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Continuînd vizita în Venezuela

Partidul a pus în fața colectivelor din întreprinderile industriale 
sarcina de a acționa hotărît și permanent pentru ca din aceeași 
cantitate de materii prime și materiale, cu același consum de com
bustibil și energie, să se realizeze cit mai multe produse. în acest con
text, respectarea riguroasă a normelor de consum, reducerea lor siste
matică pe seama perfecționărilor constructive și tehnologice și inia- 
turării risipei constituie îndatoriri primordiale pentru fiecare munci

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCII 
a fost oaspete al unor întreprinderi 

industriale din statul Bolivar
• La Ciudad de Guayana, gazdele au înfățișat 

președintelui Consiliului de Stat al României 
înfăptuirile oamenilor din această zonă in 
direcția valorificării bogățiilor naturale spre 
folosul poporului venezuelean

• Aprecieri elogioase la adresa industriei noastre 
din partea unor specialiști care au vizitat România

Programul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a cuprins, in continuare, intilniri și convorbiri 
cu reprezentanți de frunte ai vieții politice 

din țara gazdă

Re la ta rea întîlnirilor, în

După cum am relatat, in cursul 
zilei de sîmbătă, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o scurtă vizită în interiorul 
țării.

Dacă în zilele precedente, la Ca
racas, în afara convorbirilor po
litice, înalții oaspeți au luat cu
noștință de obiective ale industriei 
ușoare venezuelene, cu aspecte ale 
cercetării tehnico-științifice. aceas
tă vizită în interior a oferit posibi
litatea unui contact direct cu țilte 
laturi ale peisajului economic. In 
ansamblul acestui peisaj, un loc 
deosebit îl ocupă zona Guayana, 
din statul Bolivar, imens depozit de 
prețioase resurse naturale : mi- 
nfereu de fier (rezerve estimate 
la aproape două milioane de tone), 
aur, diamante, mangan, dolomi- 
tă, bauxită, titaniu etc. Totodată, 
fluviul Orinoco (al treilea ca mă
rime din America de Sud), care 
străbate această regiune, și aflu
enții săi înmagazinează un uriaș 
potențial hidroenergetic. Este 
*'"ească, de aceea, dorința gazde
lor de a oferi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o imagine concretă a 
opțiunilor fundamentale pe calea 
dezvoltării și diversificării indus
triei naționale, pentru ca ea să 
înceteze să mai depindă de un 
singur produs — petrolul, a preo
cupărilor de a pune în valoare, 
în interes propriu, toate resursele 
naturale. Aceste preocupări și e- 
forturi își găsesc materializarea 
în crearea unor ramuri industria
le noi, modeme, în realizările pe 
linia integrării tuturor regiunilor 
în circuitul vieții economice na
ționale.

Cu nici două secole în urmă, 
vestitul geograf Alexander Hum
boldt descria bazinul fluviului 
Orinoco ca o împărăție absolută 
a solved (junglă de nestrăbătut).

Azi, prta hărnicia și tenacitatea 
omului, în mijlocul selvei pulsează 
ritmurile unei intense activități in
dustriale, ce se înfățișează pano
ramic privirilor de la bordul avio
nului.

Conducătorul statului nostru este 
însoțit în această călătorie de to
varășii George Macovescu. Bujor 
Almășan și Mircea Malița, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

De la Caracas la Ciudad de Gua
yana, inima industrială a statului 
Bolivar, și chiar a Venezuelei, a- 
vionul prezidențial, care este es
cortat de reactoare ale forțe
lor aeriene venezuelene. survo
lează in diagonală partea de hard
est a țării. Acum 13 ani. acest 
oraș de la sud de Orinoco nu era 
consemnat pe nici o hartă, pentru 
simplul motiv că aici, atunci, nu 
exista decît o mică așezare. Puerto 
Ordaz, cu 1 500 de suflete. In pre
zent, moderna aglomerare urba
nă, care s-a dezvoltat din acest nu
cleu, Ciudad de Guayana, sau cum 
i se mai spune „Polul dezvoltării 
industriale", numără nu mai puțin 
de 180 000 locuitori, majoritatea 
angajați ai întreprinderilor înfiin
țate în ultimii cîtiva ani.

La sosirea pe aeroportul Puerto 
Ordaz, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia este întîmpinat de guvernata-

inii statului 
rido, de președintele Corporației 
venezuelene a Guayanei, Alfonso 
Ravard, și de președintele Uzine
lor siderurgice ale Orinocoului 
(„Sidor"), ing. Argenis Gamboa, 
de alte oficialități locale. In sala 
mare a aerogării are loc ceremo
nia oficială de primire. Este into
nat Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România. Apoi, președinte
lui Nicolae Ceaușescu îi sînt pre
zentate celelalte personalități ve
nite să-l întîmpine.

