la 7 900 la peste 10 200. Foarte ridicat se menține și numărul cursanților care studiază politica economică. S-a dublat numărul cursurilor de educație materialist- științifică ; în acest an de învătămint vom avea cel puțin un asemenea Curs în fiecare comună. O atenție deosebită acordăm educării politico- ideologice a noilor membri de partid sau a celor care se pregătesc să intre în rîndurile partidului, organi- zînd cursuri anume destinate lor.
— Eficiența invățămintului de 

partid depinde însă in mod ho- 
tăritor de modalitățile de studiu.— întru totul de acord. Și cu prilejul investigației din vară ne-am putut da seama că dezbaterea rămi- ne forma cea mai bună, cea mai e- ficientă de aprofundare a tezelor teoretice, a problemelor practicii e- conomico-sociale. Din păcate, adese-această ocolită.aceste simplă âjutin-__ să cu- _____________noască cît mai bine modalitățile de talog cuprinzînd a organiza dezbateri vii, interesante, în acest scop am pus la punct întocmirea unui amplu buletin informativ, cuprinzînd bibliografii si planuri tematice de dezbateri pentru diferite niveluri de pregătire. Cît privește pe propagandiști, cu prilejul instruirii vor primi îndrumări metodice privind organizarea simpozioanelor, a dezbaterilor de caz, precum și a altor forme eficiente de pregătire politică.

— Recomandările Secretaria
tului C.C. al P.C.R., ținind sea
ma de propunerile unor organi
zații, propagandiști, cursanți, 
dau latitudinea organizațiilor 
de partid ca in noul an de stu
diu să programeze invățămin
tul odată cu adunarea generală 
de partid. Vn număr de 4—6 
teme vor putea fi dezbătute 
chiar in cadrul adunării gene
rale, ca punct unic, sau alături 
de alte probleme aflate la ordi
nea de zi. Cum veți proceda ca 
cele două activități să se desfă
șoare corespunzător ?— Pot spune că dispunem de o experiență pozitivă în acest sens, acu-

ori, anul trecut tocmai modalitate de studiu a fost Ne-am propus să lichidăm tendințe, desigur nu printr-o dispoziție administrativă, ci du-i efectiv pe propagandiști

100 de premiere

de so- dez-

semenea dacă la de zi a generale și altecare necesită ho- tărîri, acestea vor putea fi epuizate fie la începutul adunării, fie la sfirșit,' așa cum este mai convenabil pentru organizația respectivă., în orice caz, important ' "grija ca dezbaterile adunările generale ■nic pregătite, să blemele de importanță care au legătură strînsă cu preocupările și fenomenele concrete din fiecare întreprindere, unitate agricolă de stat sau cooperatistă și instituție, cu mersul activității economice. îndeplinirea planului și angajamentelor, cu întregul proces construcției socialiste din tara tră.

este să existe ideologice în să fie temei- abordeze pro- deosebită
al noas-

bună 
științe 

deplină 
socotiți 
pentru

— Este cunoscut că o 
parte din cabinetele de 
sociale nu au încă o 
funcționalitate. Ce socotiți că 
trebuie întreprins pentru în
dreptarea lucrurilor pe făgașul 
dorit ?— Investigația din luna iulie, de care am amintit la începutul discuției, a vizat și activitatea cabinetelor de științe sociale. Desigur, am constatat cu acest prilej că între cabinete există un dotare, ceea ce funcționalitatea meliora situația,

productive în 1973
(Urmare din pag. I)

simțitor decalaj de afectează simțitor unora. Pentru a a- am elaborat un ca; diapozitivele.' diăfil- mele cu caracter social-politic și economic și alte materiale documentare deținute de cabinete, cu scopul de a înlesni schimbul și împrumutul între ele. De asemenea, s-au elaborat seturi de planșe privitor la dezvoltarea social-economică a României și a județului nostru ; recent a intrat în dotarea cabinetelor un set de planșe despre sistematizarea și urbanizarea așezărilor rurale ale județului. în prezent se află in lucru un set de diapozitive despre dezvoltarea agriculturii și zootehniei județului. Periodic vor fi trimise cabinetelor de științe sociale liste cu- prinzînd bibliografii obligatorii care trebuie să se afle în dotarea lor.Evident, buna dotare este importantă pentru creșterea funcționalității cabinetelor, dar singura cerință, chiar decît aceasta mentalității asupra lor de științe sociale ; acestea trebuie transformate în adevărate laboratoare de perfecționare a întregului proces educativ, în centre de omologare și generalizare a experienței valoroase în activitatea de propagandă, în munca politică și cultural-educativă de masă. La fiecare întîlnire cu propagandiștii vor avea loc Schimburi de experiență și vizite de lucru la anumite cabinete de științe sociale. în plus, periodic vom controla planurile de activitate ale cabinetelor pentru a ne edifica asupra funcționalității lor în desfășurarea invățămintului de partid.

in nici un caz Mai importantă este schimbarea rolului cabinete-

In cadrul turneului pe care-1 întreprinde în țara noastră, teatrul de pantomimă „Ladislav Fialka" din R.S. Cehoslovacă va prezenta mai multe spectacole cu mimodrama grotescă „Nasturele". Spectacolele vor avea loc în orașele: Brăila, Galați, Bir- lad, Iași, Suceava, Bacău. Piatra
ț

ț

*

j 
!
I
L

Neamț. Buzău. Constanța — in zilele de 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 și, respectiv, 22 septembrie q.c.Artiștii oaspeți vor susține, de asemenea, un. spectacol extraordinar, cu aceeași mimodrama, și în București, la Teatrul de comedie (str. Măndinești nr. 2), în ziua de joi, 20 septembrie, ora 20. Pentru spectacolul din București, biletele se vind la casa A.R.I.A.. Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75.

Asumindu-și o tradiție legată de geneza spectacolelor de teatru în amfiteatre nu foarte îndepărtate de țărmul românesc, dar și de precedentul unor montări constănțene ale anticilor, colectivul tomitan și-a propus ca, alături de alte titluri, să înscrie în repertoriul său o lecție de istoria tragediei, care să cuprindă un moment inițial (Euripide) și unul din mijlocul tumultuosului nostru secol (Albert Camus cu a sa ..Neînțelegerea")....Au trecut doi ani de cînd vocea Medeii s-a, făcut auzită pe țărmul Pontului Euxin, într-un spectator care reprezenta și primul act al uneia dintre cele mai valoroase inițiative teatrale estivale din ultima vreme. Acum, după o nedorită întrerupere, a venit rindul „Ifigeniei in Taurida" — tragedia cea măi des menționată și elogiată de Aristotel în Poetica — tragedia care, alături de „Ifigenia în Auîida". a servit ca punct de plecare u- nor „Ifigenii" scrise de Racine, Goethe, Hauptmann— ca să. ne referim doai? la cele mai prestigioase.Nemuritoarea operă a lui Euripide concentrează din nou sute de spectatori în fața scenei și sus, pe falezele inalte ce domină Marea Neagră. Prezența „Ifigeniei"... constituie, desigur, un act de cultură prin teatru, de care constănțenii trebuie să fie mîndri și pentru a cărui înflorire ulterioară trebuie să se simtă răspunzători. Tentativa retrăirii prin spectacol a tragediei sub cerul lunilor de vară, care alătură Tomisul unor celebre orașe ale Greciei antice și. elenistice precum Atena. Epidaurus, Phi lippi, Cezareea. ridică in fata realizatorilor, dincolo de dificultățile specifice (inexistența unui amfiteatru, utilizarea ca decor a cadrului natural: portul de agrement ; absența dotării tehnice optime etc.), probleme și mai însemnate. Cele mai multe sint universale— determinate de tipul de lectură al textelor (mitică filozofică, romantică, realistă, psihologică, expresionistă etc.), ca și de codurile spectaculare alese in raport cu această lectură.Ca premisă — drumul a- les a fost unul de sinteză culturală : utilizarea, stilizarea și transfigurarea unor date existente cu privire la spectacolul antic de tragedie și coroborarea lor cu unele dintre tradițiile create la noi la începutul secolului. Realizarea nu este la nivelul premisei, s-a mers chiar un pas înapoi față de „Medeea", unele din soluții vădind golurile informației și nesiguranța gustului.Subiectul e narat și ilustrat cursiv și limpede. TragediaL e citită ca un basm dramatizat spectacolul reducindu-se in părțile lui cele mai bune la nivelul unei drame psihologice. Ni se propune o singură scenă de emoție autentică (cea a „recunoașterii"...). Esfe conturat un singur caracter: doar Ifige«

nia își trăiește situațiile tragice și întruchipează mai atentă la nuanțele trăirilor sufletești un tablou al suferinței (dar nu și al revoltei împotriva zeilor, nu și al împlinirii unui gest justițiar, nu și al pledoariei pentru superioritatea moralei umane). „Sarcinile" celorlalte roluri sînt abia schițate. tragediile lui Orește, ale femeilor din cor. drama lui Toas sînt eludate : mi lipsesc nici nescontate e- fecte comice.Recitarea textului e făcută cu mai mare adecvare și acuratețe — ținind. evident, de un stil al dramei psihologice consacrat. Reușita cea mai meritorie a- parține aici Agathei Nicolau care în „Ifigenia" comunică adesea complexitatea trăirilor, suferința adincă a

climat de excepție, a unor stări paroxistice.Animați de un plăcut și fertil spirit de echipă (care ar fi ideal dacă ar contamina și spectacolele de pe scena principală a teatrului) Andi Ștefănescu. Agatha Nicolau, Marcela Sassu. Ana Mirena și Emil Birlă - deanu joacă cu dăruire și credință. Remarcabil și în frumos progres față de momentul absolvirii ni s-a părut interpretul lui Ian. Un spor de trăire interioară în cazul interpretelor feminine. o epurare a gesticii de anume atitudini excesiv artificioase (Agatha Nicolau), sau de mici detalii ușor disonante față de tonul general al spectacolului (interpreta mamei) vor .putea duce spectacolul către o treaptă superioară. O mențiune specială se cuvine a-
Trei spectacole 
ale Teatrului 
din Constanța
CRONICA DRAMATICĂ

eroinei și poezia înaltă a textului euripidian.Marile probleme apar Ia nivelul artei scenice. Spectacolul e eclectic, degajă un aer artificios și vetust, conspectarea unor procedee (vizuale și muzicale) ale operetei și estradei. Pericolul principal stă în calitatea detaliului de un gust discutabil. Exemplul cel mai elocvent : scena inițială inexistentă în text, ce figurează obligațiile sacerdotale ale Ifigeniei la templul din Taurida. .Ni se prezintă un tablou „vivant", cu tamtamuri și chiote de barbarie modernă.Mai puțin spectaculoasă decît „Ifigenia în Taurida", „Neînțelegerea" de Camus este realizarea ce reprezintă performanța spectaculară a teatrului conștăn- țean în privința tragediei, un act de cultură și o reușită în domeniul înnoirii mijloacelor de expresie (cel mai adesea străină de formalismul steril).Montarea realizată sub conducerea tânărului regizor Andrei Belgrader reface spațiul epurat de amănunte al tragediei. Prin linia sa deosebit de simplă, decorul, conține fericit^ su^- gestii ale tragediei antice, iar prin materialul din care e construit pe cea a contemporaneității. Jocul actorilor (personajele piesei cărora li se adaugă un cor ce comentează și transformă în metaforă scenică unele dintre stările, sentimentele e- roilor) pornește de la premisa unei situații, a unui

