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Oaspeții români vizitează fabrica de ciocolată și produse zaharoase „Savoy" din capitala venezueleană

Vizita tovarășului

Nicolae Ceaușescu în Venezuela

Pînă la semănat

ARĂTURI 
DE BUNĂ CĂUTATE 
PE TOATE SUPRAFETEEE
Condițiile climatice din aceastâ toamnă — timp 
secetos, pămînt uscat — impun maximă atenție in 

alegerea epocii optime insămînțârii griului

dă expresie gîndurilor și aspirațiilor întregului nostru popor, 
dorinței României socialiste de a ridica pe noi trepte colaborarea 

și legăturile prietenești cu popoarele Americii Latine

Experiența a numeroase unități 
agricole de stat și cooperatiste a 
demonstrat că obținerea unor re
colte mari de grîu este condițio
nată de respectarea tehnologiei a- 
cestei culturi, de adaptarea ei la 
condițiile climatice din fiecare an. 
Ținîndu-se seama că, în vară, a 
plouat abundent, la consfătuirea in- 
ginerilor-șefi din Cooperativele a- 
grieole s-a făcut recomandarea ca, 
in acest an, semănatul griului să 
înceapă mai curind. De atunci 
vremea s-a schimbat : luna sep
tembrie este călduroasă și sece
toasă. Aceasta impune ca la exe
cutarea insămințărilor de toamnă să 
se țină seama de noile condiții.

Temperaturile ridicate și lipsa 
precipitațiilor au determinat acce
lerarea procesului de evaporare și 
scăderea continuă a rezervelor de 
apă din sol in majoritatea zonelor 
agricole ale țării. Din analizele e- 
fectuate de Institutul de meteoro
logie și hidrologie rezultă că. Ia a- 
ceastă dată, în oele mai multe zone 
agricole ale țării, rezervele de apă 
din stratul arabil al solului sînt ne
satisfăcătoare pentru germinarea 
normală a griului. De asemenea, 
pregătirea terenului pentru semă
nat se face în condiții mai grele, a- 
răturile necesitînd discuiri repetate. 
Meteorologii prevăd că pînă la 20 
septembrie timpul se va menține 
călduros și uscat și numai după a- 
ceastă dată va ploua ușor in partea 
de nord-vest a țării.

Ținînd seama de evoluția timpu
lui, cercetătorii și specialiștii din 
agricultură sînt de părere că, in 
condițiile noi create, semănatul 
griului trebuie amînat pînă cînd so
lul va permite incolțirea și răsă
rirea normală a plantelor. Pentru 
ca această lucrare să se poată e- 
xecuta in timp scurt — maximum 
o săptămină — și pentru a se în
cadra in timpul optim, este nece
sar ca, acum, tcgite forțele din a- 
gricultură să fie concentrate la re
coltarea culturilor de pe terenurile

destinate insămințărilor de toamnă 
și pregătirea exemplară a acestor 
terenuri. Pină la 7 septembrie au 
fost recoltate 116 700 hectare cu in, 
42 000 hectare sfeclă de zahăr, 67 000 
hectare floarea-soarelui, 26 000 hec
tare porumb boabe. 28 500 hectare 
cartofi, iar de săptămînă viitoare 
se va intensifica recoltatul porum
bului și florii-soarelui. Este nece
sar ca terenurile' destinate însă- 
mînțării griului și a celorlalte . cul
turi de toamnă să fie arate și pre
gătite imediat pentru ca, la mo
mentul potrivit, semănatul să se 
poată desfășura cu toate forțele. 
Așa cum a rezultat și din harta 
publicată în ziarul nostru de ieri, 
în cooperativele agricole din une
le județe — Dolj, Gorj, Caraș-Se- 
verin, Maramureș, Sălaj, Cluj, Mu
reș, Hunedoara — arăturile sint in- 
tîrziate. Paralel cu măsurile meni
te să ducă la grăbirea lucrărilor 
de pregătire a terenului, cercetăto
rii și specialiștii atrag atenția asu
pra necesității de a mărunți cît mai 
bine pămîntul. în acest scop tre
buie folosite toate utilajele care e- 
xistă și aplicate acele metode care 
să prevină pierderea apei și întă
rirea solului.

Pentru a se compensa lipsa de 
umiditate din sol este necesar ca 
în toate sistemele de irigații, pe 
terenurile prevăzute a se insămîn- 
ța cu culturi de toamnă, să se facă 
udări de aprovizionare. Există po
sibilități ca pe cele 140 000 hectare 
teren ce se vor cultiva cu păioase 
în sistemele de irigații să se facă, 
în decurs de 12—15 zile, o irigare 
de aprovizionare. Se cere insă ca 
toate agregatele de udare să fie 
aduse pe aceste terenuri, să încea
pă lucrările fără întirziere.

Este datoria specialiștilor din a- 
gricultură, a organelor agricole să 
aplice diferențiat, în funcție de 
noile condiții create, tehnologia 
griului, pentru a se putea obține 
recolte mari în anul viitor.

„Considerăm că, in general, dezvoltarea colaborării 
în viața internațională între țările cu orînduiri sociale 
diferite este un factor pozitiv, o condiție, aș putea spune, 
pentru coexistența pașnică, pentru o pace trainică". 
a declarat președintele Nicolae Ceaușescu la înlîlnirea cu ziariștii din capitala Venezuclei 

(Textul conferinței de presă se publică în pag. a lll-a)

La fabrica de industrializare a laptelui „Catia" din Caracas
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria 

Tovarășului STANKO TODOROV 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al oamenilor muncii români și al nostru-personal, transmitem 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, dumnea
voastră și poporului frate bulgar cordiale felicitări și un cald salut to
vărășesc, cu ocazia celei de-a XXIX-a aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria.

De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, întregul popor român 
ni se alătură pentru a vă exprima bucuria sinceră și înalta noastră 
apreciere față de realizările importante repurtate de oamenii muncii 
bulgari, sub conducerea partidului lor comunist, în vasta operă de edi
ficare a societății socialiste dezvoltate, în creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual, în lupta pentru pace și colaborare între statele lumii.

Constatînd cu satisfacție că între partidele, țările și popoarele noas
tre se dezvoltă permanent relații de stimă și prietenie frățească, de 
cooperare și colaborare multilaterală, ne exprimăm convingerea că vor 
fi fructificate în continuare largile posibilități existente pentru consoli
darea raporturilor româno-bulgare, pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socialist, spre -bine popoarelor noastre, în 
interesul unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al cauzei socialismului, păcii și colaborării în Balcani și 
în lumea întreagă.

Folosim plăcutul prilej oferit de această aniversare, pentru a vă 
transmite urările noastre sincere de noi succese în activitatea dv. rod
nică, de înaltă răspundere, dedicată ridicării Bulgariei socialiste pe cul
mile progresului și prosperității.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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BULGARIA VECINĂ Șl PRIETENĂ

ANIVERSEAZĂ ASTĂZI VICTORIA

REVOLUȚIEI SOCIALISTE

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene 

Tovarășului KIM IR 
Premierul Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, adresăm Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central și 
Consiliului Administrativ ale Republicii Populare Democrate Coreene, 
poporului frate coreean și dumneavoastră personal cele mai sincere și 
cordiale felicitări și un călduros salut tovărășesc, cu prilejul marii dum
neavoastră sărbători — a 25-a aniversare a creării republicii — Ziua 
națională a Republicii Populare Democrate Coreene.

Crearea cu un sfert de veac în urmă a Republicii Populare Demo
crate Coreene a reprezentat un eveniment de o deosebită însemnătate în 
istoria poporului coreean, care a deschis în fața acestuia largi perspec
tive de afirmare pe calea împlinirii năzuințelor sale de libertate și inde
pendență națională, de eliberare socială și de făurire a unei vieți noi, 
prospere.

în anii care au trecut de la crearea republicii, oamenii muncii din 
partea de nord a țării au înfăptuit ample prefaceri revoluționare,' do- 
bîndind succese remarcabile în opera de construire a socialismului șl 
apărînd, în același timp, libertatea și independența patriei împotriva 
agresiunii imperialiste.

Poporul român urmărește cu sinceră simpatie activitatea susținută 
pe care o desfășoară oamenii muncii din Coreea populară în opera de 
construcție socialistă a țării, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al V-lea al Partidului Muncii din Coreea, eforturile consec
vente în vederea reunificării patriei, reafirmîndu-și, și cu acest prilej, 
deplina solidaritate internaționalistă față de cauza dreaptă a poporului 
coreean, îțnplinirea idealurilor sale de unitate națională și progres social.

Partidul Comunist Român, guvernul român și întregul nostru popor 
dau o înaltă apreciere relațiilor de prietenie și colaborare româno- 
coreene, întemeiate pe principiile marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist, relații care cunosc astăzi o rodnică dezvoltare, în spi
ritul convorbirilor pe care le-am avut în timpul vizitei delegației de 
partid și de stat a Republicii Socialiste România în Republica Populară 
Democrată Coreeană.

Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească, solidaritatea mili
tantă și colaborarea tovărășească multilaterală dintre partidele, țările 
și popoarele noastre se vor amplifica și aprofunda tot mai mult și în 
viitor, spre binele popoarelor român și coreean, al cauzei unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Cu prilejul acestei glorioase sărbători jubiliare, vă adresăm, dragi 
tovarăși, dumneavoastră și poporului frate coreean cele mai calde urări 
de noi și tot mai mari victorii, pentru înflorirea și propășirea Republicii 
Populare Democrate Coreene, pentru înfăptuirea aspirației naționale 
fundamentale a poporului coreean — reunificarea pașnică și indepen
dentă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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Dejun oferit de ministrul agriculturii
în onoarea președintelui Consi

liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, mi
nistrul agriculturii al Venezuelei, 
Miguel Rodriguez Viso, cu soția, 
au oferit vineri un dejun în saloa

nele hotelului „Avila" din Caracas.
Au participat persoanele oficiale 

care îl însoțesc pe președintele ro
mân în vizita sa, înalte oficialități 
ale guvernului venezuelean.

înaintea dejunului, oaspeții au 

asistat Ia un frumos program de 
cîntece și dansuri, oferit de un an
samblu popular, în care vechile 
teme hispanice își găsesc o armo
nioasă îmbinare cu elementele spe
cifice indigene.

în cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de 
bună dispoziție și cordialitate, 
ministrul Viso și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit scurte 
toasturi.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul ministrului
Miguel Rodriguez Viso

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Candidatul la președinție al partidului „Acțiunea 
democratică11, Carlos Andreas Perez

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

Vă rog să-mi permiteți, domnule 
președinte, să vă exprim, în cîteva 
cuvinte, cele mai mari mulțumiri 
pentru faptul că ne-ați acordat 
această mare onoare de a fi îm
preună, la această masă, cu dum
neavoastră, cu distinsa doamnă 
Ceaușescu și cu ceilalți oaspeți ro
mâni. Am dorit să vă arătăm unele 
realizări ale poporului nostru și 
cîte ceva din folclorul său. De ase; 
menea, mulțumim pentru interesul 
guvernului dumneavoastră de a 
stabili un acord de cooperare care 
pentru noi are o mare importanță, 
pentru că, în timp ce ne propunem 
să ne cunoaștem unii pe alții, se

Oaspeți ai unor întreprinderi din Caracas
X ■ ,

Vineri la prfnz, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat unul 
din obiectivele industriei ușoare 
venezuelene — fabrica de ciocolată 
și de produse zaharoase „Savoy“ 
din Caracas, unde au fost întîm- 
pinați de dr. Samuel Ajzenberg, 
vicepreședintele consiliului de ad
ministrație, care le-a urat un căl
duros bun venit.

Solii poporului nostru sînt invi
tați’ să viziteze halele de produc
ției- dotate cu moderne instalații, 
ale acestei veritabile „împărății a 
dulciurilor", care prelucrează două 
din principalele bogății ale țării : 
cacaua și zahărul.

Pentru a cinsti prezența înalți- 
lor oaspeți români — important 
eveniment în viața uzinei, ca și

La „Muzeul colonial", care găzduiește numeroase colecții de obiecte 
de artă

ÎNTÎLNIRE Întîlniri ale membrilor
Tovarășul Nicu Ceaușescu, vice

președinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
și tovarășul Petru Popescu, mem
bru supleant al Biroului C.C. al 
U.T.C., s-au tntîlnit, vineri 7 sep
tembrie, la sediul Ambasadei ro
mâne din Venezuela, cu tovarășii 
Freddy Jimenez și Mario Maxquez, 
membri ai conducerii naționale a 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Venezuela, șl cu membri ai condu
cerii organizațiilor studențești.

A avut loc o informare reciprocă 
privind aspectele specifice ale ac
tivității organizațiilor de tineret și 
studențești din cele două țări și au 
fost discutate posibilitățile dezvol
tării relațiilor dintre ele. ' De ase
menea, au fost abordate probleme 
ale activității de tineret pe plan 
internațional.

Cu acest prilej, în numele Bi- i 
roului C.C. al U.T.C., o delegație a | 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Venezuela a fost invitată să facă 
o vizită în țara noastră. I 

creează și posibilități ca cele două 
popoare să poată colabora nu nu
mai în interesul lor, ci și în acela 
al întregii omeniri.

Vizita dumneavoastră are o pro
fundă semnificație în momentul în 
care lumea luptă nu numai pen
tru a obține pacea, ci pentru a ob
ține dezvoltarea sa, care este o 
puternică manifestare a păcii.

Excelența Voastră, domnule pre
ședinte, distinsă doamnă Ceaușescu, 
domnilor, sîntem onorați de pre
zența dumneavoastră aici și vă rog 
să ridicați paharul pentru pro
gresul poporului român, pentru 
bunăstarea sa, fericirea personală 
a domnului președinte, a distinsei 
doamne, a tuturor persoanelor care 
vă însoțesc.

în cronica legăturilor de prietenie 
româno-venezuelene — halele și 
atelierele de producție au fost fru
mos împodobite cu stegulețe ale 
țării noastre.

Vizitarea fabricii începe prln- 
tr-un popas în sala centrală de 
comandă, unde un computer elec
tronic dirijează întregul proces de 
producție ce se realizează în flux 
continuu pe conveiere. Se urmă
resc apoi diferitele etape ale pro
cesului tehnologic, începînd cu 
măcinarea boabelor de cacao și 
prepararea pastelor zaharoase, 
pînă la ambalarea diferitelor sor
turi de ciocolată și bomboane. 
Frodusele finite, într-o prezentare 
elegantă, sînt expuse în cadrul 
unei expoziții permanente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

delegației
Tovarășul Ștefan Andrei, secre

tar al C.C. al P.C.R., a avut o în- 
tîlnire cu Adelso Gonzales Urda- 
neta, secretar general al Mișcării 
electorale a poporului, membru al 
conducerii „Noii forțe", front pa
triotic popular, din care fac parte 
Mișcarea electorală a poporului, 
partidul comunist, Uniunea popu
lară de stînga, democrați-populari 
și sectorul independenților de 
stînga.

Cu acest prilej au fost exami
nate probleme de interes comun 
privind dezvoltarea relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
„Noua forță".

întflnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
Tovarășul Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a 
avut întîlniri succesive de lucru cu

Domnule ministru,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim mulțumirile 

noastre pentru prilejul ce ni s-a 
oferit de a vizita întreprinderea 
agroindustrială, de a asista la un 
scurt program, putînd astfel lua 
cunoștință cu unele aspecte ale ar
tei venezuelene, și pentru acest de
jun pe care l-am luat împreună cu 
dumneavoastră.

Mă bucură faptul că în cursul 
vizitei noastre în Venezuela, care 
se desfășoară în bune condiții, 
s-a ajuns la o înțelegere și în ce 
privește colaborarea în domeniul 
agriculturii. Fără îndoială, indus
tria are un rol important, dar agri
cultura nu este, de asemenea, mai 
puțin importantă. în fond, fără 
agricultură nu se pot asigura nici 
materiile prime pentru multe ra
muri din industrie și, mai cu sea
mă, nu se pot soluționa problemele 
esențiale ale alimentației popu
lației.

Noi, în România, considerăm 

tovarășa Elena Ceaușescu au cu
vinte de apreciere atît asupra mo
dului exemplar în care este orga
nizată producția, cît și asupra for
mei atrăgătoare, sugestive, în care 
sînt prezentate aceste bunuri de 
larg consum.

Sînt vizitate, de asemenea, labo
ratorul de cercetări, înzestrat cu 
aparatură în pas cu ultimul cuvînt 
al științei și tehnicii, precum și 
cabinetul medical, profilat pe spe
cificul componenței personalului 
fabricii, alcătuit în cea mai mare 
parte din femei.

în sala mare de primiri, pre
ședintele Consiliului de adminis
trație și director general al fabri
cii, Peter Bastiansen, exprimă pro
funda gratitudine a muncitorilor, 
funcționarilor și conducerii acestei 
întreprinderi pentru marea cinste 
care le-a fost făcută prin vizita 
oaspeților stimați din România 
prietenă. El a rugat să i se îngă
duie să enunțe principiile pe baza, 
cărora fabrica își desfășoară actif 
vitatea : atenție deosebită acordată 
calității produselor; menținerea la 
un nivel constant, în decurs de 
trei decenii de cînd fabrica func
ționează, a prețurilor de desfacere 
a produselor de bază și — în legă
tură cu aceasta — desfacerea di
rectă, fără a se recurge la serviciile 
intermediarilor; în fine, exclu
derea oricărei discriminări față de 
personalul fabricii pe considerente 
de rasă, origine sau națicțnalitate.

în încheiere, președintele consi
liului de administrație a mulțumit 
încă o dată călduros conducerilor 
de stat ale României și Venezue
lei pentru onoarea acordată și a 
rugat să se transmită urări de 
prosperitate și bunăstare poporu
lui român.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat mulțumiri 
guvernului venezuelean pentru or
ganizarea acestei vizite la fabrica 
„Savoy“ și reprezentanților condu
cerii întreprinderii pentru expli
cațiile primite.