Culoarea stacojie a pămîntului, 
ce se dezvăluie ochilor, de o par
te și de alta a autostrăzii care duce 
spre primul obiectiv introdus în 
programul vizitei, portul fluvial 
al „Siderurgica del Orinoco" („Si
dor"), ne reamintește că ne aflăm 
într-o zonă bogată în minereuri. Pro
dusele finite obținute din aceste mi
nereuri, ca și materiile prime nece
sare procesului de producție ies și 
intră prin poarta fluvială, la ale că
rei dane pot acosta nave pînă la 
15 000 de tone/dw. Specialiștii și 
tehnicienii venezueleni dau expli
cații amănunțite despre activitatea

tor, inginer și tehnician.
Prin prisma acestui obiectiv de 

mare interes economic, am efec
tuat o anchetă în două mari unități 
industriale în legătură cu modul în 
care este gospodărit metalul. La 
întreprinderea „1 Mai" din Ploiești 
aflăm că, în scopul reducerii con
sumurilor specifice, proiectanții și 
tehnologii au proiectat și reproiec- 
tat in acest an numeroase produse 
și repere, au perfecționat o serie 
de soluții și tehnologii de fabrica^ 
țte. Rezultatele Bunăoară, după 
reproiectare. consumul de rrtetal la 
pompa de noroi II-PN-630 a scăzut 
cu 1 782 kg. Supus aceluiași regim, 
agregatul de cimentare (AC-400) a 
devenit și el mai ușor cu 1 300 kg, 
iar agregatul de cimentare II-ACF- 
700, conceput de proiectanții uzi
nei, are o greutate pe cal-putere 
cu 20 kg mai mică decît tipurile 
existente în fabricația prezentă. 
Exemplele de mai sus nu sînt sin
gurele în întreprinderea ploieștea-

nă. Ca atare, faptul că pe unul din 
panourile aflate în uzină se men
ționa că, în primul semestru al a- 
nului, aici s-au economisit 702 tone 
metal, ne-a apărut ca un lucru fi
resc, notîndu-1 ca un .succes al co
lectivului întreprinderii.

Cercetăm și evidențele întreprin
derii. Cu surprindere constatăm că, 
de fapt, economia de metal este de 
numai... 152 tone. Adică, din cele 
702 tone, afișate la vedere, 550 
tone... au dispărut. Cum și pe ce 
căi ? Nu a fost greu de aflat. Este 
un lucru bine cunoscut de condu
cerea întreprinderii „1 Mai". Iată 
ce se spunea in acest sens in darea 
de seamă prezentată la recenta 
adunare generală a oamenilor mun
cii : „în semestrul I s-au rebutat 600 
tone piese în diferite faze de fa
bricație, cu peste 37 la sută mai 
mult decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. Cea mai mare can
titate se înregistrează în sectoarele 
calde..." Mai departe se arată și

cauzele care au făcut ca în bună 
parte economiile de metal să fie 
consumate de... rebuturi : „neres- 
pectarea (din neglijență și necu
noaștere) a tehnologiilor de fabri
cație, indisciplină in muncă, lipsa 
de organizare".

O altă problemă. Deși în între
prindere s-au luat o serie de mă
suri, totuși și acum mai sint destui 
coloși de metal care, după prelu
crare, rămîn cu o greutate de 2—3 
ori mai mică. într-o situație 
întocmită de compartimentul de 
organizare a muncii se arată, 
de altfel, că *în primele șase 
luni ale anului cheltuielile mate
riale planificate la 1 000 lei produc
ție marfă au fost depășite ocu a- 
proape 2 lei, îndeosebi din cauza 
adaosurilor prea mari de la prelu
crare, debitării' nejudicioase a ta
blelor și profilelor (la secția utilaj 
complex, construcții metalice, re
morci).

Inginerul Trifan Canareica, de 
la serviciul prelucrări la rece, ne-a 
dat citeva exemple certe despre 
ceea ce înseamnă să irosești mețar 
Iul printr-o muncă îndelungată de 
prelucrare (deci și risipă de timp, 
de energie electrică, uzură a ma-
(Continuare în pag. a Il-a)
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Bolivar. Manuel Gar-

tn secțiile întreprinderilor „Aluminio del Caroni S'A." („Aleasa")

portului. Amplasarea uzinelor „Si
dor" în imediata apropiere a mare
lui fluviu, mai,precis la confluența 
acestuia cu rîul Caroni, nu este în- 
tîmplătoare, oferind o cale lesni
cioasă de transport și, în același 
timp, apa necesară operațiunilor 
de răcire. „Siderurgica del Orino
co" furnizează pentru nevoile eco-
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și pentru export 
de tone de pro- 
sortimente, ur- 
sfîrșitul deceniu-

nomiei naționale 
aproape 1 300 000 
duse, în variate 
mînd ca pînă la 
lui producția să crească la trei mi
lioane de tone pe an. In diversele 
sectoare ale uzinelor lucrează 6 300