cordată acelui personaj inedit. comentator sugestiv, permanent prezent in conflictul de pe scenă și mereu consonant cu. emoțiile încercate de noi : muzica de scenă (percuție mai ales) și desigur autorul ei — Iosif Herțea și interpretului ei, muzicianul — adevărat „actor" — Francisc Griimberg.Prin „Isabela. trei cara- vele și Un mare mincinos", teatrul constănțean prezintă, cel dinții la noi, pe dramaturgul și animatorul (actor, regizor, scenograf și director al unei companii teatrale) Dario Fo. Lucrarea — din categoria celor așa-zis istorice — este o tentativă de demitizare plină de umor, nu lipsită de maliție și plăcerea jocului — a unei autorități monarhice și de mitizare (prin ridicarea pină la tragic) din perspectiva contemporană, a marelui navigator și descoperitor care a fost Columb. Drama „marelui mincinos" conține și o orgolioasă, tulburătoare meditație despre condiția actorului, despre întrepătrunderea uneori nebănuită dintre existența lui scenică și cea reală.Piesa e caracteristică, a- parține vinei celei mai bogate și mai interesante a creației autorului — în care farsa suprarealistă se îmbină cu polemica socială și cu satirizarea unor situații politice de stringentă actualitate ale lumii occidentale. Mai mult : „Isabela..." aparține unei perioade în care angajarea

progresistă și umanistă a lui Dario Fo era mai tranșantă, in care protestul său nu devenise. (așa cum i se reproșează în legătură cu ultimele două lucrărt) „anarhic și nedi- ferențiat".Dario Fo recurge cu predilecție la modalitățile expresive ale teatrului popular italian (investigația sa a mers nu numai la comme- dia delTarte. ci și la formele precedente ale teatrului saltimbancilor din evul mediu). Observații, concluzii grave, amare, uneori chiar tragice, sint oomunicate prin intermediul unor farse explozive : atmosfera sugerează „deșertăciunile" ostile nu o dată aspirațiilor celor mai nobile alp omului.Transpunerea scenică * pieselor lui Fo cere cu necesitate mijloacele teatrului de bilei (studiate și actualizate de animatorul Fo) : inventivitate comică, un antrenament actoricesc deosebit, care include virtuozitatea panto- mimei, familiarizarea cu păpușile și expresivitatea măștii, talentul improvizației și poate, mai ales, arta de a crea iluzia ei : exercițiul fizic de excepție, chiar acrobatic.Incluzind torțe actoricești de talent recunoscut, cum ar fi Ileana Ploscaru (inteligenta. voluntara, cinica, spirituala Isabela dar și fiica acesteia, Ioana, rol în care actrița e și mai convingătoare), Emil Sassu, Longin Mărtoiu, Lucian Iancu și tinere talente promițătoare ca Iuliu Popescu (Columb) — spectacolul constănțean se anunța ca o montare agreabilă (regia: Ion Maximilian). Carențele ei nu pot fi însă trecute cu vederea — atita vreme cît dimensiunile de tragism și poezie drama; tică sînt\ mult amputale, cît numeroase soluții tră-, deazâ nu atît inaderența stilistică, cit insuficienta cultură legată de genul de spectacol necesar, concesiile făcute de regie unor formule estradistice cam ieftine. Propoziții spirituale răsună ca replici seci, gagurile sint puține și stin- gaci executate, ritmul spectacolului inegal, hazul cam forțat. Iar dacă realizarea decorurilor (Eugenia Tă- rășescu-Jianu) este apreciabilă (mai ales cînd e vorba de sugestia „carave- lelor") nu putem să nu remarcăm lipsa de legătură cu valorile particulare ale textului, a muzicii Iul Temistocle Popa.Salutînd cu căldură caracterul grav al meditațiilor pe care le propun piesele jucate, deschiderea repertorială a teatrului constănțean. nobilele sale țeluri (binevenite — la nivelul întregii noastre mișcări teatrale), salutînd e- tortul ,jde diversificare și înnoire artistică, reamintim totodată, necesitatea unui efort suplimentar în privința caratelor de cultură pe care se înalță spectacolele, ca și a unor eforturi interpretative care să certifice aspirația . continuei perfecționări și autode- pășiri.
Natalia STANCU

ROMÂNIA-FILM prezintă comedia: „NUNTA DE AUR"

)

)

beneficiarilor de investiții și-au unit forțele cu constructorii, atingînd în acest domeniu ritmuri record de lucru.Ne-am oprit mai pe larg asupra cîtorva secvențe ce definesc activitatea de investiții de pe șantierele Capitalei în luna august pentru a sublinia faptul — relevat și în discuțiile de la comitetul municipal de partid — că luna septembrie va trebui să se caracterizeze prin aceleași trăsături pozitive, la care să se adauge, desigur, altele, izvorîte din specificul problemelor ce se cer soluționate în continuare. Sarcinile sînt importante : 34 de noi capacități și obiective productive sint prevăzute a fi puse în funcțiune pină la finele trimestrului III. Caracteristică pentru activitatea din aceste zile este intensificarea ritmului de construcții și montaj tehnologic pentru lichidarea stocurilor de utilaje care au mai rămas, pentru montarea rapidă a celor care sosesc. Se cuvine Să relevăm, de pildă — ca o măsură pentru grăbirea ritmului de montaj — că utilajele tehnologice sosite de la furnizori se dirijează direct la locul de montaj, fără a mai aștepta prin depozite, pe rămpi, prin cine știe ce locuri de pe șantiere. Este o dovadă a înțelegerii de către colectivele șantierelor, formate acum din oamenii constructorului și ai beneficiarului, a valorii timpului, a faptului că fiecare zi din luna septembrie este decisivă pentru realizarea integrală a planului de invesiții pe acest an.Menținerea în aceste zile a unui ritm înalt de construcții-montaj este, deci, o certitudine pe șantierele de investiții productive ale Capitalei. Pentru ca aceasta să devină o permanență in întreaga perioadă, este necesar să se respecte riguros graficele de livrare a cimentului și de aducere a acestuia pe șantiere. în acest scop, fabricile de ciment din Cîmpulung Muscel și Fieni — prin-

cipalii furnizori ai șantierelor bucu- reștene — au datoria să nu slăbească ritmul livrărilor, ci, dimpotrivă, să-l intensifice în zilele următoare. Totodată, corespunzător realizării stadiilor fizice, creării fronturilor de montaj, furnizorii de utilaje tehnologice trebuie să-și onoreze la termen sau chiar mai devreme sarcinile ce le revin în luna septembrie.Zilnic, la comitetul municipal de partid se analizează și soluționează importante probleme de care depinde bunul mers al activității de investiții. Vinerea, de pildă, problema utilajelor tehnologice din import, lunea — aceea a locuințelor, clădirilor social-culturale și a căminelor muncitorești. în care vor locui muncitorii de la noile capacități și obiective productive ș.a. Întâlniri de lucru cu conducerile unor ministere, cu oameni de pe șantiere, deplasări și analize operative, acolo unde s-a Ia șitras un „semnal de alarmă" sau furnizorii de utilaje și materiale, multe alte acțiuni asemănătoare iată dimensiunea eforturilor coordonare, control și îndrumare domeniul investițiilor. în aceste zile. Demn de relevat este faptul că nu numai capacitățile și obiectivele productive importante se află în centrul atenției comitetului municipal de partid și comitetelor de partid ale sectoarelor, ci și alte lucrări din planul pe acest an. pregătirea activității de investiții din anul viitor. Este incă o dovadă a spiritului de răspundere cu care se urmărește realizarea integrală și la toate pozițiile a planului de investiții pe anul 1973. considerîndu-se pe bună dreptate că numai în acest fel se poate asigura acea contribuție majoră pe care ■ intrarea în funcțiune a tuturor capacităților și obiectivelor urmează să o aducă la înfăptuirea angajamentului de importantă națională asumat de organizația de partid a municipiului București : cinci-1 naiul in patru ani și jumătate !
Petre NEDELCU
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Cu : Jirina Sejbalovâ și Bohus Zcthorsky. Regia : Jaroslav Mach. Producție a studiourilor cehoslovace.
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PROGRAMUL I
Curs de limba germană. 
Recapitulare (X).
A fost odată ca niciodată... 
Amintiri din copilărie (II). 
Ecranizare după Ion Crean
gă, realizată de studioul ci
nematografic București. 
Telex.
De vorbă cu gospodinele. 
Univers beethovenian. Sim
fonia a IlI-a. „Eroica".
Roman foileton : „Verișoara 
Bette". (Primul episod).
Selecțluni din „Gala lunilor" 
(august).
Desene animate : „Ideea" — 
producție a studiourilor po
loneze.
Cărți și idei : Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga : „Valori și 
echivalențe umanistice". 
Telejurnal.
Fotbal : Petrolul — U.T.A. 
(Divizia A). Transmisiune di
rectă de la Ploiești.
Emisiune în limba germană. 
Seara Televiziunii bulgare. 
10M de seri : „Margareta".
Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.
Cîntecul săptămînii : „O ra
mură spre cer' ■ - • -
ban. Versuri, Flavia 
Interpretează Dorina 
ghici.
52 de inițiative în 52 de 
tămîni : Dezvoltare
autoutilare — inițiativă 
cată la uzina „Electromotor" 
Timișoara.

20,15 Teleenclqlopedia : a Coloa
na vertebrală (II) • Innuit

9,00

9,30

10,00
10,05
10,25

10,50

11,30

12,20

12,30

13.00
15.00

16,45 
18,00 
19.20
19.30

20,00

20,C<5

de Radu Șer-
Buref.

Dră-

săp- 
prin 
apli-

(T) • Zoorama (Impala, ba- 
buini).

20,55 Publicitate.
21.00 Film serial : .,Mannix“.
21.50 Seara Televiziunii bulgare.
22.30 Telejurnal.
22.40 Săptămîna sportivă.

PROGRAMUL II
16,00 Agenda.
16.10 Avanpremiera.
16.15 Film serial : ,.Daktari“.
16.40 Mugurel de cîntec românesc. 

(Concert folcloric cu Lucre- 
ția Horț, Maria Apostol, Ele
na Miinteanu, Mia Dan. Au
rel Ioniță, Alecu Iile și or
chestra dirijată de ionel Bu- 
dișteanu).