Ne-au făcut o impresie deosebit 
de plăcută vizita la Întreprinderea 
dumneavoastră, nivelul tehnic și 
modul de organizare a producției. 
Ne-au plăcut, de asemenea, in 

ministrul agriculturii, Miguel Ro
driguez Viso, ministrul dezvoltării, 
Heotor Hernandez Carabano, cu 
conducerea Institutului de comerț 
exterior al Venezuelei.

Au fost abordate, cu acest pri
lej, probleme legate de stabilirea 
măsurilor necesare aplicării acor
durilor de colaborare și cooperare 
convenite în timpul vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Venezuela.

★
Tovarășul Bujor Almășan, mi

nistrul minelor, petrolului și geo
logiei, a avut o întîlnire de lucru 
cu ministrul minelor și petrolului 
al Venezuelei, Hugo Perez la Sal
via, cu care a discutat probleme 
ale colaborării și cooperării bilate
rale în domeniile minier, petrolier 
și metalurgiei. 

agricultura o ramură de bază, 
esențială, a întregii economii și, 
după cît îmi dau seama, și la dum
neavoastră este aceeași situație. De 
aceea, colaborarea între oamenii 
muncii din agricultura țărilor 
noastre sper că va contribui la 
progresul agriculturii din ambele 
țări, creind astfel condiții mai bune 
de satisfacere a necesităților popu
lației, de creștere a bogăției lor na
ționale, de ridicare a bunăstării 
generale a popoarelor noastre.

Cu aceste gînduri, doresc încă o 
dată să exprim satisfacția noastră 
pentru rezultatele pe care le avem 
în cadrul vizitei pe care o între
prindem în frumoasa dumnea
voastră țară și vă rog să ridicați 
un pahar pentru prosperitatea po
porului prieten venezuelean, pen
tru colaborarea și prietenia dintre 
poporul român și poporul venezue
lean, pentru președintele Caldera, 
în sănătatea domnului ministru, a 
doamnei, în sănătatea dumnea
voastră a tuturor.

mod deosebit principiile după care 
vă călăuziți in conducerea între
prinderii dumneavoastră. Aș dori 
să exprim încă o dată mulțumirile 
noastre, să adresez conducerii în
treprinderii, tuturor muncitorilor 
și funcționarilor salutul meu cor
dial și să le urez noi succese în 
activitatea lor — a spus președin
tele Consiliului de Stat.

Cuvintele președintelui român 
au fost subliniate cu vii aplauze 
de cei prezenți.

Oaspeții își iau rămas bun de la 
gazde, adresîndu-le urări de suc
ces în activitatea lor viitoare.

★
în cursul după-amiezii, președin

tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
Miguel Rodriguez Viso, miijjstrul 
venezuelean al agriculturii, de alte 
persoane Oficiale române și vene
zuelene, au făcut o scurtă vizită la 
fabrica de industrializare a lapte
lui „Catia" din Caracas.

Președintele consiliului de ad
ministrație al întreprinderii, Jorge 
Bezara, a informat pe oaspeți des
pre procesul tehnologic, despre 
modul în care se efectuează apro
vizionarea cu materie primă a în
treprinderii și cum se desfac pro
dusele.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat aprecieri față de siste
mul de organizare a producției și 
soluțiile folosite în diferitele com
partimente, a urat conducerii în
treprinderii, muncitorilor șl spe
cialiștilor care lucrează aici suc
cese în activitatea pe care o de
pun.

La plecare, numeroase persoane 
aflate în fața întreprinderii au 
salutat cu prietenie pe conducăto
rul statului român.

Plecarea 
in zona 

Guayana
Sîmbătă dimineața, președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a plecat în zona Gua
yana, din statul Bolivar, unul din 
principalele centre industriale ale 
Venezuelei.

Conducătorul statului nostru 
este însoțit în această vizită de 
tovarășii George Macovescu, Bu
jor ' Almășan, Mircea Malița.

Pe aeroportul Puerto Ordaz din 
Ciudad de Guayana, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de guvernatorul statului Bo
livar, arhitectul Manuel Garrido, 
de președintele Corporației vene
zuelene a Guayanei, Alfonso Ra- 
vard, de președintele Uzinelor si
derurgice ale Orinocului, „Sidor", 
ing. Argenis Gamboa, de alte ofi
cialități locale.

Se vizitează două din obiective
le industriale ale zonei, mărturie 
grăitoare a preocupărilor și efor
turilor guvernului și poporului ve
nezuelean de dezvoltare și diver
sificare a economiei țării : uzine
le „Sidor" și portul aferent, uzi
nele de aluminiu „Aluminio del 
Caronis".

La ora cînd închidem ediția, 
vizita în statul Bolivar continuă.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de
Romulus CĂPLESCU 
Mircea MOARCAȘ 
Radu PASCAL
Telefoto : Radu Cristescu

Ion Dumitru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s.ecretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit vineri 
seara pe Carlos Andreas Perez, 
candidatul la președinție al parti
dului „Acțiunea democratică".

La primire a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R. A fost de față Jai
me Lusinchi, șeful fracțiunii par
lamentare a partidului „Acțiunea 
democratică".

Mulțumind pentru onoarea de 
a fi primit de către șeful statului

Președintele Centralei Unitare a Muncitorilor
din Venezuela, Cruz Villegas

Sîmbătă, 8 septembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit la reședința sa 
din Caracas pe Cruz Villegas, pre
ședintele Centralei Unitare a 
Muncitorilor din Venezuela.

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

Au fost prezenți Laureano Tor- 
realba. vicepreședinte al Centralei 
Unitare a Muncitorilor din Vene
zuela, membru al Biroului Politic

Scriitorul și publicistul venezuelean 
Arturo Uslar Pietri

Vineri seara, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, la reședința sa din Cara
cas, _pe scriitorul și publicistul ve
nezuelean Arturo Uslar Pietri.

Cu acest prilej, cunoscutul om 
de litere venezuelean și-a expri
mat profunda admirația pentru 

român și de a putea transmite sa
lutul său și al „Acțiunii democra
tice", Carlos Andreas Perez a re
levat că dorește să exprime pre
ședintelui român profundele sale 
sentimente de prietenie. Dînd o 
înaltă apreciere prezenței tova
rășului Nicolae Ceaușescu în Ve
nezuela, Carlos Andreas Pe
rez a subliniat că atît el, cît 
și partidul „Acțiunea democra
tică" vor sprijini fără rezerve 
toate acordurile și înțelegerile 
stabilite între Venezuela și 
România, pentru dezvoltarea rela

al Partidului Comunist din Vene
zuela, și Hemmy Croes, membru 
al conducerii Centralei Unitare a 
Muncitorilor din Venezuela.

Cu acest prilej, tovarășul Cruz 
Villegas a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj al 
Comitetului Executiv al Centralei 
Unitare a Muncitorilor din Vene
zuela.

Tovarășul Cruz Villegas a ară
tat că muncitorii venezueleni își 
exprimă adeziunea față de vizita 
de prietenie și colaborare pe care 
șeful statului român o efectuează 

poporul român, pentru politica 
promovată de președintele Nicolae 
Ceaușescu de propășire a Româ
niei, de dezvoltare a unor relații 
de prietenie și colaborare cu alte 
țări. Totodată, el și-a exprimat a- 
preclerea deosebit de pozitivă pen
tru vizita șefului statului român în 
Venezuela. 

țiilor de colaborare șl prietenie 
dintre cele două popoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat pozitiv vi
zita In Venezuela, convorbirile 
purtate cu președintele Caldera și 
alți conducători venezueleni, ex- 
primîndu-și convingerea că aces
tea vor duce la intensificarea re
lațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

S-a căzut de acord să se Ini
țieze și să se dezvolte relații între 
Partidul Comunist Român și parti
dul „Acțiunea democratică" din 
Venezuela.

în Venezuela, își exprimă senti
mente de solidaritate cu clasa 
muncitoare din România, dorința 
de a dezvolta relațiile cu oamenii 
muncii, cu sindicatele din Repu
blica Socialistă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că trebuie dezvoltate mai 
mult legăturile dintre oamenii 
muncii români și venezueleni, din
tre sindicatele din cele două țări. 
Tovarășul Ceaușescu a rugat să se 
transmită salutul său călduros 
Centralei Unitare a Muncitorilor, 
sindicatelor din Venezuela.

Răspunzînd, președintele Consi
liului de Stat a relevat însemnă
tatea vizitei sale pentru dezvolta
rea pe multiple planuri a raportu
rilor dintre România și Venezue
la, rolul oamenilor de cultură în 
mai buna cunoaștere și apropiere 
dintre popoare.
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Vineri seara, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a’ avut o întîlnire cu 
ziariști venezueleni și cu cores
pondenți ai presei străine acredi
tați la Caracas.

Conferința de presă a fost des
chisă de Ion Cârje, director gene
ral adjunct al Agerpres, șeful 
grupului de ziariști români care 
însoțesc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în America 
Latină.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
răspuns apoi întrebărilor puse de 
gazetari.

LUIS EDUARDO RAMOS 
(ziarril „Del este“) : In nu
mele grupului de ziariști care 
ne aflăm aici, doresc să vă ex
prim mulțumirile noastre cele 
mai profunde pentru că ați 
răspuns, domnule președinte, 
solicitării noastre. Pentru zia
riștii din Venezuela, aceasta 
constituie o confirmare a li
bertății de expresie, pentru 
care noi am luptat întot
deauna.

In calitate de conducător al 
unui ziar de știință din Ve
nezuela, aș dori să pun o în
trebare în legătură cu o temă 
foarte importantă. Este evi
dentă dezvoltarea științei și 
tehnologiei, ceea ce impune ca 
popoarele să coopereze mai 
direct. Considerați, domnule 
președinte, că acordurile și 
convențiile între țări consti
tuie mecanismul pentru obți
nerea adevăratei lor dezvol
tări?
OVARĂȘUL NICOLAE 

CEAUȘESCU: într-adevăr,
știința și tehnica cunosc un avînt 
uriaș în epoca noastră ; aceasta 
impune, ca o necesitate obiectivă, 
o largă colaborare între oamenii 
de știință din întreaga lume, de
oarece dezvoltarea economico-so
cială a oricărui popor este strîns 
legată de aplicarea cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane. 
Fără îndoială că acordurile și con
vențiile directe între state sau în
tre organizațiile de cercetare din 
diferite țări au un rol important 
în promovarea colaborării tehni- 
co-științifice.

De altfel, în cadrul vizitei noas
tre în Venezuela se va semna un 
asemenea acord de colaborare 
tehnico-științifică între Venezuela 
și România, dar aceste acorduri 
dau numai cadrul general ; sînt 
necesare contacte directe între in
stitutele de cercetare, între oame
nii de știință, iar România, oame
nii de știință din România se pro
nunță în mod activ pentru aceste 
contacte.

SERUANDO GARCIA 
PONCE (corespondent al 
agenției T.A.S.S.) t Domnule 
președinte Ceaușescu, îmi voi 
permite să vă pun două în
trebări.

In primul rînd, aș dori să 
cunosc opinia dumneavoastră 
în legătură cu destinderea 
internațională, și, în mod 
deosebit, în Europa, după 
Conferința europeană pentru 
securitate și cooperare și în 
urma acordurilor semnate de 
Republica Federală Germania 
cu Uniunea Sovietică, Polonia 
și Cehoslovacia.

In al doilea rînd, ce acord 
concret ați obținut în dome
niul petrolului, cu ocazia vizi
tei pe care o faceți in Vene
zuela ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : România s-a 
pronunțat în mod constant pentru 
înfăptuirea securității europene, a 
acționat în faza pregătitoare și la 
prima fază a conferinței și este 
decisă să ia parte activă în urmă
toarele faze ale Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate, 
considerînd că succesul acestei 
conferințe va așeza relațiile din
tre statele continentului european 
pe principii noi — egalitatea în 
drepturi, respectul independenței 
și suveranității, neamestecul în 
treburile interne. Succesul a- 
cestei conferințe va reprezenta un 
factor important nu numai pentru 
securitatea europeană, dar și pen
tru întreaga lume. El va contribui 
la accentuarea cursului destinderii 
în viața internațională, curs ce co
respunde intereselor tuturor po
poarelor, dar care poate fi dezvol
tat numai prin acțiunea unită a 
tuturor popoarelor, a tuturor for
țelor care se pronunță pentru pro
gres social, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Fără îndoială că acordurile din
tre Uniunea Sovietică, Polonia și 
Republica Federală Germania au 
avut importanța lor în dezvoltarea 
cursului pozitiv în Europa, așa 
cum acțiunea României pentru 
normalizarea relațiilor cu R.F.G., 
încă în 1967, a avut un rol impor
tant în dezvoltarea destinderii pe 
oontinentul european.

în ce privește Cehoslovacia, 
după cum știți, tratativele s-au în
cheiat, dar au intervenit unele pie
dici în calea semnării acordurilor. 
România consideră că este necesar 
ca aceste acorduri să fie semnate 
cît mai curînd, aceasta corespun
zând atît intereselor celor două 
state, cît și destinderii în general.

Deci, România consideră că po
litica de colaborare internațională 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, politica de des
tindere, ca urmare a acestei 
colaborări, trebuie duse cu fer
mitate și trebuie avut în ve
dere ca soluționarea probleme
lor multipfe care preocupă o- 
menirea să se facă cu participarea 
tuturor statelor, astfel ca destin
derea să servească întăririi inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor, să creeze condiții ca po
poarele să devină stăpîne pe bogă
țiile lor ftaturale, să se poată dez
volta corespunzător voinței lor.

în ce privește a doua întrebare, 
am discutat cu președintele Vene- 
zuelei, cu membri ai guvernului, 
cu diferite companii din Venezuela 
problemele cooperării în domeniul 
petrolier. Sper că se vor pune ba
zele unei cooperări reciproe avan
tajoase în acest domeniu.

MIGUEL MATA (corespon
dent al agenției Associated 
Press): Domnule președinte 
Ceaușescu, în cadrul relațiilor 
României cu America Latină 
ați menționat deja acordul 
petrolier cu Venezuela. Ce 
alte acorduri cu caracter eco
nomic sau acorduri de coope
rare în alte domenii aveți în 
vedere pentru restul țărilor pe 
care urmează să le vizitați ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Vizita în țările 
Americii Latine feste:,o vizită ■•de 
prietenie și totodată își propune 
identificarea diferitelor -posibilități 
de colaborare economică, tehnico- 
științifică și culturală. Avem în 

CONFERINȚA
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vedere să abordăm cu fiecare țară 
o serie de probleme ale colaborării 
economice, științifice, tehnice, în 
raport cu condițiile specifice din 
fiecare țară și cu dorințele reci
proce. Fără nici o îndoială, dome
niile minier, petrolier, agricol, dez
voltarea unor întreprinderi indus
triale vor constitui obiectul’ aces
tor discuții și al diferitelor acor
duri, care vor fi cunoscute la mo
mentul potrivit.

EDUARDO ROBLES PI- 
QUER (ziarul „El Nacional") : 
In calitatea mea de ziarist și 
caricaturist aș dori ca dom
nul președinte să-mi spună 
pină unde ajunge libertatea 
caricaturii în țara sa și, în 
mod concret, dacă este posibil 
să vi se facă o caricatură a 
dumneavoastră și aceasta să 
se publice în presă.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Pentru a cu
noaște cum este libertatea presei 
în România, cel mai bine ar fi să 
vizitați țara noastră. Presa româ
nească, din diferite domenii, dez
bate pe larg toate problemele dez
voltării economico-sociale ale so
cietății românești și are un rol 
deosebit de important în unirea e- 
forturilor întregului popor în fău
rirea societății socialiste, în. dez
voltarea democrației socialiste, în 
ridicarea nivelului de cunoaștere 
generală al întregului nostru 
popor. Caricatura este folosită în 
mod corespunzător, în raport cu 
cerințele și necesitățile societății 
noastre socialiste ; vizitați Româ
nia și veți vedea.

FREDDY BALZAN (cores
pondent al agenției Prensa 
Latina) : Domnule președinte 
Ceaușescu, v-ați întîlnit la Ha
vana cu primul ministru Fidel 
Castro. Ați putea să ne spu
neți care sînt impresiile dum
neavoastră cu privire la per
sonalitatea și însemnătatea 
conducătorului cubanez ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: M-am întîlnit 
cu tovarășul Fidel Castro în Româ
nia și apoi în Cuba. Am avut con
vorbiri îndelungate și am putut 
constata preocuparea sa pentru 
dezvoltarea economico-socială și 
făurirea societății socialiste în 
Cuba. Am vizitat o serie de între

prinderi și orașe din Cuba și am 
putut constata simpatia de care se 
bucură în rîndul poporului cuba
nez. Consider că toate acestea con
stituie expresia faptului că tovară
șul Fidel Castro îndeplinește năzu
ințele poporului cubanez de a se 
dezvolta din punct de vedere eco- 
nomico-social, de a-și apăra inde
pendența și suveranitatea, de a-și 
făuri o viață mai bună și mai 
demnă.

ENRIQUE ARISTIGUETA 
(ziarul ,,Punto“) : Domnule 
președinte, ce importanță a- 
cordați celei de-a IV-a Confe
rințe a țărilor nealiniate, care 
are loc în prezent la Alger, și 
care trebuie să fie, după pă
rerea dumneavoastră, princi
pala sarcină a țărilor neali
niate ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: La Conferința 
de la Alger a țărilor nealiniate 
participă un mare număr de țări 
care și-au cucerit nu de mult in

dependența și care sînt confrun
tate cu probleme serioase ale dez
voltării, economico-sociale, ale con
solidării independenței și suvera
nității lor naționale. De aceea, a- 
preciez că reuniunea de la Alger 
a acestor țări are o importanță 
deosebită, ea putînd să întărească 
solidaritatea și colaborarea țărilor 
participante în lupta pentru dez
voltarea lor economico-socială, 
pentru consolidarea independenței 
lor naționale.