Buna depozitare a
în aceste zile, prin magaziile Ialomiței

Sîntem în plină campanie de 
coltare a culturilor tirzii. Din 
tele centralizate la ministerul de 
resort rezultă că, pînă vineri 7 sep
tembrie a.c., în întreprinderile
agricole de stat și cooperativele

■ agricole s-au recoltat peste 67 000 
ha cu floarea-soarelui, 26 000 ha cu 
porumb, 60 340 ha cu fasole în 
ogor propriu. De pildă, în între
prinderile agricole de stat din ju
dețul Tulcea s-a strins pro
ducția de floarea-soarelui de pe 25 
la sută din suprafața cultivată, în 
Dolj — de pe 22 la sută, în Te
leorman — de pe 18 la sută, în Olt 
— de pe 17 la sută și în Ialomița 
și Buzău — de pe 13 la sută. De 
asemenea, în cooperativele agricole 
recoltarea florii-soarelui este avan
sată în județele Ialomița, Brăila, 
Dolj, Ilfov, Tulcea, Mehedinți și 
altele. începind cu această săptă- 
mină, lucrările de recoltare se vor 
intensifica. Important este ca, prin- 
tr-o temeinică organizare a muncii, 
întreaga recoltă sâ fie nu numai 
strînsă la timp și transportată re
pede, ci și depozitată în cele mai 
bune condiții.

Am urmărit această problemă în 
întreprinderile agricole de stat și
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re- 
da-

cooperativele agricole din județul 
Ialomița. Aici, la indicația comite
tului județean de partid, a fost în
tocmit un program amănunțit pri
vind desfășurarea lucrărilor agrico
le de toamnă. Prin buna folosire a 
tehnicii existente — combine și 
mijloace de transport — cantitățile 
de produse agricole care se obțin 
de pe cea mai fertilă cîmpie a 
țării, pot ajunge în timp scurt în 
magazii. De altfel, în numai cîteva 
zile, floarea-soarelui a și fost strîn- 
să de pe 21 100 hectare. Din păcate, 
nu au fost asigurate suficiente spa
ții de depozitare a recoltei. Există 
un deficit de spații de depozitare 
pentru circa 35 000 tone de floarea- 
soarelui. Cum se explică această 
situație ? Dună cum ne spunea tov. 
Constantin Bostan, directorul în
treprinderii județene de valorifica
re a 
nare 
cola 
grîu 
care 
culturilor de toamnă.

Dar sint și alte cauze. De pildă, 
încă din luna februarie a. c„ între
prinderea județeană de valorifica
re a cerealelor a primit fonduri

cerealelor, bazele de recepțio- 
au primit, în campania agri- 
de vară, unele cantități de 
peste prevederile de plan, 
au blocat spațiile destinate

pentru construirea unor spații de 
depozitare a produselor ușoare, cu 
o capacitate de 20 000 de tone. Dar 
după cum ne spunea tov. Gheorghe 
Ilie, șeful serviciului creditare din 
cadrul sucursalei județene a băncii 
agricole, documentațiile nu au fost 
gata decît la sfirșitul lunii mai, iar 
lucrările au început în luna iunie. 
Firesc, ar fi trebuit să se ia mă
suri pentru accelerarea ritmului de 
execuție. Or, la Jegălia, de pildă, 
în trei luni de zile nu s-a terminat 
de turnat fundația nici măcar la o 
magazie. Ca urmare, acum șantie
rul este realmente sufocat de ma
teriale de construcție, incit s-au 
închiriat spații de depozitare de Ia 
C.F.R., iar pentru neridicarea la 
,timp din gară a prefabricatelor din 
beton s-au plătit locații de mii 
de lei. Perspectivele ? Aceste ma
teriale de conatrucție vor mai sta 
încă multă vreme nefolosite, deoa
rece lipsesc... constructorii. în 
schimb, la Fetești, unde există 
constructori, unde aceștia lucrează 
și noaptea, pentru accelerarea lu
crărilor, lipsesc... aparatele de su
dură și pietrișul, tn consecință,
(Contînuare în pag. a Il-a)
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A
ȘANTIERUL HIDROCENTRALEI DE PE LOTRU

fost străpunsă cea mai lungă 
galerie din zona captărilor

secundare - vest
(Continuare în pag. a IlI-a)

La Uzinele siderurgice ale Orinocoului („Sidor").