17.10 ..Cîntecele acestui pămînt“.
Versuri de : Virgil Teodores- 
cu, Al. Andrițoiu, Corneliu
Sturzu, Nina Cassian, Ion 
Brad. Mihai Beniuc, Nichita 
Stănescu, Dan Mutașcu.

17.20 Armonii intime. Lieduri de 
Schumann, Brahms și G. E- 
nescu

17.50 Desene animate.
18.15 Universitatea TV.
18.50 Recital de muzică ușoară : 

Ada Morri (Italia).
19.20 10'01 de seri : ..Margareta".
19.30 Telejurnal « Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotăjritor.

20,00 Seara Televiziunii bulgare.
21.20 Călătorie în lumea operetei.

cinema
• Phenian : CAPITOL — 10;
16,15; 18,30; 20,30.
• Love Story : GRADINA CAPI
TOL — 19.
• Fellaga : LUMINA — 9: 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 20.45.

• Perechile : PATRIA — 9 : 12 ; 
15; 18; 2L FESTIVAL — 9: 11,45: 
14,30; 17,30; 20,30, la grădină — 
19,15.
• Dreptul de a Iubi î LUCEA
FĂRUL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45, la grădină — 19.30.
• Polițistul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,33: 16,30: 18,45; 21, la gră
dină — 19,30, SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21. EXCELSIOR — 
9: 1.1,15; 13,30; 16: 18,15 : 20,30.
GRĂDINA 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 : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
• Eglantine : DOINA — 11; 13; 
15,15: 17,30: 20.
• Conspirația : GLORIA — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,30.
CENTRAL — 9.15; 11,30: 13,45; 16: 
18,15; 20,30.
• Ferma din Arizona : TIMPURI 
NOI — 9,15—19 în continuare.
• Parașutiștii : BUZESTI — 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30, MELODIA — 9: 
11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45. ARE
NELE ROMANE — 19.80.
• Planeta maimuțelor — 10; 12;
14; 16,30; 18,30, Parada primăverii 
— 20,30 : CINEMATECA (sala
Union).
• Aventura lui Poseidon : GRI- 
VIȚA — 9; 12; 15,15: 18; 20.30, 
VOLGA — 8.45; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20.45.
• Cartea junglei : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Dragostea începe vineri : POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Urmărire la Amsterdam : TO
MIS — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18,15: 
20,M la grădină — 19,30, AURO
RA — 9; 11.15; 13,30: 15,45: 18:

20.15, la grădină — 19.30, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15; 
20,30.
• Eva și Adam : VIITORUL — 
16; 18; 20.
e Distratul ; ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18: 20,15.
• Jucătorul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.15.
• Jandarmul la plimbare : DA
CIA — 9: 11,15: 13,30: 16; 18.15;
20,30.
• Autostop : PACEA — 16: 18: 20. 
A Fantoma Iui Barbă Neagră : 
BUCEGI — 15,45: 18; 20,15. la gră
dină — 19.30, ARTA — 15.30; 18:
20.30. la grădină — 19,30.
• Tu, eu si micul Paris ; ‘ FE
RENTARI — 15,30: 18; 20.
• Un om în sălbăticie : GIU- 
LEȘTI — 15,30: 18; 20.30, MUNCA
— 15.30; 18: 20.15.
• Ultimul cartuș : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• La răscruce de vinturi : RA
HOVA — 15,30; 18; 20.15.
• Fluturii sînt liberi : UNIREA
— 15,30; 17,45: 20. la grădină —
19.30.
• Cutezanța : COTROCENI — 
15.30; 18: 20,15.

(Urmare din pag. I)

..George Enescu". Astfel vor fi și mai bine ilustrate forțele 
noastre interpretative.— Este in tradiția festivalurilor „George Enescu" ca muzica românească să fie bine prezentată. Acum se vor audia, alături de lucrări de Enescu (Simfonia I. Rapsodia I, Uvertura de concert, Cvartetul nr. 2, Suita a IlI-a pentru pian și vioară, , Simfonia a IlI-a...), și pagini de muzică contemporană românească semnate de Zeno Vancea. Gheorghe Dumitrescu, Mircea Chiriac. Dumitru Capoianu, Pascal Bentoiu, Sigismund Toduță, Anatol Vieru, Theodor Gri- goriu, opus-uri aparținînd tinerilor compozitori Irina Odăgescu. Liviu Glodeanu, Mihai Moldovanu.

teatre
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară 
,,Herăstrău") : Valentin și Valen
tina — 20.
• Teatrul ,,C. I. Noltara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
19,30.
• Teatrul Giulești (în sala Studio 
a Teatrului Național ,,I. L. Cara- 
giale") : Răzbunarea sufleurului 
— 19.30.

— Așadar, marți, 11 septem
brie, sub bagheta lui Mircea 
Cristescu, Filarmonica „George 
Enescu" va prezenta în Sala, 
mare a Palatului concertul de 
deschidere al celei de-a șasea 
ediții a Festivalului internațio
nal „George Enescu". Preludiul 
simfonic de Ion Dumitrescu. 
Concertul nr. 3 pehtru pian șl 
orchestră de Beethoven. Simfo
nia I de George Enescu vor 
marea debutul unei sărbători de 
mare prestigiu a muzicii româ
nești, al unui eveniment ce st 
bucură de o deosebită populari
tate in lumea internațională a 
muzicii.

Smaranda OȚEANU
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RECEPȚIE CO PRILEJUL CELEI DE-A 25-A 
ANIVERSARI a creării repubucr

POPULARE DEMOCRATE COREEICu prilejul celei de-a 25-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, Li Min Su, ambasadorul acestei țări la București, a oferit, vineri seara, o recepție în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Ion Gheor- ghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădu- lescu, 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, Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Maria

Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Nicolae Ag-achi, ministrul industriei metalurgice, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. președinte al Asociației de prietenie româno-coreeană, Ion Crăciun, Teodor Vasiliu, Nicolae M. Nicolae, miniștri, general-colonel Ion Gheorghe, prim-.adjunct al ministrului apărări! naționale și șef al Marelui Stat Major, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Domnule președinte,
Mulțumesc sincer Excelenței Voastre, guvernului și poporului 

României pentru sincerele urări și cordialele felicitări pe care ați bine
voit să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii 
Dahomey.

Aș ruga pe Excelența Voastră să aibă plăcerea să accepte cele mai 
bune urări pentrux bunăstarea Dumneavoastră personală, pentru progre
sul și prosperitatea poporului prieten al României.

Vă rog să acceptați, Domnule președinte, asigurarea constantei mele 
prietenii și foarte înaltei considerații.

Locotenent-colonel
MATHIEU KEREKOU

Președintele Republicii Dahomey

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A MALTEI

Spectacol„Phenian" s-a intitulat filmul prezentat vineri seara in spectacol de gală la cinematograful Capitol, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene. Filmul, realizare a studiourilor coreene, redă în secvențe emoționante aspecte din viața Phenianului de astăzi. Cu această gală s-a deschis Săptămîna filmului coreean.înainte de spectacol. Marin Stan- ciu, director general al Centralei România-film, a vorbit despre însemnătatea evenimentului din 9 septembrie 1948, cînd a fost creat statul coreean democrat popular, despre succesele remarcabile obținute de poporul coreean în anii de la proclamarea republicii, evoluția continuu ascendentă a relațiilor româno-
I ______________

de galăcoreene. în continuare a luat cuvîn- tul scenaristul Pek In Giun, laureat al Premiului Kim Ir Sen, Erou al muncii, șeful delegației de cineaști din R.P.D. Coreeană, care ne vizitează tara cu acest prilej.în asistența la gală se aflau Dumitru Ghișe,. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, loan Botar, secretar general al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat, de asemenea, ambasadorul R.P.D, Coreene la București, Li Min Su, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
Adunare festivă consacrată celei
de-a 29-a aniversări a Revoluției 

socialiste din BulgariaLa Casa de cultură a sindicatelor din Piatra Neamț a avut loc. vineri după-amiază, o adunare festivă prilejuită de cea de-a 29-a aniversare a Revoluției socialiste din Bulgaria. Au participat numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile din localitate, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, precum și membri ai Ambasadei R. P. Bulgaria la București. După ce a subliniat importanța actului revoluționar de la 9 septembrie 1944. Va- sile Gherasim. prim-secretar al comitetului municipal de partid, primarul orașului, a relevat succesele obținute de poporul bulgar sub con-

ducerea partidului comunist în cei 29 de ani în vasta operă de construcție a societății socialiste, a subliniat însemnătatea deosebită a întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două partide și țări.A luat apoi cuvîntul Borislav Konstantinov, consilier al Ambasadei R.P. Bulgaria, care s-a referit pe larg la succesele poporului bulgar în anii construcției socialiste, la legăturile trainice de prietenie dintre popoarele român și bulgar, la colaborarea pe multiple planuri dintre cele două țări vecine și prietene. (Agerpres)
LA AMBASADA R. P. BULGARIA

Solemnitatea decernării unor distincții.La',solemnitate .a'u _parti.cipat.,(?cțar , . ..vlah... Groza, ministru secretgf deLa Ambasada R. P. Bulgaria dijjț București a avut loc, vineri după- amiază, solemnitatea' decernării unor distincții ale Republicii Populare Bulgaria unui grup de energeticieni români care au participat la construcția- liniei de înaltă tensiune U.R.S.S. — Bulgaria, pe porțiunea care traversează țara noastră.
stat, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Gheorghe Cocoș, adjunct al ministrului energiei electrice.(Agerpres)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI.
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT
PE AMBASADORUL R. P. CHINEZE

Vineri după-amiază, delegația U- niunii Centrale a Meșteșugurilor din R. F. Germania, condusă de Paul Schnitker, președintele uniunii, a părăsit Capitala. în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au vizitat o- biective ale cooperației meșteșugărești din București și din județele Prahova. Brașov și Sibiu, au avut întrevederi cu membri ai conducerii UCECOM.
★La Predeal s-au deschis cursurile celei de-a 7-a ediții a Școlii internaționale de fizică nucleară și probleme conexe. Tematica școlii o constituie problemele de frontieră dintre fizica nucleară și fizica stării solide, direcțiile noi de cercetare și de aplicație ale acestora.Cursurile au fost deschise de prof. Ioan Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară, directorul Institutului de fizică atomică.La actuala ediție participă peste o sută de profesori și cursanți români și invitați din Anglia, Elveția, Franța, R. F. Germania, Olanda, S.U.A., Uniunea Sovietică și din alte țări, reprezentînd centre și școli de cercetare și aplicație nucleară cu care România întreține relații de colaborare și cooperare. (Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului ANTHONY MAMO

Guvernatorul general al Maltei
Aniversarea Zilei naționale a Maltei îmi oferă plăcutul prilej de a 

transmite Excelenței Voastre și poporului maltez, în numele poporului 
român și al meu personal, călduroase felicitări și sincere urări de pros
peritate și fericire.