în al doilea rînd, această con
ferință are loc în condițiile evolu
ției situației internaționale pe ca
lea destinderii. De aceea, apreciez 
că această conferință ar trebui să 
acorde o atenție deosebită proble
melor relațiilor internaționale, a- 
firmării în relațiile dintre state a 
principiilor de egalitate, de respect 
al independenței și suveranității, a 
dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta corespunzător voinței sale, 
să se preocupe de căile pentru 
participarea mai activă a tuturor 
țărilor la soluționarea marilor pro
bleme internaționale ; după păre
rea mea, cele mai mari probleme 
din viața internațională pot fi so
luționate în interesul tuturor sta
telor, în interesul păcii și colabo
rării internaționale numai cu par
ticiparea tuturor statelor, numai 
cu condiția ca țările mici și mij
locii să-și poată spune din plin pă
rerea și să participe la soluțiile 
care se vor adopta.

Și, în fine, în al treilea rînd, 
consider că această conferință ar 
trebui să acorde atenție pro
blemelor luptei și sprijinirii miș
cărilor de eliberare națională, li
chidării definitive a colonialismu
lui și neocolonialiismului, deoa
rece numai așa se ta putea dez
volta cursul nou de destindere în 
viața internațională.

HAYDE ROSALES („Radio 
Caracas") : Domnule președin
te, insist în legătură cu pro
blema petrolieră pentru că 
este foarte importantă pentru 
țara noastră. în colaborarea în 
domeniul petrolier între Româ
nia și Venezuela s-a propus 
cumpărarea în curînd de pe
trol venezuelean de către gu
vernul țării dumneavoastră ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: în colaborarea 
dintre România și Venezuela în 
domeniul petrolier avem în vede

re domenii mai largi privind ex
plorarea, exploatarea și prelucra
rea petrolului, dezvoltarea unei 
industrii petrochimice în Vene
zuela și, desigur. în acest cadru, 
livrarea de către România a unor 
utilaje și instalații necesare, co
laborarea în domeniul tehnicii și 
cercetării. Fără îndoială, în măsu
ra în care guvernul venezuelean 
dispune de posibilități să exporte 
petrol, România va importa și 
anumite cantități de petrol.

GUILLERMO CAMPOS 
(ziarul „El Nacional"): Dom
nule președinte, în ansamblul 
de probleme care vă atrag în 
această călătorie în America 
Latină ați putea să concre
tizați scopul vizitei dumnea
voastră și, în mod deosebit, 
al vizitei în Venezuela ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am spus, deja, 
că vizita pe care o întreprind .in 
mai multe țări ale Americii La
tine este o vizită dp prietenie.

Scopul este de a dezvolta relațiile 
de colaborare și prietenie, de a 
identifica, împreună cu conducă
torii țărilor respective, căile dez
voltării acestei prietenii și colabo
rări.

în Venezuela am menționat o 
serie de domenii pe care le avem 
în vedere în legătură cu dezvol
tarea colaborării. Vor fi semnate 
o declarație comună cu privire la 
principiile relațiilor dintre statele 
noastre, un acord comercial, un 
acord de cooperare în producție 
și o serie de convenții și acorduri 
economice. în același timp, avem 
în vedere să procedăm la fel și în 
alte țări. De exemplu, în Costa 
Rica, pe lîngă o serie de acorduri 
economice, am semnat un tratat 
de prietenie și cooperare și inten
ționăm ca, pînă la sfîrșitul vizi
tei, să mai încheiem și cu alte 
state asemenea tratate. Vizita va 
pune astfel bazele unei colaborări 
îndelungate, înscriindu-se în preo
cupările popoarelor noastre de 
dezvoltare economico-socială in
dependentă, constituind un factor 
activ în lupta pe care o duc po
poarele pentru a deveni stăpine 
pe destinele lor, în lupta pentru 
pace și colaborare internațională.

RIGOBERTO LEON (cores
pondent al agenției D.P.A.) : 
Domnule președinte, înțeleg 
că România obișnuiește, pe 
planul colaborării cu alte 
țări, să ajungă la crearea de 
societăți mixte. România are 
o foarte avansată tehnologie 
in domeniul petrolier, în do
meniul petrochimiei, al mași- 
nilor-unelte pentru exploata
rea acestor resurse. Am înțe
les că s-ar putea forma so
cietăți cu contribuții mixte Și 
în Venezuela. Este în intenția 
dumneavoastră să faceți acest 
lucru ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : într-adevăr,
România se pronunță pentru co
laborarea în producție în diferite 
forme. între care avem în vedere 
și formarea de societăți mixte. De 
altfel, în cursul vizitei pe care 
am făcut-o în Germania Federală 
am și stabilit constituirea unor 
asemenea societăți. Am discutat 
această problemă și în Venezuela; 
avem în vedere ca, în măsura în 
care și partenerii noștri venezue
leni vor fi de acord, să realizăm 
asemenea societăți mixte sau să 

găsim alte forme de cooperare în 
producție, tocmai în scopul pro
movării mai rapide a științei și 
tehnicii contemporane în diferite 
domenii de activitate.

REGINA ELGETA (cores
pondentă a agenției Latin 
Reuter) : . Domnule președin
te, cum Uniunea Sovietică a 
semnat acorduri cu unele în
treprinderi supranaționale, se 
spune că România ar inten
ționa să aibă legături cu în
treprinderi particulare sau de 
stat din țările capitaliste. 
V-arn ruga să ne spuneți pă
rerea dumneavoastră în legă
tură cu această problemă.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am răspuns, 
deja, la întrebarea anterioară că 
România se pronunță pentru o 
cooperare în producție, atît cu 
țările' socialiste, cu care realizăm 
aseifaeneă acțiuni de cooperare, 
cit și cu țările capitaliste și, de 
asemenea, în mod deosebit, cu ță
rile, care luptă pentru, dezvoltarea 
lor independentă. Avem, deci, în 
vedere formarea unor asemenea 
întreprinderi și societăți mixte în 
diferite domenii de activitate.

COROMOTO ALVAREZ 
(ziarul „Ultimas Noticias") : 
Domăule președinte, ce per
spective de soluționare vedeți 
dumneavoastră cu privire la 
disputa îndelungată dintre 
Republica Populară Chineză 
și Uniunea Sovietică și a- 
propierea dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite, accen
tuată in ultimul timp prin 
acorduri economice și co
merciale care favorizează atît 
pe sovietici, cît și pe nord-a- 
mericani ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Sînt două
probleme cu totul deosebite. 
România s-a pronunțat și acțio
nează cu fermitate pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare cu 
toate țările socialiste, considerînd 
că aceasta corespunde cauzei pro
gresului și păcii în lume. Noi 
avem convingerea că divergen
țele dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză vor 
fi depășite, că se vor găsi căile 
corespunzătoare pentru dezvolta
rea colaborării între cele două 
țări socialiste.

în ce privește relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te, noi considerăm normală și am 
apreciat în mod pozitiv dezvol
tarea acestei colaborări. Desi
gur că o colaborare economi
că avantajoasă pentru ambele 
țări constituie un lucru nor
mal și pozitiv și însăși România, • 
după cum am menționat, acționea
ză pentru dezvoltarea unor aseme
nea relații de colaborare. Conside
răm că, în general, dezvoltarea co
laborării în viata internațională 
între țările cu orînduiri sociale di
ferite este un factor pozitiv, o con
diție, aș putea spune, pentru co
existența pașnică, pentru o pace 
trainică.

Aș dori să-mj exprim speranța 
că reprezentanții presei de aici și, 
în general, presa din Venezuela 
vor scrie favorabil despre dezvol
tarea colaborării și prieteniei din
tre țările noastre, că vor conside-' 
ra că rolul presei este de a milita 
pentru prietenia între popoare, 
pentru a face ca în cadrul Ameri
cii Latine să se dezvolte o colabo
rare activă între toate statele, pen
tru a se dezvolta relațiile cu Cuba 
socialistă, cu toate țările socialiste, 
pentru a se dezvolta colaborarea 
cu țările care luptă pentru dez
voltarea lor independentă, pentru 
o politică de colaborare și de pace 
internațională, care să servească 
prieteniei și cooperării între po
poare. Nu servește cauzei priete
niei și colaborării ceea ce defor
mează realitățile. De aceea, consi
derăm că presa și libertatea pre
sei trebuie să servească poporului, 
dezvoltării sale economico-sociale, 
cauzei colaborării dintre toate sta
tele, păcii în lume. Iată cum ve
dem libertatea presei.

Vă mulțumesc. (Aplauze puter
nice).

RECEPȚIE OffflTA DE

CEAUSESCU

$1TDVARASA ELENA CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit vineri 
seara o recepție, la sediul Amba
sadei române din Caracas, în 
onoarea președintelui Republicii 
Venezuela, Rafael Caldera, și a so
ției sale, Alicia Pietri de Caldera.

La recepție au participat dr. 
Aristides Calvani, ministrul aface
rilor externe, dr. Luis Enrique 
Ober to, ministrul finanțelor, gene
ral de divizie Gustavo Pardi Da
vila, ministrul apărării, Enrique 
Perez Olivares, ministrul educației, 
dr. Miguel Rodriguez Viso, mi
nistrul agriculturii, Enrique Busta- 
mente Luciani, ministrul comuni
cațiilor, dr. Hugo Perez la Salvia, 
ministrul minelor și petrolului, 
Hernandez Carabano, ministrul 
dezvoltării, dr. Luis Alberto Ma
chado, secretarul general al pre

Mesaje de salut 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte.

Pentru Centrala Unitară a Muncitorilor din Venezuela reprezintă 
■o mare satisfacție faptul că dumneavoastră vizitați, în aceste momente, 
țara noastră, ca demn reprezentant al poporului român și eminent coți- 

<ducător al procesului revoluționar pe care clasa muncitoare din: tara 
dumneavoastră îl desfășoară cu o admirabilă energie și forță creatoare.

Prezența dumneavoastră pe pămîntul venezuelean, ca și a distinsei 
dumneavoastră soții și a celorlalți membri ai delegației, este un motiv 
de sinceră bucurie pentru imensa majoritate a națiunii venezuelene și, 
mai ales, pentru clasa sa muncitoare, ale cărei legături de prietenie și 
solidaritate cu poporul muncitor și statul socialist român sînt bazate 
pe principiile indestructibile ale internaționalismului proletar.

Sîntem siguri că vizita dumneavoastră va stimula relațiile existente 
între muncitorii români și venezueleni și sperăm, totodată, că ea va 
contribui în mod puternic la dezvoltarea și amplificarea sub toate 
aspectele a relațiilor de colaborare care s-au stabilit în ultimii ani între 
guvernele celor două țări.

Primiți, tovarășe Ceaușescu, salutul de bun venit al acestei centrale 
muncitorești în numele tuturor organizațiilor afiliate, al tuturor mun
citorilor care militează în aceste organizații. Vă transmitem sentimen
tele noastre de fraternă dragoste pentru dumneavoastră, pentru familia 
dumneavoastră distinsă și pentru persoanele care vă însoțesc.

COMITETUL EXECUTIV AL CENTRALEI UNITARE 
A MUNCITORILOR DIN VENEZUELA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

și Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Vă exprim bucuria mea și vă transmit salutările mele respectuoase 

de bun venit în țara noastră împreună cu distinsa dumneavoastră soție 
și ceilalți membri ai delegației.

Vă urez ca șederea dumneavoastră în această țară să fie ort mai 
plăcută și rodnică.

Cu cordialitate.
MIGUEL RODRIGUEZ VISO
ministrul agriculturii și zootehniei

Excelenței Sale Domnului PREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
și Doamnei ELENA CEAUȘESCU

Sînt onorat să vă transmit saluturile mele de bun venit în Vene
zuela. cît și suitei care vă însoțește. Vă adresez cele mai bune urări în 
tot timpul șederii dumneavoastră în această țară.

Cu toată atenția,
JOSE A. CARRERAS ORTIZ 
directorul Biroului de informații 

— sectorul agrozootehnic — 
Ministerul Agriculturii și Zootehniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnule președinte, vă rog să primiți -din partea familiei noastre, 
originare din România, cele mai sincere salutări de bun venit în Vene
zuela, urările noastre de succes deplin în misiunea pe care o îndepli
niți, prosperitate și fericire poporului român pe care cu onoare îl con
duceți spre socialism.

DANIEL, LASLO și MARIA CSONKA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Bine ați venit în Venezuela. Vă dorim succes în favoarea Româ
niei.

Familia RÂDULESCU

ședinției republicii, Antonio Perez 
Diaz, președintele Congresului Na
țional, dr. Alfredo Paul Delfino, 
președintele Federației venezuelene 
a camerelor și asociațiilor de co
merț și producție — Fedecamaras, 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Caracas, conducători al 
unor mari firme comerciale, perso
nalități ale vieții cultural-științi- 
fice, ziariști. ,

Au luat parte tovarășii Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, Bujor Almășan, Mircea Ma- 
lița, Petrache Dănilă. ambasadorul 
României la Caracas, și alte per
soane oficiale române.

La sosirea președintelui Rafael 
Caldera și a soției sale au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, de o deosebită cor
dialitate.
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DIVERS DE PARTID DIN ȘCOALA FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

Pădurea a 
fost salvată

promotoarea unor rodnice acțiuni vizînd 
perfecționarea procesului instructiv-educativ

0 mare sărbătoare a muzicii I

Pe raza Ocolului silvic Moi- 
nești, in pădurea de la punctul 
Lucăcioaia, izbucnise un incen
diu. Din cite se pare, de la un 
foc pe care persoane deocam
dată rămase necunoscute „ui
taseră" să-l stingă. Un strat 
gros de frunze uscate a favori
zat extinderea flăcărilor pe o 
suprafață destul de mare. Exis
ta pericolul ca focul si cuprin
dă întreaga pădure. Aflat prin 
apropiere, Cezar Belciu, sala
riat la ocolul silvic, a anunțai 
imediat pompierii. Intre timp, 
a adunat vreo 15 oameni din 
împrejurimi și a început lupta 
cu flăcările. Cu sape, cu lopeți 
și găleți cu apă, oamenii ciș- 
tigau metru cu metru din pă
durea incendiată. In ajutorul 
lor au sosit pompierii conduși 
de ofițerul Gavrili Hurubă. 
După cîteva ceasuri de luptă, 
focul a fost localizat. Datorită 
intervenției prompte și cura
joase a cetățenilor și pompie
rilor, pădurea a fost salvată.

I Nu putea
I fi întîi>•••

mintea
de pe urmă?

într-una din diminețile tre
cute, Gheorghe Bărbuș, șofer 
la autobaza din Satu-Mare, s-a 
prezentat în stația autogării 
spre a se urca la volanul au
tobuzului 31-SM-857 cu care 
urma să plece în cursă. Dar... 
ia autobuzul de unde nu-i ! Par
cat aici, cu martori, în seara 
precedentă, ditamai autovehi
culul de 7 tone se făcuse... in
vizibil ! Sesizate, organele de 
resort au descoperit autobuzul 
cu pricina la vreo 15 km, în 
marginea satului Oar, cu roți
le înfundate în pămînt și agre
gatul ambreiajului complet dis
trus. Cine îl dusese acolo — ră- 
mîne să se afle în urma cer
cetărilor. Pînă una-alta au ie
șit la iveală împrejurările care 
au favorizat dispariția sa. Pe 
foaia de parcurs scrie negru 
pe alb că locul de parcare al 
autobuzului este garajul auto
bazei. Cum înnopta atunci et 
— și încă altele 5-8 — în sta
ția din stradă 7 „Așa, pe baza 
aprobării verbale a conducerii, 
ca să fie mai aproape de 
cuința șoferilor — ne 
Vasile Variu, șeful de 
nă. Dar acum 
minte".

10- 
explică 
coloa- 

ne-am Învățat

Biblioteca
muzeului

Timp de peste 20 de ani, spe
cialiștii din cadrul Muzeului ju
dețean Vilcea au achiziționat 
un important tezaur de cărți 
rare, insumind astăzi peste 
8 000 de volume. O adevărată 
bibliotecă din care nu lipsesc 
tipăriturile de Rimnic, precum 
și alte lucrări de mare valoare 
istorică și culturală ieșite de 
sub teascurile tipografiilor în- 
cepînd cu secolul al XVI-lea. 
Constituind fondul unei noi 
secții muzeistice, cărțile se află 
in prezent la dispoziția specia
liștilor și amatorilor 
tură veche.

de litera-

Din lac
în puț

Apropiata deschidere a cursurilor 
aduce în centrul preocupărilor opi
niei publice școlare o seamă de pro
bleme de stringentă actualitate vi
zînd începerea și desfășurarea în 
cele mai bune condiții a procesului 
instructiv-educativ. în atenția tutu
ror factorilor educativi — cadre di
dactice, organizații de partid, orga
nizații de tineret, conduceri de școli 
și de unități productive, care pa
tronează școli — se află obiectivele 
mobilizatoare ale hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie a.c., 
care conturează cadrul unui amplu 
program de dezvoltare și perfecțio
nare a învățămintului de toate gra
dele din țara noastră. Transpunerea 
în viață a prevederilor hotărîrii de
termină în multe colective didactice 
acțiuni și inițiative interesante, mă
suri și proiecte utile, menite să sti
muleze și să pună 
perea, entuzias-. 
mul, spiritul crea
tor, simțul 
răspundere 
slujitorilor 
Iii în munca no
bilă de pregătire 
pentru viață, de 
educație politică- 
cetățenească a ti
nerei generații, 
întreagă această 
activitate se află 
sub îndrumarea 
partid, cărora hotărirea plenarei Co
mitetului Central le conferă îndato
riri de cea mai înaltă responsabili
tate. Despre direcțiile de acțiune ale 
comuniștilor din școli — în noul an 
de învățămint — 
tari ai birourilor 
bază.