șantierul Hidro-Pe . 
centralei de pe Lotru, 
constructorii din zona 
captărilor secundare- 
vest au trăit, dumini
că la amiază, un eve
niment important : 
străpungerea galeriei 
Jieț — Groapa Seacă. 
Avînd o lungime de 
3 855 ml, lucrările la 
noul tronson au fost 
încheiate cu 15 zile 
mai devreme față de

termenul stabilit prin 
plan. Succesul con
structorilor din cadrul 
lotului Jieț, condus de 
comunistul Florea Moi
se, sc adaugă celor 100 
km de galerii cîte au 
fost săpate pe marele 
șantier al Lotrului de 
la începerea lucrărilor, 
ele reprezentind mai 
mult decît toate gale
riile și tunelele reali
zate pînă în prezent în

întreaga țară. Exca- 
vârea noii galerii a 
fost executată pe baza 
unor tehnologii mo
derne, folosindu-se 
vagoane auto-descăr- 
cătoare și alte utilaje 
de mare randament, 
realizate prin autodo- 
tare în atelierele cen
trale ale marelui șan
tier hidroenergetic de 
pe Lotru.

SPORT • SPORT • SPORT

• CICLISM

României" s-a înche

iat cu victoria sporti 

vilor noștri

• FOTBAL - în divizia

A, o nouă etapă a

echipelor gazdă

• LUPTE LIBERE

Două medalii (una de

argint și una de 

bronz) pentru sporti

vii români la cam-

pionatele mondiale.

„Turul

Pe podiumul laureaților „Turului; 
ciclist al României" — T. Vasile,

V. Selejan și I. Cernea
Foto : M. Andreescu

Alte știri sportive din 
țară și de peste hotare 
în pag. a lt-a
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La invitația tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, adresată cu prile
jul vizitei în Republica Democrată 
Vietnam, a sosit in Capitală o dele
gație a Uzinei de construcții meca
nice „Tran Hung. Dao" din Hanoi.

1 Delegația este condusă de Tran 
Huu Nghi, secretarul organizației de 
partid a uzinei.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții 
Ifost întâmpinați
I »

ț a
1 '

au
de Barbu Petrescu,

secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 3 din Capitală, Marin 
Gheorghițâ, secretarul Comitetului 
de partid al uzinei „23 August", de 
activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R. D. Vietnam la București.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația va vizita obiective econo
mice și social-culturale din Bucu
rești și din alte localități și se va 
întîlni cu oameni al muncii și cadre 
de conducere din unitățile respec
tive. I

TELEGRAMĂ

Mi- 
Po- 

trimis
Mi-

Republlcii Socialiste 
Ion Gheorghe Maurer,

Președintele Consiliului de 
nișt-ri al Republicii Populare 
lone, Piotr Jaroszewicz, a 
președintelui Consiliului de 
nlștrî al 
România,
o telegramă prin care mulțumește 
pentru expresia sentimentelor de 
părere de rău și compasiune, trans
mise în urma catastrofei de cale 
ferată ce a avut loc în apropiere 
de Kielce.

(Agerpres)
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CICLISM: „TURUL ROMÂNIEI"
s-a încheiat cu succesul

sportivilor noștri
• La individual — pe primul loc : Teodor Vasile • Ultima 
etapă (Buzău-Cislău-București) a revenit lui N. Andronache

FOTBAL Divizia A

O nouă etapă
a echipelor gazdă

f
I 
I 
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I 
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r 
i.I
iIi
'•niversări a întemeierii Republicii 
{Populare Democrate Coreene, am- 
< basadorul acestei țări la Bucu- 
Jrești, Li Min Su, a rostit, duminică
ii
i

CUVÎNTAREA 
AMBASADORULUI 
R.P.D. COREENE 

LA POSTURILE DE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE

Cu prilejul celei de-a XXV-aa-

Cronica
I

' seara, o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

★
Duminică dimineața a fost des

chisă, la magazinul „Victoria" din 
Capitală, săptămîna de prezentare 
și vînzare a mărfurilor din R. P. 
Bulgaria. Manifestarea, care ur
mează unei acțiuni asemănătoare 
de desfacere a mărfurilor româ
nești care a avut loc în luna au
gust la Sofia, este rodul dezvoltă-

zilei
rii schimburilor de mărfuri dintre 
ministerele comerțului interior din 
România și Bulgaria, în vederea a- 
provizionării populației din 
două țări cu bunuri din cele 
variate.

La deschidere au participat 
Cazan, adjunct al ministrului 
merțului interior, și Grigori 
cliev, adjunct al ministrului
merțului interior și serviciilor din 
R. P. Bulgaria.