îmi exprim speranța că relațiile prietenești dintre țările noastre 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul popoarelor român și 
maltez, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului DOM MINTOFF

Primul ministru al Maltei
LA VALLETTA

Cu ocazia Zilei naționale a Maltei, adresez Excelenței Voastre, gu
vernului și poporului maltez sincere felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de fericire și bunăstare.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste RomâniaPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, vineri după-amiază, in vizită protocolară de prezentare pe Li Tin-ciuan, ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Chineze la București.La primire, desfășurată intr-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)

LOTO

Delegația economică guvernamentală 
a R. D. P, a Yemenului a părăsit Capitala

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 7 SEPTEMBRIE 1973Fond general de premii : 862 885 lei din care 957 lei reoort.Extragerea I : 32 69 56 9 55 3 35 43 80.Extragerea a Il-a : 70 17 75 53 6 2322 50 39.
vremea

Delegația economică guvernamentală a Republicii Democratice Populare a Yemenului, condusă de Mahmood Abdulla Ushaish, vicepreședinte a! Consiliului de Miniștri al a- cestei țări, care ne-a vizitat țara, a părăsit, vineri la amiază, Capitala,La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Gheor

ghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Constantin Băbeanu, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe, de alte persoane oficiale. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 și 11 septembrie. în țară : Vremea se menține călduroasă și în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul țării. Izolat, în nord, se va semnala ploaie slabă. Vînt în general slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 24 și 32 de grade. în zona de munte, pe alocuri, ceață.

Astăzi, poporul Maltei sărbătorește Ziua națională. Se împlinesc nouă ani de cind fosta colonie britanică din Marea Medite- rană și-a dobîndit independența — eveniment remarcabil ce a deschis o pagină nouă in istoria arhipelagului maltez, aflat timp de peste 2 500 de ani sub dominația străină, în ultimii ani, poporul maltez a depus eforturi stăruitoare pe calea propășirii economice. Au fost elaborate, în acest sens, o serie de planuri de dezvoltare. în cadrul cărora s-a acordat o

mare atenție creării de noi obiective industriale, precum și modernizării celor existente.Țara noastră urmărește cu interes eforturile Maltei in direcția consolidării independenței și suveranității naționale, a progresului economic și social. între România și Malta s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, în spiritul egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului

reciproc. Aceste relații cunosc o evoluție ascendentă in diferite domenii. Vizita în România, în anul 1971, a premierului Maltei, Dom Mintoff, a reprezentat un moment de seamă pentru apropierea dintre popoarele român si maltez, pentru stimularea raporturilor bilaterale, pe diverse planuri.Cu prilejul sărbătorii naționale a Maltei, poporul român urează poporului maltez noi succese pe calea realizării aspirațiilor sale fundamentale de prosperitate și pace.

Felicitînd ne cei decorați, ambasadorul Spas GosDodov a menționat că la istoria bogată a relațiilor româno- bulgare, ridicate în anii socialismului pe o nouă treaptă, aceea a dezvoltării întrajutorării între cele două popoare pentru construirea societății socialiste din cele două țări, se a- daugă contribuția energetlcienilor români care au realizat pe o distantă de 170 km pe teritoriul României linia electrică de înaltă tensiune dintre U.R.S.S, și R. P. Bulgaria.în numele celor decorați, Mihala- che Ionescu, director la Trustul elec- tromontaj București. mulțumind pentru distincțiile primite, a arătat că înfăptuirea obiectivului încredințat reprezintă un exemplu de coonerare și întrajutorare a muncitorilor și specialiștilor din cele două țări în efortul lor de construire a socialismului.

Concursurile 
pompierilor

în întîmpinarea celei de-a 125-a aniversări a luptelor pompierilor din Dealul Spirit, în zilele de 8 și 9 septembrie a.c. (între orele 9 și 14), se vor desfășura la poligonul de experimentări și instrucție al Comandamentului pompierilor din strada Caroteni nr. 4 (pe malul lacului Tei), cea de-a 20-a ediție a concursurilor profesionale ,aîe,., pomp.ie- , rilor. militari. în afara probelor , specială, concursurile vor cupfirid'e. și cîteva demonstrații.La întrecere vor lua parte reprezentative din 12 grupuri de pompieri.
Semnarea Programului de colaborare 

culturală intre România și Belgia 
pe anii 1974-1975La 7 septembrie s-a semnat la București Programul de colaborare culturală între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul regal al Belgiei pe anii 1974—1975.Programul prevede dezvoltarea colaborării în domeniile științei, înyă- țămîntului, culturii, presei, radiote- leviziunii, sportului și turismului prin schimburi de specialiști, cadre didactice, ansambluri artistice, expo-

ziții, materiale documentare etc.Documentul a fost semnat de Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de Walter De- brock, director general al afacerilor culturale neerlandeze.Au fost prezenți Jacques Graeffe, ambasadorul Belgiei la București, precum și membrii celor două delegații. (Agerpres)

ciclism, „TURUL ROMÂNIEI"
aMmașMaaMmwaaaMBMrawaaMMMaaamnMMMaMaMMMMMaMMaMMMMMWMaiMMaMaaaȘMMM»

O etapă de fond... în mare viteză
BACĂU (prin telefon). Victoria lui Teodor Drăgan (Voința București) și media orară excelentă (aproape 46 km !) sînt primele elemente de reținut. in etapa desfășurată ieri între ,Suceava și Bacău. Dar, firește, des’7 pre această foarte frumoasă și interesantă etapă trebuie să vorbim ceva mai pe larg.Popasul pe meleagurile sucevene— în cadrul celei de-a IX-a etape a Turului României — mai întîi la Vatra Dornei și apoi in reședința județului, au prilejuit cicliștilor, întregii caravane, relaxarea bine venită, într-o ambianță caldă, specifică ospitalității nord-moldovenești. De altfel, în continuare, participanții la marea competiție ciclistă se bucură de atenția localnicilor, de această dată, spre pildă, reținînd în mod special primirile făcute la Fălticeni, Roman și în mod deosebit la Bacău.La prima vedere, această etapă — pe o șosea plată, de lungime medie— nu presupunea a fi prea interesantă, Cicliștii insă au vrut să ne arate că au forțe încă proaspete, iar inițiativele nu s-au terminat. Este adevărat că, încă din plecare, ei au avut pe toată durata cursei un foarte util aliat : vîntul. Bătînd puternic din spate, i-a „împins" — forțîndu-i să pedaleze cu pasul cel mai mare— cu 70 km pe oră ! Cam așa s-a mers, pînă la Fălticeni. Aici, în centru, sprintează Nicolae Gavrilă

de foarte numeroase alergători.Bacău înaintea cicliștilor.10 km (!) grupuri de Sosim la împreună cu mașina arbitrului prin- _ ______ ___ .cipal,: „Media ,orară este excepțip-, mari pg teren plat, mă șipit. ,mâX"”, nală" ‘ni...se spune. . Facem cîteva.Ceva a realizat ieri; cu calcule, și, intr-adevăr, așa cum se ... *.. - '> ■ oraș,,unde i-am părăsit' pe fruntași, viteza medie — peste 45 de km.La sprintul final, doi dintre fugari — T. Drăgan și M. Ferfelea — își găsesc o poziție ceva mai favorabilă, cu un avans de Cîțiva metri față de ceilalți. Cu un ultim efort. Drăgan ciștigă etapa, cronometrat fiind pe 149 km în 3h 14’ 38”. Medie orară : 45,900 km.A fost o etapă foarte rapidă, care avea să aducă și cîteva schimbări in prima parte a clasamentului individual. Bulgarul G. Dimitrov (pînă ieri al treilea) și clujeanul E. Imbu- zan (pînă ieri al cincilea) au pierdut aceste poziții, retrogradind spre mijlocul clasamentului. înaintea penultimei etape (azi : Bacău — Buzău) fruntașii „Turului României" sînt cei pe care-i cunoaștem : pe echipe — România (urmată de echipele România tineret și Steaua), iar Ia individual dat la 4’51” și de echipă

(Steaua). Intenția lui este să îmbrace „tricoul violet" semn distinctiv pentru liderul sprinterilor. „Dacă scap de Mestecăniș — spunea el ziariștilor . la . Vștr.a Dornei — am gîn.duri( mari L pg fererț,.plat, mă șipit. ... . r .,bine...". Ceva a realizat ieri ; cu calcule și, intr-adevăr, așa cumpunctele cișt.igate la sprintul de la alergase pipă ,1a intrarea înFălticeni Gavrilă l-a egalat pe Teo-' dor Vasile, fruntaș al tuturor celor trei clasamente generale ale cursei. Dar întrecerea nu se terminase, urma să vedem și sprintul final...Lăsindu-i pentru un timp singuri pe cei din capul plutonului, urmărim cum se desfășoară lucrurile în urmă ; la un moment dat îl observăm pe bulgarul G. Dimitrov, foarte bine clasat (locul III), ridicind mina, și încetinind pasul. La un moment dat, el se oprește și schimbă bicicleta cu a unui coleg, Vasiliev. Toată această operațiune n-a durat decît cîteva secunde. Plutonul „simte" acest lucru și întețește serios ritmul. îi vedem sprintînd puternic, în special pe cei care se aflau în imediata apropiere a locului III din clasamentul general. Dimitrov și micul său grup pierd teren, nemai- putînd reveni pe primul plan. Pînă la M. în în mâți pe o distanță de mai bine
Roman (unde sprintul îl cîștigă Ferfelea), fragmentarea continuă, așa fel incit la un moment față rămin 20 de alergători, dat ur-de

Teodor Vasile, secon- de colegul său de club națională, V. Selejan. .
Ion DUM1TR1U

În cîteva rînduri• Campionatele mondiale de pentatlon modern au continuat la Londra cu desfășurarea probei de scrimă. Victoria a revenit sportivului sovietic Pavel Lednev cu 1 069 puncte, secondat de compatriotul său Boris Onișcenko — 1 046 puncte.Clasament general pe echipe : 1. U.R.S.S. — 6124 puncte ; 2. R. F. Germania — 5 644 puncte ; 3. Cehoslovacia — 5 634 punțte ; 4. România — 5 504 puncte 5. Ungaria — 5 488 puncte; 6. Japonia — 5 418 puncte.
, __ tu •; ni d y* ein:• în prezenta a numeroși spectatori, la Teheran au început campionatele mondiale de lupte libere la care participă 188 de sportivi, reprezen- tind 25 de țări, printre care și România. Luptătorii români au obținut în primul tur cîteva aplaudate victorii. La categoria 52 kg, Ion Arapu a dispus prin tuș de canadianul Guy Zink, iar la categoria 82 kg. Vasile lorga l-a învins, tot prin tuș, pe suedezul Elmgren. Petre Coman (62 kg) l-a întrecut la puncte pe Heinz Stahr (R. D. Germană). în limitele categoriei plus 100 kg, Ladislau Simon a cîstigat prin tuș în fața libanezului Hassan Becharan. în turul doi, românul Ion Arapu (categoria 52 kg) l-a învins la puncte pe indianul Sabler.• La Miinchen au luat sfîrșit întrecerile campionatului european feroviar de polo pe apă. Echipa României a obținut un frumos succes in- trînd în posesia trofeului.Clasamentul final : 1. România : î. Ungaria ; 3. U.R.S.S. ; 4. Bulgaria ; 5. Polonia ; 6. Franța ; 7. R. F. Germania ; 8. Olanda, 9. Belgia.