— Am reținut 
Plenarei C.C. al 
iunie a.c. aprecierea că înfăptuirea 
amplului program de dezvoltare și 
perfecționare a învățămintului im
pune îmbunătățirea activității și creș
terea rolului conducător al organiza
țiilor de partid din toate școlile — ne 

• spune prof. Petra Clonț, secretara 
organizației de partid de la liceul 
,.M. Eminescu" din Buzău. în conse
cință, întreaga noastră activitate din 
noul an școlar va urmări cu perse
verență acest obiectiv, fiind orienta
tă cu precădere spre soluționarea 
optimă a PROBLEMELOR DE FOND 
ALE VIEȚII ȘCOLARE : RIDICA
REA NIVELULUI CALITATIV AL 
PROCESULUI DE ÎNVĂTĂMÎNT, 
MODERNIZAREA CONTINUA A 
METODELOR DE PREDARE. DEZ
VOLTAREA MUNCII DE EDUCARE 
COMUNISTA A ELEVILOR. PER
FECȚIONAREA POLHTCO-IDEO- 
LOGICA ȘI CULTIVAREA CALI
TĂȚILOR MORAL-CETAȚENEȘTI 
ALE CADRELOR DIDACTICE.

La liceul „M. Eminescu" din Bu
zău, comuniștii au discutat pe larg, 
într-o adunare generală de la înce
putul lunii iulie, aspectele funda
mentale ale programului național de 
dezvoltare și perfecționare a învăță- 
mîntului, expuse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae CeaușeȘcu la plenară, 
în discuție s-au făcut referiri con
crete la rezultatele activității instruc- 
tiv-educative din liceu, la contribu
ția specifică a tuturor compartimen
telor vieții școlare în formarea tînă- 
rului cetățean al societății noastre 
socialiste. S-a hotărît ca, după va-, 
canță, pe baza studierii atente a ho
tărîrii plenarei, să se treacă Ia alcă
tuirea unui plan concret de acțiune 
al organizației de partid. Drept care, 
la sfirșitul lunii august, adunarea 
generală a comuniștilor a analizat un 
referat alcătuit de biroul organiza
ției de bază — în care sînt indicate 
direcțiile principale de lucru pentru 
noul an școlar, acțiunile mai impor
tante, modalitățile de realizare a lor 
— discuție în urma căreia se va al
cătui și planul de muncă al condu
cerii școlii.

Inițiativa dezbaterii aprofundate a 
hotărîrii plenarei și trecerii neîntîr- 
ziate la lucru pentru transpunerea 
în viață a prevederilor sale este pre
zentă și în alte organizații de partid 
din școli. Se cuvine menționat și 
faptul că, în multe școli, organiza-

în valoare price-

țiile de partid își propun să devină 
promotoarele unor ample și rodnice 
dezbateri și acțiuni vizînd perfecțio
narea procesului instructiv-educativ.

— Legarea strînsă a școlii de via
ță. de practică trebuie să fie preocu
parea comuniștilor din toate institu
țiile de învățămint. Acest . principiu 
îmbracă însă aspecte oarecum speci
fice într-un liceu de specialitate în 
care, pe lîngă pregătirea de cultură 
generală, elevii își însușesc și o me
serie, o specializare profesională — 
este de părere prof. Aurora Aramă, 
secretara organizației de partid de la 
Liceul industrial energetic din Bucu
rești. Și în anul trecut, organizația 
noastră de partid s-a ocupat de 
buna desfășurare a practicii în pro
ducție a elevilor, a inițiat dezbateri 
comune aid factorilor de răspundere 
din școală și din întreprinderile în 
care erau repartizați elevii, între co-

creatoare a tuturor problemelor vieții 
școlii.

Reținem, de asemenea, ca pozitivă 
preocuparea organizațiilor de partid 
din numeroase școli pentru perfec
ționarea pregătirii politice și profe
sionale a cadrelor didactice, ca o 
condiție esențială a perfecționării în- 
vățămîntului, a sporirii sub raport 
calitativ-creativ a participării fiecă
rui profesor la activitatea colectivu
lui didactic din care face parte.

— Avînd convingerea că ridicarea 
calității activității organizației de 
partid, sporirea influenței sale poli- 
ti.ce-ideologice în viața școlii depind 
de perfecționarea pregătirii și de 
dezvoltarea calităților moral-cetățe- 
nești ale fiecărui comunist în parte
— ne spune prof. Zoe Murgoci, se
cretara organizației de partid de la 
Școala generală nr. 4 din București
— vom continua

de 
al 

șco- PROIECTE — INIȚIA TIVE— MĂSURI

în pragul noului an de învăță mint

organizațiilor de

ne vorbesc secre- 
organizațiilor de

din documentele
P.C.R. din 18—19

Ion Nicolescu din 
Drăgănești (Prahova) 
plicat într-un dosar penal 
care organele locale de miliție 
urmau să-l trimită spre instan
ța de judecată. în cursul anche
tei, I.N. a propus subofițerilor de 
miliție Ion Anița și Petre Radu 
o sumă de bani pentru clasa
rea cazului. Și, ca să arate că 
el vorbește „serios", le-a dat 
întîlnire într-un restaurant din 
Ploiești, pentru a le înmina 
banii. La respectiva întîlnire 
însă au ținut să fie prezente 
și organele procuraturii. In loc 
de un dosar, acum I. N. are 
două.

comuna 
era im- 

pe

De la
braconaj 
la tragedie

Intilnindu-se la casa părin
tească din satul Lăpugiu, ju
dețul Hunedoara, frații David 
și Gheorghe Teodorescu au ho- 
tărit — cu toate că nu aveau 
autorizația necesară — să por
nească împreună la o vinătoa- 
re de mistreți. O dată ajunși în 
pădure, și-au împărțit rolurile 
— Gheorghe pe post de gonaci, 
iar David la pîndă — șt au 
pornit fiecare spre locurile fi
xate. Vinătoarea însă a luat 
sfirșit înainte de a începe. Pen
tru că, lipsit de pricepere și 
spirit de orientare, David a luat 
primul fișiit de tufe drept mis
treț și a apăsat pe trăgaci. Im
prudența s-a soldat cu conse
cințe tragice. Nimerit în plin, 
fratele său, aflat în tufa res
pectivă, la scurt timp a încetat 
din viață.

RubricA redactata de 
Dumitru TIRCOB
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînfeii''

parițiile acestei formații 
au fost numite „Eveni
mente".

• Orchestra de cameră 
„Soliștii din Sofia" va 
evolua sub bagheta cu
noscutului compozitor Va
sil Kazandjiev. La Ate
neul român 
16) vom putea asculta în 
interpretarea 
de Rameau, Haydn, Ros
sini, Prokofiev.

• Luni 17, la pupitrul 
filarmonicii „George E- 
nescu" va fi prezent 
Georges Pretre, muzicia
nul căruia celebrul critic 
francez Marc Pincherle îi 
aprecia precizia, elocven
ța, sobrietatea, iar Renă 
Dumesnil îi lăuda inteli
gența, autoritatea. Geor
ges PrStre are un bogat 
repertoriu, își alege lu
crările potrivit tempera
mentului, rafinamentului 
său. îl vom putea urmări 
dirijînd pagini de Schu
mann, Mahler.
• Nu vom face micro- 

portretul marelui Menu
hin. Concertele sale 
țara noastră au fost în
totdeauna momente 
referință. Un concert Me
nuhin, un recital Menu
hin dau strălucire actua
lei ediții a Festivalului 
„George Enescu", sînt un 
omagiu pe care celebrul 
muzician îl aduce geniu
lui muzicii românești.

tremont este „Le grand 
prix de disque", distinc
ție franceză pentru albu
mul de discuri ce cuprin
de concerte pentru pian 
de Jolivet și Milhaud. 
Iată-1 pe Philippe Entre
mont, oaspete al Festiva
lului internațional „Geor
ge Enescu", cîntînd ală
turi de filarmonica „Mol
dova" din Iași pagini de 
Ravel, oferind un recital 
alcătuit din lucrări de 
Bach, Mozart, Chopin, 
Debussy, Prokofiev.

• Formația „Madriga- 
liștii praghezi" — opt so
liști ce prezintă muzică 
veche și muzică modernă. 
Folosesc Instrumente vechi 
de aproape cinci sute de 
ani, dar știu să dea cu e- 
xactltate și sensul unor 
partituri foarte noi. Știu 
să reconstituie — după 
cum aprecia un critic mu
zical — „incandescența u- 
nei epoci". îi vom asculta 
cîntînd Monteverdi și E- 
ben, vor dezvălui înalta 
lor tehnică de madriga- 
liști.

• „Collegium Aureum" 
(Republica Federală Ger
mania) cîntă la In
strumente de coarde din 
secolul al XVIII-lea, re
nasc cu dibăcie sonorită
țile vechi, au un simț ra
finat al culorii. La festi
valurile din Finlanda, O- 
landa, Franța, Anglia, a-

a orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii sovieti
ce, a fost aplaudat în 
Anglia, Franța, Italia, 
Japonia, S.U.A. etc. Pu
blicul, critica muzicală 
l-au apreciat ca o perso
nalitate distinctă a artei 
dirijorale contemporane. 
Este deosebit de 
sânt pentru 
bucureștean să 
rească în tălmăcirea 
(joi 13) „Uvertura de con
cert" de George Enescu.

• Philippe Entremont, 
elev al celebrei Margue- 
ritte Long, cîștigător al 
Marelui premiu al con
cursului „Margueritte 
Long — Jacques Thi- 
baud", numit de către o 
revistă pariziană „pianis
tul atomic", este unul 
dintre soliștii destul de 
tineri care au cucerit în 
ultimul timp publicul 
marilor metropole. A im-, 
primat la casa de discuri 
„Columbia Masterworks" 
și discurile sale au făcut 
tiraje impresionante. A 
obținut Marele premiu al 
discului pentru interpre
tarea Concertului în sol 
major pentru pian șl or
chestră de Ravel și titlul 
de „Ambasador al bună
voinței", dat de orașul 
Philadelphia. Dar cea 
mai importantă distincție 
a pianistului Philippe En-

Se fac ultimele pregă
tiri pentru această mani
festare de prestigiu. Ieri, 
la Sala mică a Palatului 
a avut loc o conferință 
de presă, în care membri 
ai comitetului de organi
zare a festivalului — Ni- 
colae Călinoiu, director 
adjunct în Consiliul Cul
turii și Educației Socia
liste, Vasile Florea, di
rector la A.R.I.A., Vasile 
Donose, directorul Direc
ției muzicale a Radiote
leviziunii, Dan Negreanu, 
secretarul comitetului de 
organizare — au prezen
tat programul definitiv al 
festivalului, au adus la 
cunoștința ziariștilor ulti
mele noutăți legate de 
prezențele în festival.

Răsfoim pliantul ce cu
prinde manifestările. Iată 
cîteva personalități de 
prestigiu mult așteptate 
de publicul meloman :

• Violonistul sovietic 
Leonid Kogan — solist în 
concertul de deschidere al 
festivalului, va prezenta 
Concertul în sol major 
pentru vioară și orches
tră de Mozart, va susți
ne (miercuri 12. ora 17) 
un interesant recital la 
Sala mare a Palatului.

• Dirijorul 
Rojdestvenski,
mele căruia se leagă ac
tivitatea din ultimii ani

intere- 
publicul 

urmă- 
sa

(duminică
lor lucrări

unele acțiuni ini
tiate în anul 
școlar trecut, vi- 
zînd : informarea 
operativă si stu
diul politic si de 
specialitate al 
cadrelor didac
tice, dezbaterea 
unor aspecte fun
damentale ale e- 
ticii profesorale, 
crearea unui ca
dru propice de 

exigență și disciplină profesională, 
in care profesorul — figura centrală 
a procesului instructiv-educativ — 
să-și poată aduce din plin contribuția 
la îndeplinirea Înaltelor îndatoriri pe 
care partidul, poporul nostru le pun 
în fața educatorilor copiilor țării. 
Activînd într-o școală generală avem 
permanent în atenție și acele înda
toriri specifice legate de. îndeplinirea 
prevederilor hotărîrii privind genera
lizarea școlii de 10 ani, asigurarea 
parcurgerii ei cu bune rezultate 
către toți elevii, prin utilizarea 
nor forme adecvate de instrucție 
educație și sisteme speciale de pre
gătire, perfecționarea metodelor de 
transmitere și însușire a cunoștințe
lor, colaborare mai activă cu familia 
elevilor etc.

Zilele acestea premergătoare des
chiderii cursurilor sînt marcate, în 
fiecare școală, de activitatea in/tensă 
a comuniștilor, a tuturor cadrelor di
dactice 'pentru asigurarea condițiilor 
prielnice unui debut rodnic al proce
sului instructiv-educativ pe liniile 
de dezvoltare și de perfecționare în
scrise în hotărîrea plenarei Comite
tului Central al partidului, de 
rîrea educatorilor comuniști, a

muniștii-profesori și comuniștii-mun- 
citori și specialiști din producție. 
Concomitent ne-am ocupat și de ri
dicarea nivelului pregătirii de cul
tură generală a elevilor. Dar preocu
pările acestea s-au desfășurat oare
cum paralel. în viitorul an școlar 
cred că trebuie să realizăm o mai 
perfectă îmbinare între cele două 
laturi de bază ale pregătirii elevilor 
noștri. Consider că organizația de 
partid este aceea care poate să sti
muleze și Să facă mai rodnic dialo
gul între profesorii de la disciplinele 
generale și teoretice cu cei de la 
disciplinele de specialitate, pentru a 
realiza un cadru unitar de pregătire 
a elevilor, mai buna sistematizare și 
dozare a cunoștințelor, interferența 
firească a noțiunilor teoretice cu ceie 
practice, cu procesele de producție 
din întreprinderile

Despre menirea 
ției de partid in 
FRONT UNIC DE 
turor factorilor educativi din școală 
pentru a asigura pregătirea temeinică 
a elevilor ne-au vorbit și comuniști 
sătmăreni.

— Cred că organizația de partid 
va trebui să participe mai direct și 
mai concret la perfecționarea .conți
nutului și metodelor în î“”.ițsT„.‘:.. 
— apreciază prof. Szilăgyi Zoltan, ----- - ------ --------
secretarul organizației de partid d<3 '~'co'iWâcrfe priceperea, puterea de 
la Liceul cu limba de predare ma
ghiară din Satu-Mare. Ea este în 
măsură să asigure eliminarea parale
lismelor și suprapunerilor din pla
nurile comune de activitate ale con
ducerii școlii, organizațiilor de tine
ret, colectivelor de catedră, coordona
rea mai firească și riguroasă a pro
gramelor de lucru cu elevii Ia dife
rite discipline. într-un cuvînt să ur
mărească ELIMINAREA SUPRAÎN
CĂRCĂRII ELEVILOR. în această 
direcție ne propunem să acționăm 
mai ferm în noul an școlar.

în această ordine de idei, inițiati
vele și măsurile preconizate de or
ganizațiile de partid din școli con
cretizează o sferă largă de preocu
pări : studiul eficienței lecțiilor în 
laboratoare, cabinete și ateliere — 
finalizat. în introducerea predării tu
turor disciplinelor în cabinete și la
boratoare de specialitate (liceul „M. 
Eminescu“-Buzău), experimentarea 
unor modalități noi de predare a 
matematicii pentru a înlesni însuși
rea ei cu bune rezultate de către 
toți elevii (Școala generală nr. 4 — 
București), modernizarea predării 
disciplinelor de profil și limbilor 
străine (Liceul industrial energetic — 
București) — toate acestea realizate, 
evident, prin participarea activă 
profesorilor-comuniști, prin 
rea strinsă cu conducerile 
cu colectivele. de catedră, 
amplă și responsabilă

de profil, 
și rolul organiza- 
asigurarea unui 

ACȚIUNE al tu-

învățămint. t'or'’Slvtjitpșțțjpr; șșolii de a da 
yi Zoltan, tineri bine pregătiți, dornici

a
conlucra- 

școlilor, 
printr-o 

dezbatere

în
de

I

Ghenadi 
de nu-

„for putem întilni o asemenea
săptămînă muzicală

de 
u-

Și

hotă- 
tutu- 
țării 
să*și 

mun
că, entuziasmul edificării socialiste 
și comuniste a României.

Florica DINUEESCU

cinema
• Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : CAPITOL 
— 10; 12.15; 14,30; 17.15; 20.
• Love Story : GRADINA CAPI
TOL — 19.
a Fellaga : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Perechile : PATRIA — 9: 12; 
15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 11,45; 
14, SO; 17,30; 20,30, la grădină — 
19,15.
o Dreptul de a iubi : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 13,30; 
20,45, la grădină — 19,30.
s Polițistul : BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, la gră
dină — 19.30, SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GRADINA DINAMO — 19,30.
a 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.
a Valter apără Sarajevo : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.

— Ce aduce nou, 
după părerea dv., ac
tuala ediție a Festi
valului internațional 
„George Enescu" ?

terpretative (dirijori, so
liști, formații), la atrac- 
tivitatea și nivelul deose
bit al concertelor, ne 
dăm seama cît de rar pu
tem întilni o asemenea

— Personal nu aș vrea 
să pierd recitalurile sus
ținute de Menuhin. En- 
tremont, Kogan, concer
tul eminentei orchestre 
pe care am dirijat-o de

— Actualul festival se 
deosebește de ediția an
terioară în primul rînd 
prin concentrarea unor 
manifestări multiple în 
timpul unei singure săp- 
tămîni. Să privim progra
mul și vom vedea pre
zența a patru mari or
chestre simfonice care 
susțin șase concerte, pa
tru spectacole de operă, 
prezenta a șapte ansam
bluri de cameră, trei 
mari recitaluri și partici
parea mai puțin obișnui
tă a tarafului, excepțio
nalului talent Gheorghe 
Zamfir. Trebuie să recu
noaștem că este Intr-ade
văr o performanță ! Dacă 
ne gîndim la forțele in-

a făcut ceva asemănător 
coralei lui Marin Con
stantin, un fel de „per
fecțiune muzicală" în lu
mea instrumentelor, cum 
numea Stokovski „Madri
galul" românesc.