I

cele 
mai

Gh. 
co-

Ba- 
co-

■
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Preludii la a șasea ediție a Festivalului
• - - • in - ti zz

Declarații ale unor personalități de prestigiu ale vieții muzicale românești

Miine se va da semnalul 
de deschidere a Festivalului 
internațional „George Enes
cu". Despre importanța aces
tei manifestări, despre pre
zența românească la festival 
ne vorbesc trei personalități 
de prestigiu ale vieții muzi
cale românești.y • 1

„Lucrări cu un profund 

specific românesc"
Dirijorul și compozitorul MARIN 

CONSTANTIN
Actuala ediție a Festivalului 

„George Enescu" are indiscutabil 
un specific rezultat în primul rînd 
din atențip deosebită acordată mu
zicii românești. Mai mult, s-a reu
șit introducerea unui concert de 
muzică populară, știut fiind faptul 
că maestrul Enescu a iubit și a 
prețuit în mod deosebit folclorul 
nostru muzical. Este evidentă pro
movarea — ca și in precedentele 
W&U — « creației gflțțjțieae,.și. sint 
cp.nyjhs că și țșjelalte.. luerărit .ror, 
mânești au fost ^țtopa^cți^grir. 
ja de către comitetul de • organi
zare.

Prin participarea formației „Ma
drigal" la actuala ediție a festiva
lului se urmărește, evident, reali
zarea unui program corespunzător 
exigențelor unei asemenea manifes
tări de prestigiu. Sperăm că un 
interes aparte îl va stîrni una din
tre puținele lucrări ale lui Enescu 
compusă pentru cor „A cappella", 
lucrare prezentată în primă audi
ție. O altă primă audiție pe care 
am îndrăgit-o încă din perioada re
petițiilor este lucrarea compozitoru
lui Liviu Glodeanu, „Suită pe teme 
din lumea copilăriei". Vom mai 
prezenta, de asemenea, o lucrare 
deja intrată în repertoriul perma
nent al formației noastre, lucra
re ce aparține compozitorului 
Mihai Moldovan. Trebuie să afirm, 
în acest sens, că selectez întotdeau
na pentru repertoriul „Madrigalu
lui" lucrări ce posedă o aleasă spi
ritualitate și un profund specific 
românesc.

rii noastre. Cultura românească își 
aduce prin mănunchiul valorilor 
sale internaționale aportul la reu
șita acestui festival ; ea ne întru
nește pe toți sub stindardul mu
zicii, iluminat de figura marelui 
muzician George Enescu. Gînduri- 
le și eforturile noastre tind să a- 
sigure reușita acestor manifestări 
pentru gloria artei muzicale româ
nești în lumea întreagă.

„întilnire cu marii

artiști11

„Sub stindardul muzicii"
Violonistul ION VO1CU

■Festivalul „George Enescu", ma
nifestare de prestigiu 'în .viața cul
turală a României, mobilizează toa
te forțele artistice de elită ale țâ

Pianistul VALENTIN 
GHEORGHIU

Festivalul internațional „George 
Enescu" păstrează memoria mare
lui muzician, face cunoscute și mai 
mult publicului lucrările sale. Este 
totodată un prilej de a ne întîlni 
cu melomanii, cu marii artiști. Este 
o sărbătoare a muzicii de mare 
prestigiu. Mă bucur că prezența 
românească va fi bine subliniată. 
Participă orchestre, formați i came- 
râf<5 •gunbfcdtite,’''se vor asculta pa
gini’de'fri(12Î?ă românească feOnlienri- 
porană. Și este foarte important de 
amintit că vom putea asculta 
„Ocdip" pe scena Operei Române.

t V
PROGRAMUL I
Curs de limba franceză. 
Recapitulare (VIII).
Telex.
La ordinea zilei. Azi, județul 
Alba.
„Căminul" în județul Argeș. 
Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală, 
vanpremieră la noua 
giune.

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

19.30 Telejurnal a Cincinalul 
inte de termen. 1973 — 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Hora 
tinereții". Muzica : George
Grlgoriu. Text : Angel Grigo- 
rlu șl Romeo Iorgulescu. In
terpretează Cristian Popescu.

20,05 Avanpremieră.
20,10 Ancheta TV : Accidentul de 

circulație — o fatalitate ? 
Emisiune de Emanuel Va- 
leițlu.

20,50 Revista 
Realism,

21.30 Roman

18,00
18,06

18,20
10,00

A- 
sta-

Iul

îna-
an

literar-artistică TV. 
nu mitologie.

foileton : „Vinul
. roșu“. Episodul al III-lea.
Producție a studiourilor de 
televiziune cehoslovace, după 
romanul lui Frantișek Hecko. 
Scenariul și regia : Andrey 

. Lettrich.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H
20,00 Film serial : „Marea iubire 

a lui Balzac". Coproducție 
polono-franceză. Regia : Woj
ciech Solarz. Reluarea 
dului I. „Speranțe și 
llnțe".