Au trecut 25 de ații de cînd poporul coreean, sub conducerea înțeleaptă a secretarului general al partidului nostru, șeful statului, stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Kim Ir Sen. a pus. pentru prima dată in istoria sa de cinci milenii, bazele unui stat cu adevărat independent, pășind pe calea creării unei noi orînduiri și a unei vieți noi, sub steagul R.P.D. Coreene.Astăzi, membrii de partid, toți oamenii muncii din țara noastră marchează. într-o atmosferă festivă, cea de-a 25-a aniversare a creării R.P.D. Coreene *, sub îndrumarea conducătorului revoluției, ei manifestă un mare entuziasm revoluționar în toate sectoarele economiei naționale, pentru îndeplinirea înainte de termen a obiectivelor planului șesenal, stabilit de istoricul congres al V-lea al Partidului Muncii din Coreea.întîmpinînd această remarcabilă sărbătoare națională, poporul coreean rememorează cu adîncă emoție gloriosul sfert de veac care s-a scurs de la crearea republicii.întregul drum de luptă parcurs de poporul nostru pentru crearea, consolidarea și dezvoltarea republicii a fost un drum greu, dar glorios, a fost o perioadă istorică de luptă și progres, de activitate creatoare și de profunde transformări.Problema puterii este esențială în revoluție. Numai printr-o soluționare justă a problemei puterii și o luptă neobosită pentru întărirea ei pe baza ideilor marxist-lenlniste Ciuce, clasa muncitoare își va putea îndeplini misiunea sa istorică.Conducînd revoluția, pe baza ideilor marxist-leniniste Ciuce șl elabo- rînd idei originale și teoria cu privire la puterea și construcția de stat, tovarășul Kim Ir Sen a călăuzit cu înțelepciune poporul nostru spre transpunerea lor strălucită în viață.Republica Populară Democrată Coreeană este puterea care a moștenit mărețele tradiții revoluționare ale luptei armate antijaponeze, organizată și desfășurată sub conducerea eminentă a tovarășului Kim Ir Sen ; ea reprezintă o mare cucerire a revoluției, dobindită cu prețul slngelui vărsat de revoluționarii înaintași și apărată cu singele unor adevărați luptători-patrioți și ostași- eroi.Profund încredințați că problema puterii poate fi rezolvată numai prin

forță revoluționară, comuniștii coreeni au declanșat o luptă armată antijaponeză grea, care a durat 15 ani, și au infrînt dominația fascisto- colonialistă a imperialismului japonez ; în sfîrșit, în august 1945. ei au înfăptuit măreața și istorica operă a eliberării patriei.în timpul glorioasei lupte revoluționare antijaponeze s-au creat strălucitele tradiții revoluționare, pe care poporul nostru trebuie să le moștenească, și au fost pregătite bazele istorice ale puterii populare. în perioada luptei armate antijaponeze, comuniștii coreeni din zonele eliberate și controlate de partizani au tradus în mod strălucit în viață linia făuririi puteri’ nopula"e. elaborată de tovarășul Kim Ir Sen, și au înfăptuit-o cu consecventă pe pă- mintul patriei eliberate.După eliberare, activitatea de instaurare a puterii populare în țara noastră — putere de tip nou — s-a desfășurat în condițiile în care țara noastră a fost dezmembrată in două — nord și sud — din cauza ocupării Coreei de sud de către trupele americane, astfel că în fața noastră au apărut numeroase dificultăți ca urmare a uneltirilor mirsave ale forțelor reacțiunii interne instigate de S.U.A.în februarie 1946, partidul nostru a creat Comitetul popular provizoriu al Coreei de nord — putere a dictaturii democrat-populare. care se sprijinea pe frontul național unit democratic cuprinzînd largi forțe patriotice și democratice și bazat pe alianța muncitorilor și țăranilor, sub conducerea clasei muncitoare. în felul acesta. în cel mai scurt timp. în- cepînd din martie 1946. în nartea de nord a tării a fost înfăptuită reforma agrară, a fost naționalizată industria și au avut loc alte transformări democratice, ceea ce a permis să se înfăptuiască în mod strălucit principalele sarcini care stăteau în fata noii puteri — sarcinile revoluției democratice antiimperial iste și antifeudale.Apoi. în februarie 1947, partidul a creat Comitetul popular al Coreei de nord — prima putere a dictaturii proletariatului din țara noastră. Comitetul popular al Coreei de nord a luptat pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democratice antiimperia- liste, antifeudale pe întreg teritoriul țării și, concomitent, pentru înfăp

tuirea sarcinilor din perioada de trecere treptată la socialism in partea de nord a tării.în acest timp, din cauza creării puterii-marionetă din Coreea de Stid, in fața partidului și poporului nostru s-a impus sarcina de. a întreprinde măsuri mai active pentru salvarea țării, pentru a se pune capăt dezmembrării teritoriului tării și sciziunii națiunii, pentru realizarea unificării patriei.Situația creată a impus ca o cerință acută a dezvoltării revoluției,

R.P.D. Coreene a constituit Intr-adevăr un mare eveniment, care a înscris o nouă și strălucită pagină in istoria de luptă de aproape o jumătate de secol a națiunii noastre pentru făurirea unui stat suveran și independent,Odată cu crearea R.P.D. Coreene, poporul nostru a devenit un popor demn al unui stat independent și suveran, iar patria noastră a început să se manifeste pe arena internațională pe bază de egalitate cu țările mari și mici. Odată cu crearea '

țelor socialiste în partea de nord a țării și a forțelor revoluționare din Coreea de sud, pentru întărirea solidarității cu forțele revoluționare internaționale.Pentru întărirea bazei materiale a revoluției democratice, guvernul republicii a elaborat noi măsuri menite să asigure o poziție dominantă sectorului de stat, prin limitarea dezvoltării capitaliste în domeniul economic, să pregătească pas cu pas transformarea socialistă a relațiilor de producție și să pună bazele uneiGlorioasa aniversare a Republicii Populare Democrate Coreene 
25 DE ANI DE LA CREAREA REPUBLICII

problema creării unui guvern central al întregii Coree pentru a consolida mărețele succese obținute în partea de nord a țării, a face să avanseze și să triumfe revoluția in întreaga țară.Partidul nostru a inițiat o luptă a întregii națiuni împotriva mașinațiilor tot mai fățișe ale imperialiștilor americani și a acoliților lor îndreptate spre scindarea națiunii și, în același timp, prin întărirea bazei social-economice a puterii populare, deja instaurate și consolidarea in continuare a fundamentului ei politic. a trecut la pregătirea unui mare număr de activiști și a nucleului revoluționar, a organizat alegeri generale în Coreea de Nord și de Sud, iar la 9 septembrie 1948, conform voinței comune a întregului popor coreean, a proclamat, in fața întregii lumi, crearea Republicii Populare Democrate Coreene. Crearea

KIM DONG GYU 
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secretar la C.C, al Partidului Muncii 
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republicii, poporul nostru a dobîndit, de asemenea, o armă și mai puternică pentru înfăptuirea unificării patriei și înfăptuirea cu consecvență a măreței cauze a socialismului și comunismului în Coreea.îndeosebi, ca urmare a faptului că poporul nostru a luat strins în mîinl puterea, s-au deschis largi perspective pentru traducerea multilaterală în viață, in țara noastră, a ideilor marxist-leniniste Ciuce,Pentru a face să triumfe, sub steagul republicii, revoluția ebreeană în întreaga țară, și în scopul unificării patriei, partidul nostru a trasat linia și orientarea spre întărirea for-

economii naționale de sine stătătoare, lichidind consecințele unei . economii unilaterale, coloniale.Orînduirea social-politică a republicii noastre, încă de la instaurarea ei, și îndeosebi în anii de grele încercări ai marelui război de apărare și eliberare a patriei (1950—1953), ca și in timpul revoluției socialist'' și a construcției socialiste — cind se acumulaseră numeroase dificultăți — a demonstrat pe deplin superioritatea și forța sa vitală invincibilă.în războiul de eliberare a patriei, poporul coreean, sub conducerea înțeleaptă a conducătorului nostru, pentru prima dată în istorie a în- frînt și a alungat trufașul imperialism american, care se lăuda cu „a- totputernicia" sa în lume, a pus bazele declinului acestuia și a apărat în mod strălucit cinstea și demnitatea republicii.Pentru refacerea fi dezvoltarea

postbelică a economiei naționale, pentru întărirea bazei revoluționare, lucrul cel mai important 11 constituia trasarea liniei juste a construcției economice care să indice în mod clar poporului direcția și prioritățile refacerii și construcției.Tovarășul Kim Ir Sen a analizat cu profundă clarviziune situația existentă în țară după război, precum și perspectivele revoluției noastre și a elaborat, pe această bază, linia fundamentală a construcției socialiste îndreptată spre creșterea cu precădere a industriei grele, odată cu dezvoltarea industriei ușoare și a agriculturii.în perioada de după război, partidul nostru a desfășurat în întreaga sa amploare transformarea socialistă a vechilor relații de producție, atît la oraș, cit și la sate și, în 1958, a încheiat într-un mod strălucit acest proces. Pe de altă parte, partidul nostru — sprijinindu-se pe orînduirea socialistă biruitoare — a adoptat măsuri importante pentru dezvoltarea energică a construcției socialiste.în construcția socialistă, partidul nostru respectă cu strictețe următorul principiu : de a lupta concomitent pentru cucerirea atît a fortăre- țelor materiale, cit și a celei ideologice, care, pe drumul spre comunism. trebuie neapărat cucerite. De asemenea, pentru accelerarea maximă a construcției economice, pe calea mobilizării tuturor rezervelor și posibilităților locale, partidul nostru a enunțat linia dezvoltării paralele — in cursul construcției economice socialiste — a industriei republicane și celei locale, linia desfășurării paralele a construcției economice și de apărare, în conformitate cu cerințele situației, precum și diferite alte linii creatoare, traducîndu-le în mod e- nergic în viață.Nu a fost deloc netedă calea luptei pentru construcția socialistă în tara noastră, nu puține au fost dificultățile și piedicile pe care poporul nostru a fost nevoit să le înlăture. Dar partidul și guvernul R.P.D. Coreene au condus just poporul nostru, astfel îneît el, mentinîndu-se ferm pe pozițiile Ciuce, să rezolve fără nici o ezitare toate problemele care au apărut în construcția socialistă.Eroica noastră clasă muncitoare, oamenii muncii, susținînd din inimă linia și politica partidului, au imprimat — pe toate fronturile construcției socialiste — ritmul Ciănlima fi