Convorbire cu losif CONTA, director ar
tistic, prim-diriior al .orchestrei simfonice 

a Radioteleviziunii

— Ce ne puteți spu
ne despre participarea 
orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii ?

săptămînă muzicală ! Im
posibilitatea participării 
la toate concertele ne va 
face să alegem cîteva 
dintre programele prefe
rate, celelalte le vom as
culta in..viitor prin grija . 
radioului și televiziunii.

o'f
— Care sînt progra

mele pe care le prefe
rați îndeosebi ?

mai multe ori. orchestra 
simfonică a Radiotelevi
ziunii sovietice, pe omo
logul meu într-ale ra
dioului, Ghenadi Rojdest- 
venski, astăzi, fără îndo
ială, unul dintre cei’-mah 
mari dțrijori. O impresie 
deosebită o va face Or
chestra de cameră din 
Sofia. Vasill Kazandjiev

— în ceea ce privește 
orchestra Radioteleviziu
nii sper și cred în reuși
ta deosebită a celor două 
concerte, printre care cel 
care încheie festivalul și 
pe care îl voi dirija. Să 
nu uităm că solist va fi 
Yehudi Menuhin ! In le
gătură cu muzica lui 
Enescu, Simfonia a 3-a o 
vom prezenta într-o „edi
ție specială’".

Smaranda OȚEANU

Hmnrn

a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — <9,30; 11. 
O Eglantine : DOINA — 13; 15,15; 
17,30: 20.
a Conspirația : GLORIA — 9; 
11.15: 13,30: 15,45; 18,15; 20.30, CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
13,1": 29.30. '
(X Ferma din Arizona : TIMPURI 
NOI — 9.15—19 .în continuare.
e Parasutiștii : BUZESTI — 9; 
11.15; 13.30: 16; 18.15: 20.30, la gră
dină — 19.30. MELODIA — 9: 
11,15: 13,30: 16: 18,30: 20,45, ARE
NELE ROMANE — 19,30.
A Planeta maimuțelor — 10; 12: 
14; 16.30: 18,30, Parada primăverii . jsaia— 20,30 : CINEMATECA 
Union).
s Aventura lui Poseidon : 
VIȚA — 9; 12; 15,15; 18:
VOLGA — 8,45; 11,15; 13,30;
18,15; 20,45.
e Cartea junglei : MIORIȚA
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
e Dragostea începe vineri : POPU
LAR — 16; 18; 20.
n Urmărire la Amsterdam ; TO
MIS — 9: 11.15; 13,30: 15.45: 18.15; 
20,30, la grădină — 19,30, AURO
RA — 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 
20,15, la grădină — 19,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

a Eva șl Adam: VIITORUL —16; 
18; 20.
a Distratul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18: 20,15. 
a Jucătorul : DRUMUL SARH — 
15,30: 1«: 20.15.
n Jandarmul Ia plimbare : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a 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; 
20,3'3. la grădină — 19.30.
A Tu, eu și micul Paris :
RENT ARI — 15,30: 18; 20.
A Un om în sălbăticie : 
LESTI — 10: 15,30; 18;
MUNCA — 15.30; 18; 20.15.
a Ultimul cartuș : COSMOS — 
15,30; 18: 20,15.
A La răscruce de vînturl : RA
HOVA — 15,30: 18: 20,15.
a Fluturii sint liberi : UNIREA
— 15,30; 17,45; 20, la grădină —
19.30.
a Cutezanța t
15,30: 18; 20,15.
a Infailibilul Raffles : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, Ta grădină — 19,30, 
MOȘILOR — 16; 18; 20, la grădină
— 19.30.
a Cowboy t CRINGAȘI — 15,30; 
18; 20,15,

FE-

GIU-
20,30,

COTROCENI

z a Ciprian Porumbescu î FLACA- 
RA — 16: 19,30.
e Antoniu și Cleopatra : PRO
GRESUL — 15,30; 19.
A Simon Templar intervine :. 
GRADINA VITAN — 19.30.

a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Valentin șl Valentina 
— 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. 
Washington — 19,30, (sala Stu
dio) : Hotelul astenicilor —20.
a Teatrul Giulești (în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Liola — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Un 
„mazel-tov",,. pe placul tuturor 
— 19,30.
a Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30. (la grădina 
Boema) : Estlval-Boema — 20.

Doi soți 
„ambițioși"

și un magis 
trat optimist

...Cabinetul vicepreședintelui Judecătoriei 
sectorului 6 din Capitală. Pe ușă este a- 
fișată o listă cu dosare ; pe banca din fața 
ușii, doi cite doi, pricinașii așteaptă să fie 
chemați înăuntru. Nu, nu este o judecată 
publică. Dimpotrivă, este un rituai prevă
zut de lege (procedura de conciliere), prin 
care magistratul stăruie ca părțile să gă
sească ieșirea din impas, cît nu e încă 
tîrziu, pe calea împăcării. Lista de pe ușă 
nu era o listă de procese obișnuită : do
sarele respective conțineau cereri de divorț.

înăuntru este invitată o pereche de 
vîrstă mijlocie. Oarecum stînjeniți, cei doi 
soți refuză invitația de a lua loc :

— Nu vrem să vă mal răpim timpul, 
spune bărbatul... Și așa, acum e a doua 
oară cînd vă deranjăm...

— Știți, ne-am mai gîndit la ce ne-ați 
sfătuit data trecută, completează soția. Ați 
avut dreptate, ne-am pripit... Am venit să 
vă spunem că ne retragem cererea de di
vorț...

Emoționat, magistratul îi felicită pentru 
gîndul bun, pentru luciditatea cu care au 
evitat destrămarea cu ușurință a căsni
ciei lor.

Intră o altă pereche. Amîndoi sînt tineri. 
Se țin de mînă ca doi îndrăgostiți care vin 
in fața ofițerului de stare civilă.

— Mă bucur că ați hotărît să vă împăcați.
— Nu ne-am împăcat...
— Bine, dar văd că...
Cei doi își dau seama. Mîinile se desfac,

se depărtează crispate... argu
mente, sfaturi, apel la rațiune... Dar fără 
rezultat : ei vor să se judece și, în conse
cință, pleacă... așa cum au venit. Gînditor, 
magistratul privește în urma lor cu tris
tețe. îl înțelegeam : din discuțiile purtate a- 
flasem că cei doi se iubeau și n-aveau 
nici un motiv de despărțire în afara... am
biției nechibzuite. Ambiție care făcuse ca 
și de această dată demersurile omului le
gii să nu șăsească ecoul dorit.

Parcă ghicindu-ne gîndurile, judecătorul 
ne spune :

— îmi pare tare rău. Cînd i-am văzut, 
de mînă, am sperat că voj. închide defini
tiv dosarul... Totuși, să nu ne pripim: 
mai este încă pină la sfirșitul procesului ! 
Și cei dinaintea lor erau hotăriți la 
început să se despartă...

încredințăm timpului optimismul acestui 
inimos magistrat.

Barmanul
Bîtă, prins cu 
mîta-n sac
la...

de miliție. A urmat un control, s-au luat 
probe, s-au umplut șl cîteva sticle cu con- 
traprobe (care, așa cum este obiceiul, au 
fost sigilate și lăsate în custodia șefului 
de unitate).

— Pardon, eu n-am diluat nici o băutură. 
Probabil că probele n-au fost ridicate 
corect, s-a revoltat I. Bită cînd i s-a adus 
la cunoștință rezultatul analizelor.

— Nu-i nimic, mai sînt și contraprobele 
■ sigilate — și-au zis atunci experții.

Dar ia contraprobele de unde nu-s ; 
Intre timp omul cu inițiative le pusese — 
culmea ! — în vinzare. Astfel, dovezile 
fiind vîndute, lucrurile au început să-tre
neze. Iată însă că nu peste mult timp, 
nefiind superstițios nici măcar față de 
lege, barmanul de la „Motanul negru" este 
prins din nou cu mîța-n sac.

— Onorată instanță, recunosc, dar jur că 
n-am făcut-o decit pentru interesul clien- 
ților...
- ?!
— Era oră de vîrf, m-am grăbit să nu-i 

fac pe consumatori să aștepte... Și cînd 
colo, ei au sesizat miliția. Poate că din 
viteză să fi încurcat sticlele sau să fi pus 
nițeluș mai jos de semn, dar, v-am spus, 
m-am gîndit la timpul lor...

Justificări la fel de diluate ca și băutu
rile pe care le servea consumatorilor.

„Moța
nul negru"

barman la restaurantulDeși lucra ca
„Motanul negru", Ion Bîtă nu era nicidecum 
un om superstițios. Dimpotrivă, era chiar 
plin de „inițiative" : azi boteza o băutură, 
mîine inversa prețurile, poimîine vindea cu 
lipsă la gramaj... Pînă cînd. sătui de ase
menea inițiative, consumatorii au lăsat su
perstiția la o

„Hai sd-ti dau 
o bere, că 
ti-am furat 
pantalonii!“

parte și au anunțat organele
...A intrat în cabina de probă a croito

riei (cea de pe Bulevardul 1 Mai din Ca-

pitală) să-și probeze perechea de pantaloni 
pe care-i comandase. Veneau bine de la 
prima probă. Dar de vreme ce tot nu-i 
putea lua încă acasă, clientului i-a venit 
cam greu să plece cu mina ’goală : s-a 
răsucit prin cabină și, observînd alături 
altă pereche de pantaloni, a făcut-o repede 
să dispară sub haină. Imperturbabil 
a ieșit din cabină întrebîndu-1 cît se 
de calm pe meșterul croitor :

— Cînd să vin la proba doua ?
— Poftiți pe 13, a răspuns acesta 

toritor.
...Iarăși proba, iarăși cabina. Lucrurile 

se repetă aidoma. Altă pereche de pan
taloni, altă întrebare, numai zîmbet, numai 
miere :

— Vin bine. Cînd să vin să-i iau ?
— Pe 23, precis sînt gata.
...Pe 23, precis, încă o ispravă, după a- 

celași tipic. Pînă să i se împacheteze însă 
noua pereche de pantaloni, clientul cu 
sinul burdușit cu altă pereche furată, ob
servă că, de fapt, cei doi meșteri ai acului 
sînt simpatici. Și cum el însuși, clientul, 
era binișor euforizat de niște pahare, îi 
vine iarăși cheful. Și de vreme ce „treaba" 
mersese strună, meșterii i se par simpatici 
de-a binelea :

— Ce-ați zice de-o bere, colea, Ia „Pro
gresul" ?.

Cei doi acceptă cu plăcere. în local 
însă, ca în local, omul devine mai lejer, 
mai trage' puțin fermoarul scurtei și pan
talonii de furat încep să se vadă...

Pe urmă a apărut un milițian, iar 
Nicolae Lăzurea/iu, hoțul cel generos cu 
păgubașii, de voie, de nevoie, a trebuit 
să-l însoțească... în scurt timp, tărășenia 
a ajuns la judecătorie, iar recent s-a pro
nunțat și Tribunalul 
fost respins,' așa că 
nevoie va executa 9

De unde se vede 
fermoar o seară cit se poate de agreabilă, 
începută în compania unor meșteri sim
patici...

Din caietul
apoi, 
poate

inda-

Capitalei : recursul a 
N. L. tot de voie, de 
luni închisoare !
cum poate strica un

grefierului
„Nu tăgăduiesc că aș fi comis infracțiu

nea de violare de domiciliu pentru care 
sînt trimis în judecată, fiindcă am pătruns 
Ia miezul nopții în curtea numitei B. Z. 
Țin să arăt Insă că n-aveam alte intenții 
decit s-o trag puțin la răspundere, întrucît 
mă vorbise de rău și in plus, tot dînd în 
cărămizile de la tocul ferestrei, mi se 
sese și cuțitul, așa că nu mai eram 
decum un tip periculos, cum s-er fi 
crede..."

rup- 
nici- 

putut

Ivan(Din mărturisirea inculpatului 
Gheorghe, condamnat la 6 luni în
chisoare, pentru care s-a dispus obli
garea la muncă corecțională. Dosarul 
2 165/1973, Judecătoria Buftea).

„Subsemnata Elena Nergheș recunosc că 
am mers în satul Glod și Ia solicitarea 
unor cliente ale mele am făcut vrăji și 
diverse farmece. Mai declar că am rămas 
tare mirată cînd am aflat că tot pe mine 
mă acuză de înșelătorie, cu toate că le-ajn 
ghicit pe datorie și nici pînă astăzi nu 
mi-au plătit. Ba mai mult, una dintre ele, 
deși e fată cu multă 
buna mea credință și 
mi-a dat un ceas care 
dovedește 
șelată..."

că nu ele,

carte, a profitat de 
în contul datoriei 
era stricat, ceea ce 
ci eu sînt cea in-

(Din
1973,

dosarului nr. 1146/dezbaterile
soluționat de Judecătoria Zalău).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHS

k J
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumim sincer Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și dv. 
personal pentru compasiunea exprimată în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Walter .Ulbricht, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA 

* CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Primire la C. C. al P. C. R.
Sîmbătă dimineață, tovarășul Mi

ron Constantinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice șl Sociale, 
a primit pe tovarășii Ramiro del 
Rio, secretar al Biroului provincial 
Pinar del Rio al P.C. din Cuba, și 
Enrique Fernandez, prim-secretar al 
Comitetului regional San Jose al 
P.C: din Cuba, care și-au petrecut 
concediul de odihnă in țara noas
tră.

La discuția care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie, au participat Dumitru Turcuș, 
adjunct al șefului secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., și Lucian 
Drăguț, vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale.

A fost de față însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Cubei la București, Jesus 
Mendizabțil.

Bulgaria vecină și prietena 

aniverșea^așțazi 
victoria revoluției socialiste

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

în numele guvernului Republicii Islamice Pakistan, al poporului 
pakistanez și al meu personal, exprim sincerele mele mulțumiri Exce
lenței Voastre pentru mesajul cordial de felicitări cu ocazia asumării 
funcției de președinte. împărtășesc pe deplin sentimentele amabile ex
primate de mesajul Excelenței Voastre și sînt convins că relațiile de 
prietenie existente între țările noastre vor continua să se întărească 
din ce în ce mai mult în folosul popoarelor pakistanez și român. Urez 
Excelenței Voastre succes continuu în conducerea țării dumneavoastră 
spre progres și prosperitate.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice 

Pakistan

Închiderea cursului pentru pregătirea 
președinților de C.A.P.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A REPUBLICII

La academia „Ștefan Gheorghiu". 
Sîmbătă a avut loc festivitatea de 
închidere a cursului pentru nregă- 
tirea președinților de cooperative 
agricole de producție, cu durata de 
un an. Cursul a contribuit la însu
șirea de către participant! a unor 
temeinice cunoștințe profesionale șt 
politice, menite să ridice pe o treap
tă superioară eficienta întregii lor 
activități, pentru înfăptuirea cu suc
ces a sarcinilor ce le revin. în în
cheierea festivității a fost adresată 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care 
participant!! se angajează să-si con
sacre întreaga lor capacitate de 
muncă, toate cunoștințele acumula

te în procesul de învățămînt, să 
muncească cu dăruire și abnegație 
pentru traducerea în viată a mobi
lizatorului apel de a îndeplini pre
vederile cincinalului înainte de ter
men. pentru triumful politicii de 
înflorire si continuă dezvoltare a 
României socialiste. Vrem să vă 
asigurăm, iubite tovarășe secretar 
general — se arată în încheierea 
telegramei — că vom face totul 
pentru a fi la înălțimea cerințelor 
sporite pe care partidul le pune In 
fața cooperativelor agricole de pro
ducție, pentru a ne aduce din plin 
contribuția la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate tn 
scumpa noastră patrie.

POPULARE DEMOCRATE COREENE

ADUNARE FESTIVĂ
în comuna Făcăeni — județul Ialomița

Adunare dedicată 
internaționale

Sîmbătă a avut loc la Casa zia
riștilor din București o adunare 
dedicată „Zilei solidarității interna
ționale a ziariștilor".

Adunarea a fost deschisă de Mir
cea Rădulescu, vicepreședinte al 
Uniunii ziariștilor.

„Zilei solidarității 
a ziariștilor44

Despre semnificația acestei zile a 
vorbit loan Stănculescu, secretarul 
Uniunii ziariștilor din România;

Participantii la adunare au adop
tat o telegramă de solidaritate adre
sată Organizației Internationale a 
Ziariștilor.

Sîmbătă după-amiază, cu prilejul 
aniversării a 25 de ani de la crearea 
Republicii Populare Democrate Co
reene, la cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia româno-co- 
reeană" din comuna Făcăeni, jude
țul Ialomița, a avut loc o adunare 
festivă.

Au participat Andrei Văfleanu, 
secretar al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R., alți reprezentanți 
ai organelor județene de partid si de 
stat, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, numeroși 
cetățeni. Au luat parte, de aseme
nea, Li Min Su, ambasadorul 
R. P. D. Coreene la București, și 
membri ai ambasad'-i.

Luînd cuvîntul, Toma Dimache, 
președintele cooperativei agricole de 
producție, a înfățișat condițiile în 
care a fost creat primul stat popu
lar coreean, succesele obținute in 
cei 25 de ani de către poporul co
reean. sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, in frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, lupta pe care o 
duce pentru unificarea independentă 
și pașnică a patriei. în acest con
text, vorbitorul a arătat că oamenii 
muncii din tara noastră si-au mani
festat deplina adeziune fată de me
sajul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tovarășului Kim Ir Sen, 
în care se afirmă declina solidari
tate internationalist^ fată de cauza 
dreaptă a poporului coreean.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
poporului coreean un salut frățesc, 
cele mai cordiale felicitări și urarea

de a obține noi și tot mai mari vic
torii în vasta oneră de înflorire și 
propășire a patriei sale, pentru în
făptuirea unificării pașnice și inde
pendente a țării, idealul cel mai de 
preț al întregii națiuni coreene.

In continuare a hiat cuvîntul am
basadorul Li Min Su, care a subli
niat avîntul revoluționar al ponoru
lui coreean, succesele obținute în 
înfăptuirea programului adontat de 
cel de-al V-lea Congres al Partidu
lui Muncii din Coreea. De aseme
nea, el a prezentat asnecte legate de 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
planului șesenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Referindu-se la 
lunta dusă pentru realizarea unifică
rii independente și pașnice a țării, 
vorbitorul a relevat importanța pro
gramului In cinci puncte din 23 iu
nie a. c. prezentat de R. P. D. Co
reeană. Ambasadorul a mulțumit 
pentru ajutorul sincer și dezintere
sat, material și moral, acordat de 
guvernul si ponorul român poporu
lui coreean, exorimîndu-și totodată 
convingerea că relațiile româno-co- 
reene Se vor întări și dezvolta și 
mai mult în lunta comună pentru 
victoria cauzei socialismului.