20,50 Reportaj : „Ctnd se 
berzele". Despre lucrările de 
hidroameliorații tn Ctmpia 
Banatului. Emisiune de Ion 
Sava.
Desene animate.
Muzică ușoară cu Anda Călu- 
găreanu, Marina Voica, Anca 
Agemolu, Doina Spătaru, 
Olimpia Panciu, Dan Spăta
ru, Richard Dandel, Marcel 
Roșcq.
Cărți șt Idei • Dezbatere 
asupra lucrării ..Mutații con
temporane în știință șl teh
nică și implicațiile lor".-Par
ticipă : prof. univ. 
Apostol, conf. univ.

episo- 
uml-

întorc

21,10
21,20

Pavel
_____ , ____ Ionel

Achim, prof. univ. L. Griim-;ț
berg m Cărți despre care se 

. vorbește. Prezintă prof. univ.
Alex. Tănase • Curier edi
torial.

cinema
a Fitil mecanicului de locomo
tivă : CAPITOL — 10; 16,15; 18,30; 
20.30:
• Afecțiune : CENTRAL — 9,15; 
11,30't- 13,45; 16; .18,15; 20,30.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : SALA PALATULUI — 
17,15 (seria de bilete — 4713); 20,15

)1

(seria de bilete — 4714), PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15,
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
a O afacere pe cinste î SCALA
— 9: 11,15; 13,30; 16,15: 18.45; 21,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16 ;30; 18,45; 21, la grădină — 19,30, 
STADIONUL DINAMO — 19.45.
• Parașutiștii : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 29,45, la 
grădină — 19,30, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30.
• Dreptul de a iubi : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
ARENELE ROMANE — 19.30.
• Departe de Tipperary : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Perechile : FESTIVAL 
11,45; 14,30; it.::, i-
— 19,15, FAVORIT — 10; 
15,30; 18; 20,30.
• Conspirația : GRIVIȚA
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30,
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
la grădină — 19,30.
A Polițistul : BUZEȘTI — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
19,30. MELODIA — 9: 11,15; 13,30: * 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30.
• Fifi înaripatul — 10: 12; 14, Al 
treilea om — 16,30 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Aventura lui Poseidon î BU-
CEGI — 15,30; 18; 20,80, la grădi
nă — 19.30, GLORIA — 8,45: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, ARTA — 
15,30: 18: 20,15, la grădină — 19.30. 
A Lumea se distrează : PRO
GRESUL - 16: 18; 20.
• Adio, Petersburg î TIMPURI 
NOI — 9,15—20,15 în continuare.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
LUMINA — 9: 11,15; 13,30; 16: 
18.30; 20.45. DACIA — 9; 11,15: 
13,30; 16: 18,15: 20,30.
0 Fellaga : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Aladin și lampa fermecată : 
DOINA — 11; 13,15; 15,30; 17,30; 20.
a Cutezanța î UNIREA — 15,30;
17,45; 20. la grădină — 19,30.
• Un om în sălbăticie : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.15.
• Dragostea începe vineri : LIRA
— 15,30; 18; 20.15. la grădină — 
19,30.
• Infailibilul Raffles : FLOREAS- > 
CA — 15.30; 18; 20,30.
• Ciprian Porumbescu î FEREN
TARI — 15.30; 19.
• Urmărire Ia Amsterdam : VOL
GA — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15.
• Valter apără Sarajevo s GIU
LEȘTI — 15,30; 19.
• Distratul : MOȘILOR — 15,30: 
18; 20,15, la grădină — 19,30.
• Eva și Adam : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
4 Fluturii sînt liberi : PACEA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș î CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20.15.
• Cartea junglei : VIITORUL — 
15,30; 18; 20.15.
• Aventuri la Marea Neagră : 
MUNCA — 16; 19.
• La răscruce de vînturi :
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Autostop : COSMOS —

■ 18; 20,15.
• Neamul Șoimăreștilor : 
VA — 15.30; 19.
«o Tu, eu și micul Paris : FLA
CĂRA — 15,30; 17,45; 20.
• Monte Carlo s GRĂDINA VI- 
TAN — 19,30.

! : FESTIVAL — 9;
17,30; 20,30, la grădtnă 

12,30;

— 9:
TOMIS

POPU-

15,30;

RAHO-

început cu 8 zile în urmă, „Turul 
României1' s-a încheiat ieri, după-a- 
miază, pe stadionul „23 August" din 
Capitală. Această mare și tradiționa
lă competiție sportivă — al cărei tra
seu a trecut prin 11 județe ale țării 
— a prilejuit, etapă de etapă, o pa
sionantă dispută ce a revenit în fi
nal cicliștilor români. Ei au ocupat 
primele locuri atit în clasamentele 
individuale, cît și în cel pe echipe. 
De departe, cel mai bine pregătit și 
într-o formă remarcabilă, Teodor V*- 
sile a purtat „tricoul galben", de li-