au îndeplinit cu mult înainte de termen sarcinile revoluționare trasate de partid.înfăptuirea strălucită a sarcinii grele și complexe a industrializării socialiste într-un termen foarte scurt — în decurs de numai 14 ani — constituie cel mai mare succes obținut in construcția economică socialistă.Și astfel, țara noastră s-a transformat într-un stat socialist puternic, cu o economie națională trainică fi independentă și o capacitate puternică de apărare. Puterea republicii a obtinut mari succese si in înfăptuirea revoluției culturale si ideologice.Astăzi, țara noastră s-a transformat într-o țară în care învață întregul popor, unde știința, literatura și arta socialistă se bucură de p dezvoltare multilaterală. Și ca rezultat al înfăptuirii energice a revoluției ideologice, în rindurile oamenilor muncii s-a încetățenit trainic spiritul revoluționar de a munci și trăi în chip comunist. întregul popor a devenit o singură mare familie roșie, strins unită din punct' de vedere ideologic și politic în jurul conducătorului stimat și iubit, tovarășul Kim Ir Sen.Noi am obținut o victorie cu adevărat mare în revoluția socialistă și construcția socialistă, am cucerit o culme înaltă pe calea spre socialism și comunism.Toate aceste realizări constituie rezultatele conducerii înțelepte a marelui conducător al partidului și poporului nostru, tovarășul Kim Ir Sen, sînt roadele strălucite ale Ideilor sale Ciuce. Aceste succese obținute în construcția socialistă constituie o dovadă convingătoare a faptului că orînduiren socialistă în țara noastră își dovedește marea superioritate și forța sa vitală de nezdruncinat.Pooorul din partea de nord a republicii apără cu nădejde orînduirea noastră socialistă de uneltirile oricărui dușman, .luptă cu îndîrjire pentru întărirea și dezvoltarea în continuare a acestei orînduiri.Astăzi, în fata partidului și poporului nostru stă sarcina imnortan- tă de a obține victoria deplină a socialismului In partea de nord a republicii și de a înfăptui unificarea independentă, pașnică a patriei.Cel de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea a elaborat planul șesenal de dezvoltare a economi-
(Continuare tn pag. a VIII-a)
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CONFERINȚA IA NIVEL ÎNALT A ȚARILOR NEALINIATE 

Soluționarea problemelor ie interes 
mondial reclamă participarea activa 

a tuturor wmter
Viu ecou și deplină aprobare a mesajului adresat 

conferinței de tovarășul Nicolae CeaușescuALGER 7 (Corespondentă de la Mircea S. Ionescu). — Astăzi, în cea de-a treia zi a Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, vor continua să urce la tribună un mare număr de șefi de stat sau de guvern. Totodată, capitala algeriană este scena unei intense activități diplomatice.în cele două zile de dezbateri vorbitorii au formulat un adevărat rechizitoriu la adresa politicii de forță și dictat, a imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, au dat expresie unei înflăcărate chemări pentru ca fiecare popor să participe cu drepturi egale Ia soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea. Participanții s-au referit, de asemenea, la necesitatea democratizării relațiilor interstatale, la faptul că soluționarea problemelor de interes mondial nu trebuie să fie a- panajul „cluburilor închise".Vineri, în cea de-a treia zi a conferinței, s-au înscris la cuvînt peste 30 de vorbitori ; este și acesta un aspect al importanței ce se acordă reuniunii internaționale a șefilor de stat sau de guvern din marea majoritate a țărilor neangajate. Pînă in prezent au vorbit președintele Tunisiei, Habib Bourguiba, primul ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei, Fidel Castro, președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Nguyen Huu Tho, ministrul de externe al Republicii Chile. Clodomiro Almeyda, și regele Birendra al Nepalului.Este deosebit de grăitor faptul că nu există luare de cuvînt care să nu abordeze problema lichidării subdezvoltării economice, pusă în legătură directă cu asigurarea deplinei suveranități naționale. De altfel. în proiectul de declarație prezentat de Algeria și supus dezbaterii comisiei de specialitate a conferinței se arată clar că se impune o nouă strategie a dezvoltării. Aceasta trebuie să fie bazată pe principiile respectului independenței, egalității intre state, pe suveranitatea permanentă a popoarelor asupra resurselor naturale, respectul căilor proprii de dezvoltare e- conomică și socială, dreptul statelor din lumea a treia de a efectua naționalizări.Aici, la Alger, a găsit un viu ecou și deplină aprobare mesajul adresat conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciindu-se politica ctfflKCventă promovată de Rdmfinia socialistă împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, fermitatea cu care militează pentru lichidarea colonialismului și neocolonialismului,

a subdezvoltării, pentru stingerea focarelor de incordare și tensiune și soluționarea tuturor problemelor litigioase pe cale politică. în același timp, delegați la conferință și comentatori politici au dat o înaltă apreciere faptului că România și-a reafirmat, prin cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu. dorința de a conlucra activ pe tărîmul vieții internaționale cu toate statele participante la Conferința de la Alger, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și destinderii în lume.

PENTRU REALIZAREA PĂCII 
si Înțelegerii în laos 
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Declarația reprezentantului Frontului Patriotic LaoțianVIENTIANE 7 (Agerpres). — A- genția V.N.A. informează că Fumi Vongvicit, reprezentant plenipotențiar al președintelui C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, consilier special al delegației forțelor patriotice la convorbirile de la Vientiane, a dat publicității o declarație în legătură cu refuzul guvernului de la Vientiane de a semna protocolul convenit, referitor la reglementarea problemelor politice și militare concrete ce decurg din Acordul de restabilire a păcii și înțelegerș națională în Laos.în declarație se arată că refuzul intervine după concesiile deosebit de importante făcute de forțele patriotice pentru a contribui la progresul negocierilor, concesii pe deplin co-
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agențiile de presă

respunzătoare cererilor formulate de prințul Suvanna Fuma, primul ministru al guvernului de la Vientiane, și sugestiilor însărcinatului cu afaceri a.i. al S.U.A. la Vientiane, care au dat asigurări repetate că in cazul îndeplinirii acestor cereri și sugestii protocolul va putea fi semnat imediat.Fumi Vongvicit a adresat compa- trioților din țară și de peste hotare, precum și popoarelor iubitoare de pace din lume chemarea să-și amplifice sprijinul acordat forțelor patriotice și să ceară guvernului de la Vientiane semnarea grabnică a protocolului pentru a realiza înțelegerea națională, pentru a edifica un Laos pașnic, independent, democratic, neutru, unificat și prosper.
B B B B B B 
transmit:

Prezențe 
românești 

peste hotare

Vizita la Pekin

Delegația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție din Româ- niU, conc^us® de Titus Popescu, vicepreședinte al Consiliului U.N.C.A.P., care, la invitația Organizației austriece a cooperativelor agricole de producție „Raiffeisen", a efectuat o vizită în Austria, a fost primită de ministrul austriac al agriculturii și silviculturii, Oskar Weihs. în cursul convorbirii care a avut loc a fost e- rectuat un schimb de păreri asupra unor probleme privind agricultura din cele două țări, subliniindu-se cu acest prilej perspectivele favorabile în vederea lărgirii contactelor și colaborării româno-austriece în acest domeniu.Secretarul general al P. C. Italian, Enric° BerIinsuer> l-a primit pe Volodia Teitelboim, membru . al Comisiei Politice a Partidului Comunist din Chile. Cu acest prilej, Enrico Berlinguer a exprimat Partidului Comunist din Chile, președintelui Allende și forțelor politice reunite în guvernul Unității Populare întreaga solidaritate a comuniștilor italieni cu lupta pentru reînnoirea și dezvoltarea Republicii Chile și pentru continua înaintare a poporului chilian pe calea democrației și progresului.Plenara C.C. al Partidului Socialist din Chile 3 a
Conflictul coduluiREYKJAVIK 7 (Agerpres). — Grupul parlamentar al Partidului Progresist Islandez, din care face parte și primul ministru Olafur Jo- hannesson, a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care cere guvernului să adreseze un avertisment oficial Angliei in legătură cu conflictul codului. între altele, rezoluția invită guvernul islandez să protesteze pe lingă Consiliul N.A.T.O. împotriva recunoașterilor efectuate zilnic de către avioanele militare britanice deasupra zonei naționale de pescuit de 50 de mile a Irlandei. în cazul în care consiliul nu va condamna asemenea acte, Islanda ar urma să reconsidere problema apartenenței

sale la N.A.T.O. Unul din cele trei partide de guvernămînt, Alianța populară, și-a anunțat deja sprijinul deplin față de prevederile rezoluției.Legat de așa-numitul război al codului, la Bonn continuă convorbirile oficiale în problema pescuitului dintre Islanda și R.F. Germania — țară care, după cum se știe, la fel ca și Anglia, nu recunoaște noua limită a zonei naționale de pescuit islandeze. Convorbirile urmăresc soluționarea pe cale pașnică a disputei generate de continuarea activităților de pescuit de către traulerele vest-germane in limitele celor 50 de mile islandeze.

deschis la Santiago de Chile, Pe ordinea de zi a lucrărilor sînt înscrise probleme privind actuala situație politică din țară și sarcinile partidului. .0 conferință despre viața și opera marelui cărturar Dimitrie Cantemir 3 f0Sl ținută la Beirut de profesorul român Virgil Cândea, la inițiativa Pen-clu- bului libanez.Acord polono-austriac. La Viena a fost semnat acordul de dezvoltare a colaborării economice, industriale și tehnico-științifice între Austria și Polonia pe un termen de 10 ani. Potrivit agenției P.A.P., acordul oferă un cadru propice dezvoltării colaborării între instituțiile și întreprinderile economice ale celor două țări. Tadeusz Olechowski, ministrul comerțului exterior al Poloniei, prezent la Viena cu prilejul semnării acordului, a fost primit de cancelarul Austriei, Bruno Kreisky, și a avut convorbiri cu alți conducători ai acestei țări în probleme ale relațiilor polono-austriece.Stabilirea de relații di- plomatice între Guyana și G.R.U.N.C. Guvernul Republicii Cțuj»»a <«■$» Guvernul Regal de Uniune Națională al Caimbodgiei (G.R.U.N.C.) au hotărit să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă — anunță un comunicat comun dat publicității la Alger. Comunicatul a fost semnat de Sarin Chhak, ministrul afacerilor externe al G.R.U.N.C., și Shridath Ramphal, ministrul de externe al Guyanei. La ceremonia semnării au fost prezenți Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, și primul ministru al Guyanei, Forbes Burnham.Al șaptelea „Salon internațional al industriei de instrumente muzicale" s a deschis la Moscova. Sint prezente 417 firme din 25 de țări. Participînd pentru a doua oară la această manifestare internațională, industria românească de instrumente muzicale expune, în cadrul unui stand propriu, un larg sortiment de astfel de instrumente fabricate la Reghin și București, care se bucură de o bună apreciere.