★
Cu aceeași ocazie, la sediul coope

rativei agricole de producție „Priete
nia româno-coreeană" a fost organi
zată o expoziție, care prezintă prin
cipalele rezultate obținute de coope
ratorii acestei comune.

. (Agerpres)

Au trecut 29 de ani de la victo
ria revoluției socialiste în Bulga
ria — eveniment memorabil în isto
ria ponorului din țara vecină și 
prietenă. Data de 9 septembrie 1944 
a înscris una din cele mai lumi
noase pagini In cronica luptelor 
purtate de acest popor pentru idea
lurile eliberării naționale și sociale, 
nentru progres și o viață mai bună, 
în acea zi, după ani de rezistență 
dîrză, plină de abnegație desfășu
rată îmnotriva fascismului, in con
dițiile ofensivei victorioase a Ar
matei sovietice in războiul antihit
lerist, forțele revoluționare și de
mocratice, masele largi de cetățeni, 
ridieîndu-se sub conducerea comu
niștilor. au răsturnat dictatura mo- 
narho-fascistă și au instaurat pute
rea populară, mareînd astfel înce
putul unei ere noi în viața și des
tinele patriei lor.

în perioada care s-a scurs de a- 
tunci, clasa muncitoare, oamenii 
muncii din Bulgaria, mobilizați și 
călăuziți de partidul lor comunist, 
au înfăptuit profunde transformări 
revoluționare, demonstrind din plin 
Însușirile lor creatoare, atașamen
tul profund față de cauza edifică
rii orînduirii noi, socialiste pe pă- 
mîntul bulgar. Munca lor a dat 
roade bogate, determinind schim
bări radicale în structura econo- 
mico-socială a țării, în Înfățișarea 
orașelor și satelor ei, in nivelul de 
trai, material și spiritual al po
porului. Bulgaria prezintă astăzi 
tabloul unei țări socialiste cu o e- 
conomie dinamică, cu o industrie in

continuă creștere și diversificare, 
cu o agricultură aflată într-un ne
întrerupt proces de modernizare.

Oamenii muncii din Româ
nia urmăresc cu calde senti
mente de simpatie activitatea 
constructivă a poporului din țara 
vecină și se bucură sincer de re
marcabilele succese ce le repurtea
ză în opera de edificare a orîn- 
duirii noi. Sînt sentimente firești, 
reciproc împărtășite, între două po
poare care, conviețuind din timpuri 
străvechi în aceeași arie geografică,, 
animate de aceleași aspirații spre 
libertate, neatîrnare și progres, au 
statornicit între ele legături de so
lidaritate și întrajutorare cu adinei 
rădăcini în istorie, legături care în 
anii noștri au cunoscut o dezvolta
re fără precedent. Stimulate de 
identitatea de orînduire, de ideolo
gia comună a marxism-leninismu- 
lui, de țelurile fundamentale ale 
socialismului și păcii, raporturile 
româno-bulgare au căpătat în anii 
socialismului noi dimensiuni. îm- 
bogățlndu-și conținutul și ridieîn- 
du-se pe o treaptă superioară. 
Cursul ascendent al acestor rapor
turi îșl găsește oglindire în inten
sificarea continuă a colaborării re
ciproce pe tărîm politic, economic, 
tehnico-științific, cultural etc. Efor
turile făcute de ambele țări pentru 
valorificarea, în relațiile bilaterale, 
a posibilităților tot mai ample ge
nerate de realizările lor în con
strucția socialistă, își găsesc ilustra
rea în dezvoltarea Și diversificarea 
continuă a colaborării româno-bul

gare pe tărîm economic, a coope
rării și specializării în producție, ca 
și în sporirea apreciabilă a schim
burilor de mărfuri.

O înrlurire hotărîtoare asupra 
dezvoltării legăturilor frățești ro
mâno-bulgare pe toate planurile o 
au adîncirea relațiilor de colabo
rare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
contactele directe și schimburile de 
păreri între conducerile de partid 
și de stat ale țărilor noastre, întîl- 
nirile și convorbirile rodnice, de
venite tradiționale. între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov.

Este neîndoielnic faptul că, în 
condițiile marilor prefaceri din lu
mea contemporană, cind rolul de
ținut în yiața internațională de ță
rile socialiste, de mișcarea comu
nistă și muncitorească, de popoa
rele de pretutindeni este în conti
nuă creștere, întărirea prieteniei și 
dezvoltarea colaborării dintre 
România și Bulgaria, dintre parti
dele clasei muncitoare din cele 
două țări servesc at.ît intereselor 
fundamentale ale ambelor noastre 
popoare, cit și cauzei unității țări
lor socialiste, a păcii în Balcani, în 
Europa și în lume.

De ziua sărbătorii naționale a 
R. P. Bulgaria, poporul român a- 
dresează poporului bulgar un căl
duros salut frățesc și îi urează să 
repurteze noi succese în activitatea 
dedicată operei de edificare a so
cialismului, propășirii și înfloririi 
continue a patriei sale.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ciclism, „TURUL ROMÂNIEI"

LHWl ÎȘI OHW CABRA Dl VIZIIA
BUZĂU (prin telefon). Penultima 

etapă a Turului României nu a adus 
schimbări de prea mare importanță 
în ierarhiile stabilite de desfășurarea 
anterioară a competiției : Teodor Va-1 
sile (la individual) și reprezentativa 
României (pe echipe) și-au întărit 
pozițiile fruntașe.

De altfel, de-a lungul distanței 
parcurse ieri, intre Bacău — Adjud 
— Focșani — Buzău, purtătorul 
tricoului galben s-a aflat permanent 
în fruntea plutonului și a cîștigat cam 
tot ce se putea cîștiga în această 
etapă : două sprinturi (la Adjud și 
Focșani, secundat de fiecare dată de 
G. Negoescu), s-a clasat al II-lea la 
Rm. Sărat, după mai tînărul său co
leg dinamovist Ilie Valentin, pentru 
ca, in final, să se desprindă din plu
ton și să obțină victoria. Sprintul 
final i-a interesat, aici, la Buzău, în

mod special pe cicliștii de la Steaua, 
care au reușit să treacă pe locul II 
în clasamentul pe echipe.

Astăzi se va desfășura ultima eta
pă (Buzău — Cislău — Văleni — Plo
iești — București). In jurul orei 18,30, 
după ce vor străbate marile artere 
bucureștene Șoseaua Kisselef, Calea 
Victoriei, Bulevardul Republicii, ci
cliștii vor sosi pe stadionul „23 
August".

Subliniind că și ieri, pe tot traseul, 
în special la Focșani și Buzău, cicliș
tii au fost întîmpinați și aplaudați 
cu mult entuziasm, ne exprimăm 
convingerea că și astăzi, în ultima e- 
tapă, caravana sportivă Internațio
nală a Turului României va fi aș
teptată cu aceeași căldură și simpa
tie de iubitorii acestui sport.

Ion DUM1TR1U

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat, cu prileluî 
celei de-a 25-a aniversări a creării 
Republicii Populare Democrate Co
reene, o telegramă de felicitare vice- 
premleruluf Consiliului Administra
tiv, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Democrate Co
reene, Hă Dam.

★
Cu prilejul celei de-a 25-a ani

versări a creării Republicii Ponulare 
Democrate Coreene, Consiliul Națio

nal al Frontului UnltătH Socialiste, 
Consiliul Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, Co
mitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul Național 
al Femeilor, Comitetul National pen
tru Apărarea Păcii, Asociația de 
prietenie româno-coreeană, alte or
ganizații de masă șt obștești au 
transmis telegrame da fe’ielt'we or
ganizațiilor similare din R P.D. Co
reeană.

(Agerpres)

Cronica zilei
în saloanele Muzeului de artă din 

Cluj s-a deschis sîmbătă expoziția 
retrospectivă a pictorului Nagy Imre, 
maestru emerit al artei. Sînt pre
zentate publicului clujean peste 150 
de lucrări, grafică și pictură în ulei, 
creații reprezentative din diferite 
perioade. Despre viața și opera a- 
cestui valoros artist a vorbit picto
rul Abody Nagy Bela de la Institu
tul de arte plastice din localitate.

★
La librăria „Universității" din Ciut 

s-a deschis simbătă la prlnz Expo
ziția cărții Editurii Academiei de 
științe a Republicii Populare Un
gare. Sînt expuse peste 50 de lu
crări din toate domeniile științei. La 
deschidere au participat oameni de 
știință si cultură, cercetători, cadre 
didactice universitare, studentl. Au 
vorbit, cu acest prilej, prof. dr. do
cent Victor Preda, secretarul filialei 
din Cluj al Academiei Republicii 
Socialiste România, și Peter Rubin 
de la Editura Academiei de științe 
a R.P.U.

★
Orchestra Radioteleviziunii so

vietice. una din formațiile oaspete 
renumite ale Festivalului „George 
Enescu". a prezentat sîmbătă seară 
un concert extraordinar la Palatul

culturii din Tg. Mureș. în program: 
Uvertura de concert de George 
Enescu, Simfonia Manfred" de 
Ceaikovski și lucrarea „Ana Kare
nina" de R. Scedrin ; dirijor ; 
Neeme Iarvi.

★
Simbătă. la Piatra Neamț s-a des

chis cea de-a patra ediție a Con
cursului internațional al fasonatori- 
lor mecanici, la care participă mun
citori forestieri din Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia. Norvegia, Polo
nia, Ungaria, Uniunea Sovietică și 
din țara noastră, precum și observa
tori din Anglia șl Canada. Concu- 
rențli se întrec în patru probe de 
specialitate și îndemînare. Forestie
rii care reprezintă țara noastră nre- 
zintă la concurs, pentru prima dată, 
flerăstraiele de producție românească 
tip „Rarău".

★
Colectivul Teatrului National „I. L. 

Caragiale" participă la Festivalul in
ternațional BITEF de la Belgrad. 
Artiștii bucureșteni, care au părăsit 
sîmbătă Capitala, se vor prezenta 
la această întîlnire teatrală cu pie
sele „Să nu-țl faci prăvălie cu sca
ră" de Eugen Barbu, și „Trei frați 
gemeni venețieni" de Collalto.

Funeraliile artistului poporului

Petre Ștefănescu-Goangă
Simbătă au avut loc în București 

funeraliile artistului poporului Petre 
Ștefănescu-Goangă.

Personalități ale vieții cultural- 
artistice din Capitală, discipoli ai ar. 
tistului, numeroși admiratori ai artei 
sale interpretative au venit in holul 
Operei Române spre a-1 aduce un 
ultim omagiu.

La adunarea de doliu au rostit 
cuvîntări Nicolae Călinoiu, director 
adjunct al Direcției instituțiilor de 
spectacol artistic și a artelor plas
tice. Amza Săceanu, președintele Co. 
mitetului de cultură și educație so
cialistă al municipiului București, 
Mlrcea Horia Simionescu, directorul

Operei Române, prof. George Mano- 
liu, decanul Facultății de canto a 
conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu“, Laurențiu Nicolau, vicepreședin. 
te al Comitetului de cultură și edu. 
cație socialistă al județului Brăila, 
șl Valentin Teodorian, solist la Ope
ra Română. Vorbitorii au evocat 
proeminenta personalitate a artistu
lui, valoarea remarcabilă a artei sale 
interpretative, prodigioasa sa activi
tate pedagogică.

După adunarea de doliu, cortegiul 
funerar s-a îndreptat spre cimitirul 
Bellu, unde a avut loc ceremonia în
humării. (Agerpres)

SPARTACHIADA DE VARĂ A ARMATEIOR PRIETENE
Spectaculoasele întreceri ale Spar- 

tachiadei de vară a armatelor prie
tene. care au loc pe diferitele baze 
snortive din cîteva orașe ceho
slovace. sînt în plină desfășurare. 
In comnetitia de tir, un frumos suc
ces a obtinut tintașul român Ion 
Corneliu, care a cîștigat medalia de 
aur în proba de pistol viteză cu 
596 puncte. El a fost urmat în cla
sament de sovieticii Bakalov — 594 
puncte și Torsin — 594 puncte. V. 
Atanasiu s-a clasat pe locul 10 cu 
587 puncte. Clasamentul pe echipe 
în această probă se prezintă astfel: 
1. U.R.S.S. — 2 357 puncte ; 2. Româ

nia — 2 350 puncte ; 3. Cehoslovacia 
— 2 338 puncte.

Cu un mare interes este urmărită 
competiția de handbal. Echipa Româ
niei a obtinut o nouă victorie, ln- 
trecînd cu scorul de 19—15 (14—7)
selecționata Poloniei.

Turneul de box, care are loc în 
orașul Olomouc, a programat o nouă 
gală contînd pentru turul trei, „Co
coșul" Marian Lazăr a cîștigat in- 
tîlnirea cu Andreev (U.R.S.S.). In 
cel mal spectaculos med al reuniu
nii. cubanezul Emilio Coreea, cam
pion olimpic la Miinchen (semimii- 
locie), a dispus la puncte de V. Zil- 
berman.

În cîteva rînduri
FOTBAL. — Ieri Ia Ploiești, în ca

drul etapei a 6-a a campionatului di
viziei A la fotbal, echipa Petrolul a 
învins cu scorul de 4—1 (2—0) for
mația U.T. Arad.

Celelalte opt partide ale etapei se 
desfășoară astăzi după următorul 
program : Dinamo București—Stea
gul roșu Brașov (stadion Dinamo, 
ora 16,00) ; Steaua București—Poli
tehnica Iași (stadion „23 August", 
ora 18.45) ; Universitatea Craiova— 
Sportul studențesc : C.S.M. Reșița — 
F.C. Constanța ; Jiul Petroșani—F.C. 
Argeș Pitești ; C.F.R. Cluj—Rapid 
București ; Politehnica Timișoara— 
Universitatea Cluj ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Sport Club Bacău.

TENIS. — In semifinalele probei 
feminine din cadrul turneului inter
național de tenis de la Forest Hills, 
australianca Evonne Goolagong a în- 
vins-o cu 6—1, 4—6, 8—4 pe Helga 
Masthoff (R. F. Germania). Ea o va 
întîlni în finală pe compatrioata sa 
Margaret Court, care a eliminat-o cu 
7—5, 2—6, 6—2 pe Chris Evert
(S.U.A.).

în finala probei de dublu mascu
lin, perechea australiană Owen Da
vidson—John Newcombe a Învins cu 
7—5, 2—6, 7—5, 7—5 pe compatrloții 
lor Laver și.Rosewall.

VOLEI. — In diferite orașe olan
deze au continuat campionatele eu
ropene de volei rezervate echipelor 
de juniori. In competiția masculină, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 3—1 (15—9, 11—15, 15—8, 
15—7) echipa R. F. Germania. La fe
minin. echipa Ungariei a întrecut cu 
3—2 (6—15, 4—15, 15—8, 15—11, 15—7) 
echipa României.

VOLEI. — In cel de-al treilea meci 
al turneului pe care-1 Întreprinde in 
Japonia echipa masculină de voîeia 
României a învins cu scorul de 3—0 
(15—10, 15—6, 15—7) selecționata pro
vinciei Yamanashi.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE LUPTE LIBERE

în mijlocul unui interes general, 
la Teheran continuă campionatele 
mondiale de lupte libere. In turul 
trei, la categoria 82 kg, Vasile Iorga 
l-a învins la puncte (19—0) pe el
vețianul Alois Penn, iar la catego
ria 100 kg, Enache Panaite a cîști
gat la puncte fntîlnirea cu japone
zul Akiama. Un alt luptător român, 
L. Simon (plus 100 kg), a dispus la 
puncte de americanul Mocror. Petre 
Coman a pierdut prin tuș meciul cu 
mongolul Odvov, fiind eliminat din 
competiție.

Nu de mult, de pe cala 
celui mai mare șantier na
val al Bulgariei a fost lan
sat un cargou cu un 
deplasament de 23 500 
tone, comandat de firma 
britanică „Harrison". Vasul 
respectiv corespunde din 
plin cerințelor Industriei 
navale moderne : comandă 
de la distantă, agregate de 
dirijare automată. Instru
mente perfecționate do na
vigație care-i asigură o 
mare securitate de depla
sare chiar In condiții me
teorologice dificile. Cargoul 
a pornit astfel în prima sa 
cursă...

Faptul amintit este cu a- 
tît mal semnificativ cu cit, 
în urmă cu un veac, toc
mai această firmă britani
că vînduse furnizorului său 
de astăzi o navă modestă, 
ambarcațiune care a consti
tuit. în fant, un fel de te
melie pentru crearea flo
tei maritime bulgare.

Desigur, vreme îndelun
gată această flotă a fost 
mai mult simbolică. Pînă 
în septembrie 1944, cînd a 
fost consemnat momentul 
istoric al victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria, 
au fost nroduse door cîte
va cabotlere si vase pen
tru transportul de țiței, al 
căror tonal total nu tre
cea de cifra de 1 460, to
naj echivalent cu acela 
realizat in prezent ne șan
tierele sale tn decurs de 
numai două zii». Astăzi, 
construcția navală este u- 
nul din sectoarele de bază 
ale economiei Bulgariei so
cialiste. Stimulată încă din 
primii ani de dună elibe
rare. twin Invest’t’t csnlta- 
le substantiate, dotări com
plexe ctt tehnică nouă șt 
cadre calificate, această ra
mură a ajuns să nroducă 
în perioada 1945—1969 
un număr de 988 nave 
de diferite mărimi, cu 
un deplasament total de a- 
nroape un milion de țone. 
Cargouri, traulere. petrolie
re. vase pentru transportul 
cărbunelui, nave contelne- 
rizate și de călători, unele 
de capacități atlngînd cîte
va zeci de mii de tone — 
iată cîteva din „sortimen
tele" realizate în acest do
meniu în opezent In R. P. 
Bulgaria. Si este demn de 
menționat fantill că 70 la 
sută din producția respec
tivă este exportat» în nu
meroase țări, uno'e dintre 
ele avtnd o veche tra
diție în materie, cum sînt 
Norvegia. Anglia S.a.