CLASAMENTE FINALE

• INDIVIDUAL : 1 — Teodor 
Vasile (România) ; 2 — V. Sele- 
jan (România) la 5T6” ; 3 — 
I. Cernea (România) la 6’48” ; 
4 — N. Gavrilă (Steaua) la 
7’14” ; 5 — Al. Zaroșchi (Me
talul Plopeni) la 7’23” ; 6 —
V. Pascale (Steaua) la 7’51” ; 
7 — N. David (România) la 
8’10” ; 8 — C. Cîrje (România — 
tineret) la 8’47” ; 9 — V. Hota 
(România — tineret) la 9'05” ; 
10 — N. Andronache (România) 
la 9’31”. Au luat startul 60 de 
alergători ; au terminat cursa 50. 
Timpul total al învingătorului : 
32 h 47’06” pe cei 1 287.8 km ai 
traseului (medie orară exce
lentă : 39,163 km).

• ECHIPE: 1 
2 — Steaua la 
România tineret la 14’46” ; 4 — 
Voința București la 31’10” ; 
5 — Metalul Plopeni la 37’04”. 
Au luat startul 12 echipe (na
ționale și de club) din România, 
Bulgaria, Italia, Iugoslavia.

România ; 
14’37” ; 3 —

• SPRINTERI : 1. — Teodor 
Vasile (România) 60 puncte ;
2. — N. Gavrilă (Steaua) 39 p. ;
3. — Șt. Ene (Steaua) 25 p.

• CĂȚĂRĂTORI : 1 — Vasile 
Selejan (România) 75 puncte ; 
2 — Teodor Vasile (România) 
70 p. ; 3 — V. Pascale (Steaua) 
55 p.

Voleibaliștii români 
in Japonia

• Echipa noastră întreprinde 
un turneu $1 în R. P. Chi
neză

Selecționata masculină de volei a 
României și-a încheiat turneul in 
Japonia, evoluînd duminică la Tokio 
in sala „Olimpia". Voleibaliștii ro
mâni au primit replica unei selec
ționate a Japoniei. Jucînd excelent, 
echipa României a obținut o frumoa
să Victorie cU scorul de 3—0 (15—6, 
17—15, 15—2). Selecționata României 
a plecat în R.P. Chineză, unde ur
mează să susțină cîteva întîlniri 
amicale.

Filme de scurt-metraj 
pe ecranele Capitalei

în săplămîna 10—16 septembrie
LIRA; Film dedicat vizitei pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Italia, San Marino și Vatican; 
TOMIS. FLAMURA : Film dedi
cat vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în R.F. Germania; PA
TRIA, BUCUREȘTI: în fiecare 
luni și joi ; CENTRAL : Orizont ști
ințific nr. 8/1973; VICTORIA, BU- 
ZEȘTI: File de istorie; DOINA: în 
căutarea animalelor sălbatice TIM
PURI NOI: Prețul neglijenței; EX
CELSIOR: Din fluviu izvorăsc lu
mini; GRIVIȚA:] Orizont științific 
nr. 7/1973 ; ÎNFRĂȚIREA : Stoenes- 
cu: DACIA: Teracote antice; UNI
REA: Cetăți ale spiritului bulgar 
(R.P.B.); DRUMUL SĂRII; Discută 
cu altcineva (R.P.U.); FEREN
TARI: în căutare de noi țărmuri 
(R.P.P.) ; GIULEȘTI : O. K. Singa
pore (R.S.C.); COTROCENI: Nu-

mărătoare inversă; PACEA: Pentru 
o cauză dreaptă ; CRÎNGAȘI : Vic
tor Uiu; MELODIA: Premiera după 
75 de ani: FLOREASCA: Cartea de 
vizită; VIITORUL: Ghicitori; AU
RORA: Porumbeii și fanfara; MIO
RIȚA : Madrigalul la 10 ani ; MO
ȘILOR: Păpușa de lut (R.S.C.); 
POPULAR: Tata și marele talent 
(R.D.G.); MUNCA: Suflet din su
fletul neamului său; COSMOS: 
Petrașcu; FLACARA: Regrete tîr- 
zii ; MODERN : Recașul și oamenii 
săi; RAHOVA: Simt oare plantele ? 
(U.R.S.S.) ; PROGRESUL : Castorii 
merg pe urme (U.R.S.S.); CLUBUL 
UZINEI REPUBLICA : Orașul și

■ oamenii săi ; DOINA ; Ale Hap, 
Invitație, Muzica, Circul. Vaca 
năzdrăvană. Orice faptă cu răs
plată.

i
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REDUCEREA CONSUMULUI
(Urmare din pag. I)

șinilor). Reperul pinion-masă rota
tivă, expediat de secția forjă, cin- 
tărește 293 kg. După prelucrare, el 
are numai 101 kg. Piesa reducție- 
mufă are înainte 
ce se prelucrează 
tărește numai 83 
acest fel sînt, din 
ele demonstrează 
carii, în continuare, a unor măsuri 
ferme în vederea reducerii adaosu
rilor de prelucrare.