La întoarcerea din Republica Populară Chineză,unde va întreprinde o vizită oficială de o săptămînă, președintele Georges Pompidou va face, la 17 septembrie, o escală la Teheran, pentru convorbiri cu șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr — s-a anunțat la Palatul Elysăe.La Panmunjon 3 avut loc 0 nouă ședință a Comisiei militare de armistițiu din Coreea. Reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat energic împotriva introducerii neîncetate, de către partea americană, a unor mari cantități de armament modern și e- chipament militar, precum și împotriva recentelor manevre militare americano—sud-coreene, desfășurate pe teritoriul Coreei de sud, inclusiv de-a lungul liniei militare de demarcație dintre Nord și Sud. Reprezentantul R.P.D. Coreene a calificat a- ceste acțiuni drept violări ale acordului de armistițiu, menite să creeze ■tensiune între cele două părți ale Coreei și a cerut retragerea neîntir- ziată a trupelor străine de pe teritoriul Coreei de sud.Convorbiri poiono-unga- rg Ministrul de externe al R. P.Ungare, Janos Peter, aflat la Varșovia, unde a avut convorbiri oficiale cu omologul său polonez Stefan Olszowski, a fost primit de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și de Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, informează agenția P.A.P.Cabinetul bolivian a demisionat v^ner’’ ’n Moo, la cererea președintelui Hugo Banzer. El a solicitat această demisie pentru a putea acționa în vederea eliminării divergențelor care se manifestă între partidele care sprijină regimul său militar, consideră agenția Reuter.Lucrările celei de-a 105-a Conferințe anuale a T.U.C. (Congresul sindicatelor britanice) s-au încheiat joi la Blackpool. în ultima zi a fost adoptată o rezoluție în care se cere guvernului să procedeze la lichidarea tuturor bazelor nucleare americane și engleze din țară și să adopte măsuri constructive în domeniul dezarmării.

• CONDUCĂTORI ceho
slovaci AU VIZITAT 
EXPOZIȚIA ROMANEAS

CA DE LA BRNOPRAGA 7 (Corespondență de la C. Prisăcaru). — Secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gustav Hu- sak, președintele guvernului federal, Lubomir Strougal. alți conducători de partid și de stat cehoslovaci au vizitat expoziția românească din cadrul Tîrgului internațional dă la Brno. Oaspeții au fost întîmpinați de ambasadorul României la Fraga. Teodor Haș, și de directorul expoziției, Dan Ștefănescu.Tovarășul Gustav Husak a dat o înaltă apreciere nivelului tehnicii pe care România socialistă o expune la ediția jubiliară din acest an a tîrguiui, felicitînd pe expozanții români pentru modul interesant de prezentare a produselor.
• „ZIUA ROMÂNIEI LA 
TÎRGUL INTERNAȚIONAL

DE LA ZAGREBBELGRAD 7 (Corespondență de la S. Morcovescu). — In cadrul Tîrgului internațional de toamnă de la Zagreb, vineri a fost organizată „Ziua României". Cu acest prilej, ambasadorul român la Belgrad, Vasile Șandru, împreună cu directorul pavilionului României. Emil Fleșeriu, au oferit o recepție. Au luat parte Miriana Krstinici și Ivo Ierkici, membri ai Vecei Executive, Federale, Vuko Dragasevici, secretar pentru muncă, Ivo Kus- trak, secretar pentru agricultură, membri ai Consiliului Executiv din Croația, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Belgrad, membri ai corpului consular din Zagreb.în cea de-a 2-a zi a tîrgului, standurile pavilionului românesc au cunoșcut un mare aflux de vizitatori care au dat o înaltă apreciere exponatelor.
• LA BOGOTA A FOST 
INAUGURATA EXPOZIȚIA 
„CARTEA Șl DISCURI

ROMANEȘTI'BOGOTA 7 (Agerpres). — în sala „Gregorio Vasquiez" a Bibliotecii naționale a Columbiei' s-a deschis expoziția ;,Cartea și discuri .românești" — manifestare culturală organizată în cadrul acțiunilor ce au marcat Ziua națională a Republicii Socialiste România, precum și în cinstea vizitei președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, în Columbia.
• ARTIȘTI ROMANI IN

PERU
In cadrul turneului pe care-l 

efectuează prin mai multe țări 
din America Latină, artiștii 
români Teodora Lucaciu, Marta 
Joja, Gh. Crăsnaru și Mihai 
Constantinescu au susținut un 
recital in sala „Alzcdo“ din Lima, 
care s-a bucurat de tin succes 
deosebit. Programul a fost în
registrat de postul de radio 
național și va fi difuzat cu 
ocazia vizitei in Peru a to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

a delegației <PEKIN 7 (Corespondență de la I. Tecuță). — Delegația C.C. al P.C.R., 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 Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care se află într-o vizită neoficială de prietenie în R. P. Chineză, a continuat, vineri, 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

.C. si P.C.R.Permanent al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez.Convorbirile, care s-au încheiat în cursul serii, s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească.Din partea română la convorbiri au participat, de asemenea, Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României la Pekin, iar din partea chineză Keng Piao, membru al C.C. al P. C. Chinez, șeful Secției relații externe a C.C. al P. C. Chinez, și Ciao Kuan-hua, membru al C.C. al P. C. Chinez, ministru adjunct al afacerilor pxterne.
Adunare festivă la Sofia

consacrată sărbătoririi eliberării BulgarieiSOFIA 7 (Corespondență de la C. Amariței). — In prezența conducătorilor de partid și de stat ai R. P. Bulgaria, în frunte cu Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, vineri, a avut loc la Sofia adunarea festiva consacrată a- niversării a 29 de ani de la eliberarea țării de sub jugul fascist.Cu acest prilej a vorbit Ivan Primov, secretar al C.C. al P.C.B. El

a subliniat marile succese pe care le-a obținut poporul bulgar în toate domeniile de activitate și a relevat acțiunile Bulgariei in lupta pentru stabilirea unui climat de pace, colaborare și securitate în Europa și în întreaga lume, pentru pace, colaborare și bunăvecinătate în Balcani.Adunarea s-a ’.încheiat cu un concert festiv prezentat pe scena Operei naționale din Sofia.
ZIUA INTERNAȚIONALĂ 

A ALFABETIZĂRII
Ziua de 8 septembrie 

a fost proclamată „Zi 
internațională a alfa
betizării". Prilej de re
flecție asupra campa
niei desfășurate la sca
ra întregului glob pen
tru răspîndirea luminii 
învățăturii, dar și asu
pra situației din 
vastele zone de um
bră ce marchează 
„geografia ignoranței". 
Cifrele sint zguduitoa
re : 850 de milioane de 
oameni, deci mai 
bine de o pătrime 
din populația globului, 
nu știu să scrie și nici 
să citească ! Numărul 
copiilor, pînă la 10 
ani, care nu merg la 
școală a sporit în ulti
mul deceniu cu peste 
17 milioane.

In marea majoritate 
a țărilor in curs de 
dezvoltare 50 la sută 
din popțtlația de pîr- 
sfă. școlară fămine în 
afara școlii elementa
re. Deci, intr-o epo
că de nemaiintilnit 
avînt al științei și al 
tehnicii — milioane 
de bărbați și femei 
sint condamnați să 
trăiască la periferia 
civilizației moderne.

Nedreptății flagran

te a privării unei 
mari părți a omenirii 
de un drept elementar 
— dreptul la cunoaș
tere — i se adaugă 
absurditatea unei u- 
riașe risipe de energie 
și de fonduri in sco
puri de distrugere. 
S-a mai spus, dar me
rită să ,repetăm : nu
mai cu 2 la sută din 
cheltuielile mondiale 
pe un singur an pen
tru înarmare s-ar asi
gura școlarizarea, in 
condiții optime pe timp 
de 4 ani, a tuturor a- 
nalfabeților din lume !

Alfabetizarea fiind 
o problemă ce pri
vește omenirea in to
talitatea ei, ea trebuie 
să fie rezolvată prin 
efortul propriu al fie
căreia din țările inte
resate, dar și prin 
eforturile unite ale 
comunității internaționale. Ca o dovadă a 
creșterii conștiinței 
față de necesitatea u- 
nei acțiuni urgente și 
eficace in această di
recție este și hotări- 
rea, luată în acest an, 
de a se înființa o U- 
niversitate a Națiuni
lor Unite, care să ac
tiveze și in vederea

pregătirii de cadre 
necesare accelerării 
procesului de alfabeti
zare in lume.

România, așa cum 
se știe, acordă un 
sprijin activ eforturi
lor statelor in curs de 
dezvoltare pentru li
chidarea neștiinței de 
carte. In centrele de 
invățămint din tara 
noastră sint pregă
tiți numeroși tineri 
din Africa, Asia și A- 
merica Latină, care 
își aduc, după absol
vire, contribuția la li
chidarea neștiinței de 
carte in țările lor. Pe 
de altă parte, specia
liști și profesori din 
țara noastră se află in 
diferite țări care și-au 
cucerit de curind inde
pendența pentru a 
sprijini opera de for
mare de cadre națio
nale, .... . ,

Lichidarea analfabe
tismului este un im
perativ major al lumii 
contemporane. Conști
ința omenirii, pro
gresul civilizației re
clamă soluționarea 
neintîrziată a acestei 
mari probleme.

I. B.

Situația din SudanALGER 7 (Agerpres). — Președintele Sudanului, Gaafar Nimeiri, a plecat spre Khartum după ce a asistat la o parte a lucrărilor celei de-a 4-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Alger — anunță agențiile M.E.N. și Taniug. Se precizează că hotărîrea șefului statului sudanez de a se întoarce în țară este legată de evoluția recentă a situației din Sudan, ca urmare a

tulburărilor de la Universitatea din Khartum.
★Pe de altă parte, agenția France Presse, care citează postul de radio Omdurman captat la Cairo, anunță suspendarea, pînă la noi hotăriri, a 13 articole ale Constituției sudaneze, precum și interzicerea manifestațiilor și reuniunilor publice.