Hotărîrila adontate de 
cel de-al X-le» Congres al 
Partidului Comunist. Bul
gar, trasînd noi Jaloane 
dezvoltării continue a eco
nomiei naționale, au des
chis amnle perspective de 
progres și pentru tînăra in
dustrie a construcțiilor na

vale. Potrivit planurilor de 
ansamblu în acest domeniu, 
pentru perioada 1971—1975 
s-a prevăzut construirea u- 
nor nave cu un deplasa
ment total de 1 500 000 tone,

șantiere maritime și flu
viale s-au întreprins in 
anii din urmă largi ac
țiuni de reconstrucție, de 
extindere și modernizare, 
concomitent cu măsurile

Pe șantierele 
construcției 

de nave

în portul Varna

cifră de peste trei ori mai 
mare decit aceea realizată 
în cincinalul anterior. A- 
ceastă sarcină este insă 
intru totul pe măsura po
sibilităților constructorilor 
bulgari, a bazei tehnico- 
productive in continuă per
fecționare de care dispun. 
Pentru înfăptuirea obiecti
vului amintit. Ia Varna, 
Burgas, Ruse și pe alte

luate pentru o tot mai ac
centuată specializare a u- 
nităților respective. Șan
tierul de la Varna, supra
numit și „nava amiral" a 
industriei construcțiilor de 
vapoare, care dispune de 
pe acum de un înalt grad 
de mecanizare și automati
zare, se pregătește în ve
derea unei mari premiere 
ce va avea loc anul viitor

— lansarea unui vas de 
100 000 tone. Pînă atunci, 
ca va realiza nave „mai 
mici". între care une
le de 38 500 tone. Aces
tea din urmă, avînd o lun
gime de peste 200 de me
tri, sint dotate cu instala
ții proprii de încărcare-des- 
cărcare și aparate de na
vigație ultramoderne — 
performanțe tehnice dato
rită cărora se bucură de 
căutare în ' diferite țări 
străine. Șantierul Burgas, 
aflat la sud de Vama, se 
specializează în producția 

, unor vase nu mai mari de 
15 000 tone, iar cel de la 
Ruse, situat pe Dunăre, 
realizează nave fluviale.

In ce privește proiecta
rea și experimentarea unor 
noi prototipuri de nave, 
precum și perfecționarea. o, 
•tehnologiei de fabricație, 
acestiea au fqetÎncredința
re colectivului de specia
liști de la Institutul de con
strucții navale din Varna. 
Un centru de calcul elec
tronic, precum și un banc 
de probe hidrodinamice 
vor fi puse la dispoziția in
stitutului în vederea exa
minării minuțioase a noi
lor modele de nave. înain
te ca acestea să intre In 
producția de serie.

Departe de a fi conside
rată ca o realizare „locală" 
a muncitorilor de la un 
șantier sau altul, fiecare 
lansare de navă este re
zultatul eforturilor conju
gate a numeroase între
prinderi mari și mici, din 
diferite, colțuri ale Bulga
riei. „Cetatea de otel" din 
Sofia — combinatul Kremi- 
kovțî. furnizează metal : 
industria Varnei asigură 
motoare șl aparataje radio 
de navigație ; la Sumen, 
Novi Pazar și în alte zone 
industriale se produc ta-- 
blouri electrice, aparate 
termoregulatoare, separa
toare și hidrofoare, baloa
ne de aer comprimat, mase 
plastice — un întreg evan
tai de produse folosite pe 
scară largă la făurirea di
verselor tipuri de nave. Iar 
„pulsul" multora din aces
te întrenrinderi este reglat 
dună cel al șantierelor na
vale. graficele lor finind 
pasul cu diagramele con
structorilor de nave.

Succesele muncitorilor de 
la șantierele navale, ca șl 
toate realizările remarca
bile obținute de țara ve
cină și prietenă în cele 
mai variate domenii ale e- 
dificării orînduirii noi. a- 
testă In mod convingător 
însușirile creatoare ale po
porului frate bulgar, talen
tul și hărnicia sa, puse am
plu tn valoare în anii 
rodnici ai socialismului.

G. BONDOC

t V
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața ! • Gimnas
tica pentru toți a Pentru să
nătatea dv. : „Cura pe litoral 
și In luna septembrie" ; 
Noutăți din lumea medicală.

8,50 Cravatele roșii.
0.25 Film Serial : „Daktarl".
0,50 Viața satului.

tl.OO Emisiune In limbă maghiară.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
16,00 Magazin sportiv
18,35 Film serial : „Arthur". Pro

ducție a studiourilor cinema
tografice engleze.

10,00 Sub semnul iul Cenlima. Re
portaj din R.P.D. Coreeană.

19,20 1001 de seri : „Pățaniile lui 
Lambsy" (I).

19.30 Telejurnal • Săptămîna po

litică Internă și internaționa
lă In imagini.

20,10 Reportajul săptămfnli. „Cînd 
se întorc berzele". Despre 
lucrările de hidroameliorații 
în Cîmpla Banatului.

20,30 Film artistic : „Orhidee* nea
gră". Regia : Martin Rltt. 
Cu : Sophia Loren și An
thony Quinn. Ptemieră pe 
tară. .

22,05 Reportaj filmat : Columbia.
22.15 Telejurnal.
22,25 Dumtnic» sportivi.

PROGRAMUL II
11,00 — 13,00 Concert simfonie 
20,10 Eroi îndrăgiți de copil : „Că

țelușul Rex".
20,40 Balade — spectacol llterar- 

muzical-coregrafic.
21.15 „Unde apele se întllnesc cu 

focul". Reportaj de Toma 
George Malorescu.

21,35 Telex tehnleo-șttlnțlffc.
21,55 De pe scenele lirice ale ță

rii.

Plecarea in R. P. Bulgaria a delegațiilor 
unor comitete județene de partid

Delegații ale unor comitete jude
țene de partid din tara noastră au 
plecat in R. P. Bulgaria, unde, la 
invitația unor organizații de partid 
din tara vecină, vor participa la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
29-a aniversare a victoriei revoluției 
socialiste in Bulgaria.

La Ruse a plecat delegația Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R. : 
Ia Vrața — delegația Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. : la Tolbu- 
hin — delegația Comitetului jude
țean Constanta al P.C.R.; la Tirnovo

— delegația Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R. ; la Plevna — 
delegația Comitetului județean 
Brăila al P.C.R. : la Mihailovgrad
— delegația Comitetului județean 
Olt al P.C.R. ; la Silistra — delega
ția Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R. : la Vidin — delegația Co
mitetului județean Mehedinți al 
P.C.R. ; la Botevgrad — delegația 
Comitetului municipal Ploiești al 
P.C.R. ; fn comuna Pravăt — dele
gația de partid din comuna Scorni- 
cești, județul Olt.

(Agerpres)

CUV1NTAREA AMBASADORULUI R. P. BULGARIA
IA POSTURILE NOASTRE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Cu prilejul celei de-a 29-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste în 
Bulgaria, ambasadorul acestei țări la

București, Spas Gospodov, a rostit, 
simbătă seara, o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a transmis cor
diale felicitări și sincere urări de 
succes președintelui Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria. Vladimir Bo- 
nev, cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului bulgar.

♦
Cu prilejul celei de-a XXIX-a 

aniversări a sărbătorii naționale a 
poporului bulgar, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. a adre
sat sincere felicitări și cele mal 
bune urări de noi succese ministru
lui afacerilor externe al R.P. Bulga
ria, Petăr Mladenov.

★
Cu ocazia celei de-a XXlX-a ani

versări a victoriei revoluției socia
liste în Bulgaria, Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste, Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Comite
tul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, alte organizații de 
masă și obștești și instituții centra
le au transmis telegrame de felici
tare organizațiilor și instituțiilor si
milare din Republica Populară Bul
garia.

(Agerpres)
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PUTERNICĂ AFIRMARE A
NECESITĂȚII DEMOCRATIZĂRII
RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

întrevederile delegației 
parlamentare române in R. P. Mongolă

La ora cînd apar aceste rinduri, 
aici, la Club des Pins, de la hota
rul capitalei algeriene, se fac ulti
mele pregătiri pentru ședința finală 
a celei de-a 4-a conferințe a țărilor 
nealiniate. Evenimentul, care tre
buia să aibă lor sîmbătă seara, a 
fost amînat pentru astăzi pentru 
ca un număr de încă 16 șefi de 
state și guverne, de reprezentanți 
ai mișcărilor de eliberare națio
nală să aibă posibilitatea să-și ex
prime punctele de vedere asupra 
programelor majore ale vieții in
ternaționale contemporane.

Timp de patru zile, în ședințe- 
maraton, care începeau sub soare
le arzător al Africii și se terrhi- 
nau la miez de noapte, sub briza 
răcoroasă a Mediteranel, partici- 
panții la conferință au dezbătut 
cu maturitate și exigență aspec
te fundamentale ale luptei pentru 
democratizarea raporturilor inter
naționale, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonia- 
lismului. Toți vorbitorii, fără px- 
cepție, au exprimat — evident, cu 
nuanțele impuse de deosebirile de 
orînduiri sociale, de concepțiile fi
lozofice și religioase, de stadiul 
atins de viața politică, economică 
și socială din țările lor — aceeași 
preocupare : de a pune capăt deze
chilibrului care mai dăinuie în 
lume, a decalajului care separă ță
rile slab dezvoltate sau în curs 
de dezvoltare de cele avansate.

în lumea de astăzi există o strîn- 
să interdependență între problemele 
politice, economice, comerciale și 
tehnologice. A fost cu totul firesc, 
deci, ca și conferința să oglindeas
că acest adevăr axiomatic. „Pen
tru popoare, spunea in cuvîntul 
său de sîmbătă dimineața primul 
ministru al Republicii Peru, Mer
cado Jarrin, securitatea poate fi 
realizată numai pe calea dezvoltă
rii integrale și autonome11, iar 
doamna Sirimavo Bandaranaike, 
primul ministru al Republicii Sri 
Lanka, exprima prin spusele sale 
gindurile și aspirațiile tuturor celor 
care și-au dat întilnire în capitala 
algeriană : „Preocuparea noastră 
este bunăstarea întregii umanități,

Imagine a marelui forum internațional

Pregătirile pentru faza a doua a 
Conferinței pentru securitate si coo
perare in Europa, programată să 
înceapă la 18 septembrie, s-au în
cheiat. Comitetul de coordonare al 
conferinței, întrunit în acest scop, 
la Geneva, într-o sesiune specială, a 
stabilit organele de lucru ale con
ferinței și a soluționat o serie de 
alte probleme de ordin organizatoric.

Conferința europeană își reia dez
baterile în climatul de bun augur al 
rezultatelor pozitive înregistrate de 
reuniunea pregătitoare și de prima 
fază de la Helsinki — rezultate care 
oferă cadrul pentru aprofundarea 
ideilor ce întrunesc în prezent con
sensul participanților și pentru elabo
rarea, pe această bază, a documente
lor finale. Așa cum rezultă și din 
lucrările Comitetului de coordonare, 
în cea de-a doua fază, pe primul 
plan al preocupărilor se vor situa 
problemele privind principiile care 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
state în Europa.

Una din realizările principale ale 
lucrărilor de pină acum — apre
ciată, pe bună dreptate, ca un im
portant pas spre înfăptuirea obiec
tivelor conferinței — constă tocmai 
în faptul că s-a ajuns la elaborarea 
listei de principii menite să guver
neze viitoarele relații interstatale în 
Europa. Cele zece principii formu
late în recomandările finale ale re
uniunii pregătitoare de la Helsinki 
și întărite prin acordul unanim al 
statelor participante, exprimat de 
către miniștrii lor de externe de la 
tribuna conferinței. în prima ei fază, 
au o însemnătate deosebită, ele con
stituind temelia unui sistem trainic 
de securitate în Europa.

Din însăși enunțarea acestor prin
cipii se degajă convingerea că. in 
prezent, securitatea nu decurge din- 
tr-un fragil echilibru al înarmărilor, 
că la o pace trainică se poate 
ajunge numai prin statornicirea 
între statele continentului a unor 
relații noi, de esență democra
tică, relații de încredere, stimă și 
respect reciproc, de prietenie si co
laborare, care pornesc de Ia dreptul 
sacru al fiecărui stat la suveranitate 
și independență, de la dreptul inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără amestec, constrîn- 
gere sau presiune din afară.

Promotoare consecventă a acestor 
principii în relațiile sale cu toate 
celelalte state, în întreaga ei activi
tate internațională. România socia
listă a susținut in mod statornic că 
ele trebuie să fie situate la baza re
lațiilor noi între statele continentu
lui european și, alături de celelalte 
țări, și-a adus o contribuție larg re
cunoscută la cristalizarea lor în ca

într-o lume în care interesele na
țiunilor, mari sau mici, sînt indivi
zibile și în care insecuritatea uneia 
poate constitui o amenințare pen
tru toate". Poate că la nici o altă 
reuniune internațională telexurile 
agențiilor de presă n-au bătut atît 
de frecvent repetat cuvintele : dez
voltare, luptă, imperialism, colo
nialism, neocolonialism și rasism. 
Nu au fost simple reflecții orato
rice din partea celor care au luat 
cuvîntul, ci forme de manifesta
re a solidarității de luptă. Mul
te din aprecierile și propuneri-

CORESPONDENȚA 
DIN ALGER

le făcute iși vor găsi, desigur, 
reflectarea în declarația finală, în 
rezoluțiile ce urmează să fie adop
tate prin consens în ședința solem
nă de închidere a lucrărilor. Toc
mai pentru a da mai multă vigoare 
acțiunilor țărilor nealiniate, pentru 
a face ca prezența lor în viața po
litică contemporană să aibă mai 
mare greutate, mulți șefi de state 
și guverne s-au orientat spre o con
certare a acestor acțiuni și eforturi, 
pentru asigurarea continuității ac
țiunilor de Ia o conferință la alta 
și pentru punerea în practică a ce
lor stabilite de comun acord.

Viața, realitățile demonstrează că 
la soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea trebuie să 
participe, cu drepturi egale, toate 
statele, mari, mijlocii sau mici, că 
raporturile interstatale trebuie clă
dite pe fundamentul trainic al res
pectării principiilor cu vocație uni
versală : independență, suverani
tate națională, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc. 
Tocmai pornind de la aceste ce
rințe fundamentale, la conferința 
de la Alger s-a subliniat necesita
tea imperioasă ca fiecare țară, fie
care popor să participe, pe picior 

drul reuniunii pregătitoare de la 
Helsinki.

Rod al unor laborioase negocieri, 
decalogul de principii constituie un 
bun cîștigat al conferinței. Desigur, 
însă, ar fi eronat să se considere că, 
odată declarată adeziunea tuturor 
participanților la aceste principii, 
toate problemele au și fost rezolvate. 
Nu se poate ignora faptul că într-o 
serie de comentarii pe marginea con
ferinței s-a relevat existența unor 
„deosebiri de interpretare" între sta
tele participante cu privire la unul 
sau altul dintre principii. Și este un 
fapt real că pe parcursul dezbaterilor.

UN OBIECTIV ESENȚIAL AL CONFERINȚEI EUROPENE:

CONSENSUL ASUPRA PRINCIPIILOR
TRERUIE ÎNTĂRIT PRIN MĂSURI FERME 
CARE SĂ LE ASIGURE APLICAREA 1N VIATĂ

într-o anumită fază, s-au manifestat 
asemenea deosebiri. Persistența lor 
nu ar fi decît în dezavantajul securi
tății europene, care presupune un 
sistem de angajamente cu caracter 
obiectiv, ceea ce exclude orice inter
pretări conjuncturale, deformate, po
trivit unor optici proprii, orice inter
pretări subiective. Iată de ce este 
imperios necesar să se ajungă în 
cursul tratativelor din faza a doua 
la precizarea și clarificarea conținu
tului fiecăruia din cele zece principii 
stabilite.

Așa. de pildă, pe primul loc al 
listei este înscris principiul egalită
ții suverane a statelor ; desigur, el 
nu poate însemna decît faptul că 
toate statele sînt membri egali ai 
comunității internaționale, indiferent 
de mărime, de situație geografică, 
de orînduire socială. Proclamind 
respectarea tuturor prerogativelor 
inerente deplinei suveranități, statele 
participante își asumă implicit an
gajamentul respectării independentei. 

de ’egalitate, la rezolvarea proble
melor care confruntă lumea con
temporană.

De la tribuna conferinței au fost 
salutate cu căldură victoria istori
că a poporului vietnamez, succesele 
repurtate de patrioții cambodgieni 
(chiar în aceste zile numeroase 
state africane au recunoscut Gu
vernul Regal de Unitate Națională, 
în frunte cu prințul Norodom Sia- 
nuk, ca singurul reprezentant le
gitim al poporului cambodgian), 
participanții exprimîndu-și tot
odată solidaritatea cu lupta dreap
tă a mișcărilor de eliberare națio
nală din Africa împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, so
lidaritatea cu lupta popoarelor 
arabe pentru soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat, pentru 
rezolvarea problemei populației 
palestinene în conformitate cu nă
zuințele sale legitime.

Nu întimplător aspectele econo
mice au avut o pondere cu to
tul deosebită. în cursul conferin
ței au fost nu o dată reliefate di
ficultățile pe care le întîmpină ță
rile în curs de dezvoltare. „Sta
rea aceasta de lucruri, spunea 
președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, se agravează datorită 
structurilor și regulilor actuale ale 
comerțului' mondial, stabilite esen
țial de interesele țărilor industria
lizate și care împing pe o poziție 
marginală schimburile comerciale 
ale țărilor lumii a treia". La rîndul 
său. președintele Leopold Senghor 
sublinia că „bugetele militare ale 
țărilor dezvoltate sînt de cîteva 
ori mai mari decît totalul ajuto
rului acordat națiunilor slab dez
voltate sau în curs de dezvoltare.