(Urmare din pag. a Vil-a)ei naționale, al cărui principal conținut îl constituie trei sarcini esențiale ale revoluției tehnice : de a reduce considerabil diferențele dintre munca grea și cea ușoară, diferențele dintre munca în agricultură și industrie și de a elibera femeile de povara grea a muncii casnice.Eroica noastră clasă muncitoare și toți oamenii muncii au sprijinit cu înflăcărare sarcinile de luptă trasate de partid, desfășoară’ cu energie revoluția ideologică, tehnică și culturală și, în acest fel, înfăptuiesc pretutindeni lucruri minunate și aduc inovații. în mod special, poporul nostru traduce cu consecvență in viață Constituția socialistă, adoptată de prima sesiune a Adunării Populare Supreme a celei de-a 5-a legislaturi, și pe baza ei face să progreseze, cu o nouă energie, revoluția și construcția. în prezent, partea de nord a republicii parcurge o perioadă de înflorire națională fără precedent. Cu toate acestea, patria noastră continuă să rămînă scindată, intre Nord și Sud, fără să se fi realizat unificarea.Unificarea patriei este dorința fierbinte, cea mai mare, a întregului popor din nordul și sudul Coreei, cea mai înaltă sarcină națională, care nu suferă nici cea mai mică amînare.Chiar din primele zile ale existenței sale, Republica Populară Democrată Coreeană, dînd glas voinței unanime și năzuinței întregului popor coreean, în fiecare perioadă a dezvoltării revoluției, a prezentat propuneri raționale, juste, in vederea unificării independente, pașnice a patriei.Partidul nostru și guvernul R.P.D. Coreene au promovat și promovează neabătut linia iubitului nostru conducător, pentru înfăptuirea unificării țării de sine stătător, prin propriile forțe ale poporului coreean, fără a- mestec din afară, pe baze democratice și pe cale pașnică, ducînd o luptă activă pentru realizarea acestui o- biectiv.Și în ultimul timp, tovarășul Kim Ir Sen a propus, în repetate rînduri. măsuri înțelepte cu scopul realizării de contacte și a unui dialog cu un larg diapazon între Nord și Sud, pentru accelerarea unificării independente și pașnice a țării. Ca mă

suri cardinale în vederea unei mai rapide realizări a unificării ' patriei, la 23 iunie a.c., tovarășul Kim Ir Sen a prezentat programul în cinci puncte al unificării patriei, program al cărui conținut il constituie lichidarea stării de confruntare militară și destinderea între Nord și Sud. realizarea colaborării multilaterale și a schimburilor între Nord și Sud, convocarea unei mari adunări naționale, compusă din reprezentanții diferitelor categorii ale populației, ai partidelor politice și ai organizațiilor obștești din Nord și Sud, introducerea sistemului confederației Nordului și Sudului, sub o unică denumire a statului — Republica Confederativă Koryo — intrarea în O.N.U. sub o singură denumire a statului — Republica Confederativă Koryo. Acestea constituia cele mai realiste și raționale propuneri, îndreptate spre depășirea principalului obstacol pe calea unificării patriei, spre înfăptuirea mai rapidă a măreței cauze a unificării.Aceste propuneri juste si raționale ale noastre se bucură de sprijinul total al țărilor socialiste și al popoarelor din întreaga lume. Cu toate acestea. autoritățile sud-coreene, mergînd în pas cu încercările S.U.A. de a permanentiza divizarea Coreei și de a fabrica două Corei, continuă in prezent să întreprindă tot felul de acțiuni trădătoare, antipopulare si să uneltească in scopul divizării națiunii.Astăzi, întregul popor din nordul și sudul Coreei, strîns unit în jurul tovarășului Kim Ir Sen și aprobind din inimă programul în cinci puncte pentru unificarea patriei, se ridică și mai activ la lupta patriotică sfîntă pentru unificarea independentă. pașnică a patriei, în numele victoriei revoluției la scara întregii țări.Pentru consolidarea și dezvoltarea orinduirii socialiste, in vederea apropierii victoriei definitive a revoluției noastre, partidul nostru și guvernul R.P.D. Coreene fac mari eforturi în direcția intensificării solidarității cu forțele revoluționare internaționale.Politica consecventă pe care o promovează Republica Populară Democrată Coreeană în domeniul vieții politice externe constă în dezvoltarea, pe baza principiilor independenței, egalității în drepturi, neameste

cului în treburile interne, respectului și avantajului reciproc, a relațiilor de prietenie și colaborare cu acele țări care au o atitudine prietenească față de țara noastră, indiferent de faptul că ele sint țări mari sau mici.Partidul nostru și guvernul R.P.D. Coreene depun toate eforturile pentru ca, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului proletar, să întărească unitatea și coeziunea cu țările socialiste, să dezvolte relațiile de prietenie și colaborare cu ele.Glorioasa aniversare a Republicii Populare Democrate Coreene
Partidul nostru și guvernul R.P.D. Coreene depun, de asemenea, eforturi pentru întărirea solidarității cu popoarele tuturor țărilor din Asia, Africa și America Latină care luptă pentru libertate și independență națională, sprijină în mod activ lupta lor de eliberare.Guvernul R.P.D. Coreene militează pentru așezarea pe bazele principiilor egalității în drepturi și avantajului reciproc a legăturilor interstatale politice, economice și culturale cu acele țări capitaliste care doresc să aibă relații bune cu țara noastră.Politica noastră externă principială și justă trezește o mare simpatie în multe țări. în prezent, cu fiecare zi crește prestigiul internațional al R.P.D. Coreene, crește vertiginos numărul țărilor care ne susțin și stabilesc cu noi relații de prietenie și colaborare. Partidul, guvernul republicii noastre se pronunță cu hotărîre împotriva uneltirilor imperialiștilor americani și altor imperia

liști, care duc o politică perfidă de agresiune și război sub firma onorabilă a „păcii" și „tratativelor" ; finind întotdeauna sus steagul luptei antiimperialiste, antiamericane. partidul, guvernul nostru vor lupta neobosit pentru apărarea păcii și securității în întreaga lume.
★Popoarele ambelor noastre țări — ale Coreei și României — sînt prieteni apropiați și frați, care s-au sprijinit și se sprijină unul pe altul, au colaborat și colaborează în lupta împotriva imperialismului, în 

numele victoriei măreței cauze a socialismului. Prietenia statornicită între popoarele noastre are o veche tradiție. Țările noastre sînt situate la o mare distanță geografică una de cealaltă, dar lupta comună împotriva fascismului internațional a făcut ca comuniștii și popoarele ambelor țări să fie de mult legate prin- tr-o prietenie trainică și sentimente internaționaliste.Relațiile de prietenie și colaborare intre popoarele celor două țări au intrat într-un nou stadiu de dezvoltare după ce ambele țări — state suverane, independente, ale căror popoare au devenit stăpînii puterii — au început să acționeze pe arena internațională și au stabilit între ele relații diplomatice.Poporul român, sub conducerea partidului, a străbătut drumul unei lupte glorioase pentru independență națională și eliberare socială, pentru construirea patriei sale înfloritoare, 

ciștigîndu-și mari merite pe acest drum.în perioada grea a ocupației țării de către 'hoardele fasciștilor hitle- riști, poporul român, animat de sentimente patriotice, a desfășurat activ, sub conducerea Partidului Comunist Român, lupta armată împotriva fascismului, pentru democratizarea țării. în sfîrșit, la 23 August 1944, realizind insurecția armată, el a răsturnat odiosul regim militaro-fascisto-dictatorial al lui Antonescu și a obținut o victorie istorică, ce i-a deschis drumul spre eli

berare națională. După eliberarea țării, prin lupta dîrză cu dușmanii de clasă interni și externi, la 30 decembrie 1947 poporul român a răsturnat orînduirea monarhică și a proclamat Republica Populară Română.Harnicul și talentatul popor al României a preluat cu hotărîre puterea în mîinile sale, a respins diferitele încercări de sabotaj și complot ale imperialiștilor și ale reacțiunii interne, a desfășurat cu energie revoluția socialistă și lupta pentru construcția socialistă, obținînd astfel mari succese.Astăzi România este un stat socialist care dispune de o puternică industrie, de o agricultură tot mai modernă, de o știință și o cultură în continuă dezvoltare, Un stat unde nivelul de trai material și cultural al populației cunoaște o permanentă îmbunătățire.Poporul frate român, sub conducerea justă a Partidului Comunist 

Român, în frunte cu conducătorul său eminent, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndeplinind prevederile planului cincinal (1971—1975), stabilite de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională, desfășoară cu energie lupta pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și iși apără cu succes suveranitatea țării.Recent, poporul român a sărbătorit, prin mari succese politice și în/ muncă, cea de-a 29-a aniversare a eliberării țării. Strălucitele realizări ale poporului frate român asigură înflorirea României socialiste și reprezintă o contribuție la întărirea puterii țărilor socialiste.Poporul coreean se bucură sincer de toate succesele poporului român ca de- propriile sale succese și dorește din toată inima poporului român realizări și mai mari în munca sa viitoare, în numele victoriei marii cauze a socialismului.Prin politica externă independentă și iubitoare de pace a Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România, prestigiul internațional al României socialiste crește neîncetat. Partidul, guvernul și poporul României luptă pentru securitate in Europa, pentru pace în Balcani, își exprimă solidâ- ritatea cu lupta popoarelor Asiei. A- fricii și Americii Latine împotriva imperialismului american și colonialismului, pentru eliberare națională și făurirea unei vieți noi.Poporul frate român își exprimă consecvent sprijinul activ și solida- ritațea cu cauza luptei drepte a poporului nostru. Atît în anii grei ai războiului de eliberare a patriei, ca și mai tîrziu, în perioada refacerii și construcției de după război, poporul român ne-a acordat ajutor material și sprijin moral, iar astăzi, pe arena internațională, inclusiv la O.N.U., susține activ lupta dreaptă a poporului nostru pentru unificarea independentă și pașnică a patriei.Recent, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a trimis secretarului general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintelui Republicii Populare Democrate Coreene, tovarășului Kim Ir Sen, o telegramă in 

semn de sprijin față de progrL.»*ul în cinci puncte cu privire la unificarea patriei, exprimînd cu hotă- rire solidaritatea fermă cu cauza revoluționară a poporului nostru.Partidul Muncii din Coreea, guvernul R.P.D. Coreene și poporul nostru exprimă Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român recunoștință , profundă pentru sprijinul și solidaritatea activă cu măreața noastră cauză revoluționară.Poporul coreean va merge întotdeauna umăr la umăr cu poporul român în lupta comună împotriva imperialismului, pentru triumful măreței cauze a socialismului.Poporul nostru prețuiește în mod deosebit prietenia cu poporul frate român.Sîntem foarte bucuroși de faptul că relațiile de prietenie și colaborare între popoarele celor două țări, bazate pe principiile marxism-leninis- mului și internaționalismului proletar, continuă să se dezvolte și să se întărească.Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, condusă de secretarul general al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a avut loc în țara noastră, în anul 1971, a reprezentat un eveniment de o mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor între cele două țări ale noastre.Cu privire la Comunicatul comun adoptat cu ocazia vizitei în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, secretarul general al C.C. al partidului nostru, șeful statului R.P.D. Coreene. conducătorul stimat și iubit, tovarășul Kim Ir Sen. a spus : ..... Acest comunicat comun reprezintă, fără îndoială, o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor de prietenie intre cele două țări ale noastre, bazate pe principiile marxism-leninis- mului și internaționalismului proletar".Poporul coreean, prețuind prietenia și unitatea cu poporul român, va depune și in continuare toate eforturile pentru lărgirea și dezvoltarea neîncetată, în diferite domenii, a relațiilor de prietenie și colaborare cu poporul român, în spiritul Comunicatului comun semnat de către conducătorii celor două țări.
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