Pentru a se reduce decalajul ca
re separă țările sărace de cele 
bogate, pentru a impune democra
tizarea raporturilor pe plan eco
nomic, tehnologic, la conferința de 
la Alger totalitatea vorbitorilor s-a 
pronunțat pentru înlăturarea res
tricțiilor care stau în calea schim
burilor comerciale, pentru partici
parea țărilor slab dezvoltate sau 
în curs de dezvoltare la adoptarea 
hotărîrilor pe plan mondial, care 
privesc problemele monetare și 
comerciale. S-a apreciat, de ase
menea, că marile orientări, marile 
obiective înscrise în strategia mon
dială a dezvoltării nu au fost ono
rate de către țările dezvoltate. Cu
vintele spuse de președintele 
Boumediene au găsit un larg ecou 
în rîndurile participanților la con
ferință. „în realitate, cheia pro
blemei stă în mîinile noastre. Numai 
popoarele pot să schimbe radical o 
structură istorică actuală făcînd 
apel, înainte de toate, la propriile 
resurse prin mobilizarea și pune
rea în valoare a întregului poten
țial material și uman al țărilor lor".

La încheierea dezbaterilor genera
le, șefii de state și guverne vor 
lua în discuție documentele finale. 
Un final care va reprezenta de alt
fel încă un punct de plecare pe 
drumul unor noi succese in lupta 
împotriva imperialismului, a poli
ticii de forță și dictat, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Ion MARGINEANU

a dreptului suveran al fiecărui stat 
de a decide în toate problemele vie
ții sale interne și internaționale.

Sau, pentru a ne referi, tot cu 
titlu de exemplu, la un alt princi
piu — acela al neintervenției în tre
burile interne ; el implică asuma
rea de către participanți a obligației 
de a se abține de la orice formă de 
intervenție, directă sau indirectă, de 
la orice act care ar aduce atingere 
personalității sau independentei po
litice a altui stat. Și. desigur, pre
cizările, întărite de angajamente ex
prese ale statelor, sînt necesare și 
pentru celelalte principii propuse a 

fi așezate la temelia securității.
Proclamarea principiilor, preciza

rea și acceptarea conținutului lor, 
este o necesitate evidentă. Dar lu
crurile nu se pot opri aici. Realiza
rea unei securități reale presupune 
garanții ferme că ele vor fi respec
tate riguros și aplicate întocmai. 
Iată de ce conferința europeană — 
în etapele următoare — trebuie să 
treacă de la consensul participanți
lor asupra principiilor, la adoptarea 
de măsuri ferme care să asigure și 
să garanteze aplicarea lor in practică. 
Este doar binecunoscut că de la 
proclamarea principiilor pînă la tra
ducerea lor în vi^tă este un drum 
lung. De altfel. în’ comentariile cu 
privire la conferința europeană s-au 
putut auzi și voci care arătau că 
principiile ce urmează a fi așezate 
la temelia relațiilor intereuropene 
se regăsesc și în Carta O.N.U., ceea 
ce nu a împiedicat ca unele state 
membre să întreprindă acțiuni con
trare lor. Avînd în vedere tocmai ex-

Sosirea la Phenian 
a delegației C.C. al P.C.R.

PHENIAN 8 (Corespondență de la 
I. Tecuță). — Delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia, formată din tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, și Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care participă la sărbătorirea celei 
de-a 25-a aniversări a creării Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
a sosit sîmbătă la Phenian.

La sosirea pe aeroport, oaspeții 
români au fost întîmpinați de Pak 
Sen Cer, membru al Comitetului Po-

★
PEKIN. Delegația C.C. al P.C.R., 

formată din tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului E- 
xecutiv, 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.Ri, 
care a făcut o vizită neoficială de 
prietenie în R. P. Chineză, a pără
sit sîmbătă Pekinul.

La plecare, pe aeroport, delegația 
a fost salutată cordial de Cian 
Ciun-ciao. membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al

Protocol de colaborare româno-polonez 
în domeniul chimiei

VARȘOVIA 8 (Corespondentă de 
la Gh. Ciobanu). O delegație a Mi
nisterului Industriei Chimice din 
România, condusă de Ion M. Nicolae, 
adjunct al ministrului, a făcut, în 
perioada 4—8 septembrie, o vizită de 
lucru în R. P. Polonă. Cu acest pri
lej au avut loc convorbiri cu repre

agențiile de presă transmit:

0 delegație de partid și 
guvernamentală din Cuba, 
condusă de Fidel Castro Ruz, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, va efec
tua, in curînd, o vizită de prietenie 
în R. D. Vietnam, la invitația C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și a guvernului R. D. Viet
nam — anunță agenția V.N.A.

La încheierea convorbiri
lor oficiale dintre miniștrii 
de externe ai Ungariei și 
Poloniei8 fost ^at publicit®ti*un 
comunicat în care este exprimată sa
tisfacția în legătură cu evoluția, 
dezvoltarea și adîncirea relațiilor bi
laterale. Trecînd în revistă o gamă 
largă de aspecte ale situației inter
naționale actuale, cei doi miniștri au 
acordat o atenție deosebită probleme
lor continentului european, consta- 
tînd că încheierea cu succes a Con
ferinței europene pentru securitate și 
cooperare va avea o importanță deo

periența istorică, apare cu atît mai 
mult necesitatea instituirii unor mă
suri riguroase, care să poată garanta 
că principiile respective vor fi întă
rite prin fapte.

Așa cum se știe, atît în recoman
dările reuniunii pregătitoare, cit și 
în cadrul lucrărilor primei faze a 
conferinței, ideea unor garanții de 
aplicare în practică a principiilor a 
fost nu numai acceptată, dar, prin 
numeroasele propuneri făcute de o 
serie de țări, s-a conturat de pe a- 
cum un amplu program de măsuri 
în această direcție. Este vorba, pe 
de o parte, de măsuri cu caracter 

politico-juridic, cum ar fi asumarea 
angajamentului tuturor statelor par
ticipante, sub formă de declarații 
solemne, acorduri sau tratate — de 
a respecta și aplica cele zece prin
cipii, în mod egaț și fără rezerve, în 
toate aspectele raporturilor și coope
rării dintre ele. O garanție în plus 
o poate constitui, fără îndoială, mul
tiplicarea întîlnirilor și contactelor 
între factorii pojitici de răspun
dere ai statelor, a căror eficientă 
este permanent evidențiată de viata 
internațională.

România s-a pronunțat ferm și 
consecvent pentru adoptarea’ de mă
suri cît mai eficace, cu scopul de a se 
garanta aplicarea principiilor dreptu
lui internațional. Reafirmînd poziția 
țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia: „Este necesar ca 
conferința să adopte documente co
respunzătoare care să garanteze rea
lizarea în viață a principiilor de ega
litate, de respect al independenței și 

litic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R. P. D. Co
reene, Kim Dong Gyu, membru al 
Comitetului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.C., Yang Hyong Sop, mem
bru supleant al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C., Ciong Du 
Hwan, ministrul muncii, președinte
le Asociației de prietenie coreeano- 
române, alte persoane oficiale, pre
cum și un mare număr de oameni 
ai muncii veniți să întîmpine cu 
căldură pe solii poporului român.

A fost prezent, de asemenea, Du
mitru Popa, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al României 
la Phenian.

★
C.C. al P. C. Chinez, Ken Biao, 
membru al C.C. al P. C. Chinez, șe
ful Secției pentru relații externe a 
C.C. al P. C. Chinez, Ciao Kuan-hua, 
membru al C.C. al P. C. Chinez, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Iu Cian, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au fost, de asemenea, nrezenți 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
României Ia Pekin, membri ai am
basadei române, precum si Hiun 
Iun Keuk, ambasadorul R.P.D. Co
reene la Pekin.

zentanți ai Ministerului Industriei 
Chimice al R. P. Polone, în urma 
cărora a fost semnat un protocol de 
colaborare între cele două ministere. 
La 8 septembrie, șeful delegației ro
mâne a fost primit de Jerzy Ol
szewski, mirtistrul industriei chimice 
al R. P. Polone.

sebită pentru întărirea păcii și dez
voltarea colaborării în Europa și în 
întreaga lume. In comunicat se ara
tă că primirea celor două state ger
mane la O.N.U. va constitui un pas 
istoric important.

In prezenta lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, la 7 
septembrie a avut loc, in orașul 
Sviștov, festivitatea intrării în 
funcțiune a combinatului de fire 
și fibre sintetice „Sviloza", cea 
mai mare unitate de acest fel 
din țară.

La Praga au avut loc convor
biri între delegații ale P.C. din 
Cehoslovacia și Partidului Social De
mocrat din Finlanda. în comunicatul
dat publicității se arată că cele două 
părți au apreciat pozitiv evoluția re
lațiilor bilaterale. Dezvoltarea con
tactelor dintre partidele comuniste 

suveranității, neamestecului în tre
burile interne ale fiecărui stat. Aceas
ta presupune ca toate statele să-și a- 
sume obligația că nu vor recurge în 
nici o împrejurare la forță sau la a- 
menințarea cu forța în soluționarea 
unor probleme, ci vor acționa pe ca
lea tratativelor pentru găsirea de so
luții politice, pașnice, în toate împre
jurările". După cum este cunoscut, 
în cadrul conferinței. România a fă
cut o propunere concretă — si anu
me. de a se adopta un document 
referitor la măsurile menite să facă 
efectivă nerecurgerea la forță. în 
strînsă legătură cu aceasta, în faza 
a doua urmează să fie examinate 
și propunerile prezentate de alte 
țări privind elaborarea unei metode 
de soluționare pe cale pașnică a di
ferendelor.

De o mare importanță pentru 
crearea premiselor favorabile aplică
rii în practică a principiilor dreptu
lui international sînt măsurile cu 
caracter economic, știut fiind că 
dezvoltarea cooperării pe diver
se planuri contribuie la destin
dere. la asigurarea unui climat de 
încredere, care să facă cu neputință 
nerespectarea angajamentelor asu
mate. Totodată, trebuie avute în ve
dere măsurile vizînd dezarmarea și 
dezangajarea militară, destinate să 
determine reducerea tensiunii, creș
terea încrederii între state și — prin 
aceasta — să ducă la sporirea șanse
lor ca principiile și acordurile inter
venite să fie traduse în practică.

Firește, pe parcursul negocierilor, 
în cadrul dialogului de la Geneva, 
pot să apară multiple propuneri. 
Revine participanților la conferință de 
a depune, în cadrul noii faze a lu
crărilor, eforturi stăruitoare pentru 
ca, odată cu realizarea unei înțelegeri 
asupra conținutului principiilor ce 
vor guverna relațiile dintre state — 
prin aprofundarea lor și precizările 
aduse — să se elaboreze un sistem 
coerent și eficient de măsuri pentru 
aplicarea lor în viață. Este neîndo
ielnic că dacă se va acționa în conti
nuare în spirit constructiv, cu voință 
politică de a se ajunge la înțelegere, 
această misiune va fi îndeplinită cu 
succes.

Rezultatele fructuoase ale primei 
faze a conferinței europene. în con
textul evoluțiilor pozitive intervenite 
în ultimul timp pe continentul nos
tru, permit să se aprecieze că s-au 
creat condiții prielnice pentru buna 
desfășurare în continuare și reușita 
conferinței în ansamblu.

Dumitru ȚINU

ULAN BATOR 8 (Agerpres). — 
Delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al M.A.N., a so
sit la Ulan Bator. La aeroport, dele
gația a fost întimpinată de T. Gotov, 
secretar al Prezidiului Marelui Hural 
Popular. J. Unagvasuren, vicepre
ședinte al Marelui Hural Popular, G. 
Ocirbat, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P. Mon
golă, O. Hosboiar, adjunct al minis
trului afacerilor externe, deputati și 
alte oficialități mongole.

Delegația română a fost primită 
de H. Luvsanciultem, președintele 
Marelui Hural Popular. La întreve
dere, desfășurată într-o atmosferă

Sărbătoarea ziarelor frătesti
9 9

„L'Humanite“
PARIS 8 (Corespondentă de la 

P. Diaconescu). — în parcul de 
la Cour Noel — Paris, se des
fășoară, în aceste zile, tradițio
nala sărbătoare a ziarului „L’Huma- 
nite, organ central al Partidu
lui Comunist Francez. Manifestă
rile au fost deschise prin inau
gurarea „orașului internațional" de 
către Etienne Fajon, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F., di
rectorul ziarului „L’Humanite". Vor
bitorul a salutat pe reprezentanții 
celor 45 de ziare frățești participan
te la sărbătoare. Ziarul „Scînteia" 
este reprezentat de o delegație con
dusă de Alexandru Ionescu, mem
bru7 al C.C. al P.C.R., redactor-șef 
al ziarului.

Pavilionul „Scînteii" a fost vizi
tat de Etienne Fajon și Jacques 
Duclos, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C.F., de reprezentanți 
ai altor ziare frățești, de către un 
numeros public.

din țările socialiste și partidele so- 
cial-democrate din țările capitaliste 
corespunde intereselor unității de 
acțiune a mișcării muncitorești in
ternaționale. Abordînd unele aspecte 
ale situației pe plan internațional, 
părțile au relevat procesul evolutiv 
de edificare a unor relații noi în 
Europa.

Șeful guvernului pana
mez generalul Omar Torrijos, a a- 
rătat că țara sa va restabili în timp 
foarte scurt relațiile diplomatice cu 
Cuba — anunță agenția Prensa La
tina.

Secretarul general al
O.N.U., K. Waldheim, într-un me
saj adresat pentru a marca aniver
sarea, la 8 septembrie, a Zilei in
ternaționale a alfabetizării, precizea
ză că este necesară o intervenție in
ternațională în această problemă, în- 
trucît o serie de țări care au avut 
un indice record al analfabetismului 
nu mai dispun de resurse pentru a 
lupta împotriva acestui fenomen. Nu
mărul actual al adulților neștiutori 
de carte din lumea întreagă, se spu
ne în mesaj, a crescut cu peste 80 
de milioane în ultimii 20 de ani, deși, 
procentual, nivelul analfabetismului a 
scăzut.

La Vatlia s~au *ncbeiat lucră
rile ședinței a X-a a Adunării ge
nerale a Federației mondiale a oa
menilor de știință. Pe ordinea de zi 
a întîlnirii s-au aflat probleme lega
te de participarea oamenilor, de știin
ță la efortul general de asigurare a 
securității și cooperării pe conti
nentul european, în sfera dezarmării, 
în direcția dezvoltării științei în țări
le în curs de dezvoltare. 

Demonstrație la Tokio pentru îmbunătățirea sistemului de asistență sanitară

cordială, tovărășească, au participat 
vicepreședinți ai Marelui Hural 
Popular, președinți ai unor comisii 
permanente, deputați. A fost de față 
Traian Gîrba, ambasadorul României 
la Ulan Bator.

Delegația a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui Suhe Bator și 
Cioibalsan.

In onoarea delegației Marii Adu
nări Naționale, președintele Marelui 
Hural a oferit un dineu. Conducăto
rul delegației române și președintele 
Marelui Hural Popular au rostit 
toasturi, relevînd bunele relații sta- 
biLite între popoarele celor două 
țări.

„Trybuna Ludust
VARȘOVIA 8 (Corespondență de la 

Gh. Ciobanu). — în Polonia se des
fășoară, în zilele de 8 și 9 septembrie, 
manifestările legate de sărbătoarea 
ziarului „Trybuna Ludu", organ âl 
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, sărbătoare ce coincide în 
acest an cu împlinirea unui sfert de 
veac de la apariția ziarului.

în centrul Varșoviei, în jurul Pala
tului științei și culturii, au fost or
ganizate expoziții în aer liber, atit 
ale Poloniei, cît și ale presei eomu- 
niste din unele țări socialiste,, pre
cum și din Franța și Italia.

Expoziția ziarului „Scînteia" — 
„România se prezintă" — înfățișează 
realizările obținute de țara noastră 
în anii construcției socialiste.

La sărbătoarea ziarului „Trybuna 
Ludu" sînt prezenți invitați din 
partea ziarelor frățești. Ziarul „Scîn
teia" este reprezentat de Virgil Dăn- 
ciulescu, secretar general de redac
ție.

Succes al artiștilor ro
mâni la Quito. La Teatrul 
„Sucre" din Quito a avut loc un con
cert extraordinar, organizat de casa 
de cultură din localițate și de Amba
sada României în Ecuador, la care 
și-au dat concursul, repurtînd un 
strălucit succes, artiștii români Teo
dora Lucaciu, Mihai Constantinescu, 
Gheorghe Crăsnaru și Marta Joja. 
Publicul din Quito a aplaudat înde
lung măiestria interpretativă a soli
lor artei românești în Ecuador.

0 puternică explozie ■ * 
produs la o uzină de prelucrare a 
pieilor și blănurilor din Milano. Pri
mele informații transmise de poliție 
arată că 30 din cei 400 de muncitori 
ai fabricii au fost răniți, șase dintre 
ei aflîndu-se în stare gravă. Substan
țele chimice folosite la prepararea 
pieilor au luat foc în urma explo
ziei, provocînd importante pagube 
materiale.

Succesul 
pavilionului României 

din cadrul Tîrgului 
internațional de la Viena

VIENA 8 (Corespondență de 
la Corneliu Vlad). — Pavilionul 
României la ediția de toamnă 
a Tîrgului internațional de la 
Viena, amenajat în Hala Na
țiunilor din cadrul complexului 
expozițional din Prater, cunoaș
te, în aceste zile, o afluență 
considerabilă de vizitatori, între 
care, în primul rînd, persona
lități ale vieții publice austrie
ce, șefi ai unor delegații gu
vernamentale prezente la tirg. 
specialiști și oameni de aface}" 
austrieci și străini, membri ai 
corpului diplomatic. Printre vi
zitatori s-au aflat Josef Sta- 
ribacher, ministrul federal al 
comerțului, meseriilor și indus
triei al Austriei, Ingrid Leodol- 
ter, ministrul sănătății și al 
protecției mediului înconjură
tor, Bruno Pittermann, fost 
vicecancelar federal, președin
tele Internaționalei socialiste.
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