Secretarul comitetului de partid, 
Oprea Toma, ne-a vorbit despre 
cîteva măsuri întreprinse în aceste 
zile : analize temeinice în organi
zațiile de bază unde s-au produs 
rebuturi, intensificarea muncii po- 
litice-educative de la om la om, în 
vederea întăririi răspunderii pen
tru gospodărirea mai bună a me
talului. „Este însă nevoie — a 
spus secretarul comitetului de par
tid — să ne înzecim eforturile, mai 
ales pe linia modernizării și în
locuirii tehnologiilor de fabricație 
învechite, care generează o mare 
risipă de metal. Concomitent, vom 
depune o muncă mai perseverentă 
cu oamenii, pentru ca aceștia să-și 
perfecționeze cunoștințele profesio
nale, astfel îneît să se evite rebu
tul". Desigur, intențiile sînt lăuda
bile. Important este ca ele să fie 
transpuse operativ și în totalitate 
în practică. Adică, să se treacă la 
fapte.

O asemenea cerință se pune și in 
alte unități industriale. Bunăoară, 
la întreprinderea de utilaj petro
lier din Tirgoviște. Am adresat, re-

176 kg, iar după 
ore întregi cîn- 
kg. Exemple de 
păcate, multe și 
necesitatea apli-

aici întreba- 
metal se vor 
Pentru în- 

Se răsfoiesc 
Ba. nu. Față

cent, specialiștilor de 
rea : „Ce economii de 
obține în acest an ?“ 
ceput se face liniște, 
dosarele. „890 de tone, 
de realizările anului 1972 vom eco
nomisi 651 tone de metal" — ne 
răspunde, după căutări îndelungi, 
tehnicianul Victor Dina. De fapt, o 
cantitate aproape de patru' ori mai 
mică decît își propusese inițial, cu 
un an în urmă, întreprinderea. E- 
vident, nu au lipsit „explicațiile", 
insistîndu-se foarte mult asupra 
schimbării structurii producției. Nu 
ne-am oprit asupra lor. Am urmă
rit, în schimb, cum se acționează în 
întreprindere pentru economisirea 
celor 651 tone de metal, cît a rezul
tat din ultimele calcule. Ni se pune 
la dispoziție un amplu plan de mă
suri tehnico-organizatorice. Cum și 
cu ce eficiență este el aplicat ? In
tre altele, aflăm că la instalația 
E.A.-12, prin modificările construc
tive aduse subansamblelor arbore 
de percuție, mast și masă rotativă, 
consumul specific de metal a 
redus cu 70 
rea planului 
încă 120 kg. 
tone, norma 
dusă cu 155 
suportului braț 
toare.

Cu toate acestea, normele de 
consum de metal la produsele a- 
mintite au fost depășite, 
singurele exemple de 
Cauzele 7 Pe de o parte, 
aplicate toate măsurile, 
ne scadente in această perioadă, 
prevăzute în planul M.T.O. ; pe de

fost 
de kg și, prin revizui- 
de croire a tablelor, cu 

automacaraua de 5 
consum a fost re- 
prin reproiectarea 

al platformei roti-

La 
de 
kg

Și nu sînt 
acest gen. 
nu au fost 
cu terme-

der al cursei, din prima pînă în ul
tima zi. Cunoscutul nostru campion 
și-a adjudecat victoria in trei etape, 
sosind, de fapt, de fiecare dată cu 
plutonul fruntaș. Principal animator 
ai cursei, Teodor Vasile a sprijinit 
și a fost sprijinit permanent de cei
lalți componenți ai echipei României 
(V. Selejan, N. Andronache, I. Cer
nea, N. David), în așa fel Incit re
prezentativa „tricoloră" s-a clasat, 
de asemenea, pe locul întii.

în ultima etapă (Buzău—Cislău— 
Văleni—Ploiești—București, 179 km), 
plutonul s-a menținut compact pînă 
către sosire. Citeva acțiuni ce pă
reau hotăritoare au inițiat iugoslavul 
Jancic (la Tincăbești), italianul Can- 
gini, Teodor Vasile, G. Negoescu (pe 
la Ărcul de triumf). Ultima tentativă 
de victorie a încercat-o — și a reu
șit-o — Nicolae Andronache. El intră 
primul pe pista stadionului și în
cheie victorios etapa-epilog a „marii 
bucle", frumoasă și meritată răsplată 
pentru întreaga lui comportare in 
„Turul României". La mică dinstan- 
ță l-au urmat dinamovistul Viorel 
Murineanu și „tricoul galben", Teo
dor Vasile.

„Turul României" din acest -an — 
la care au participat cicliști repre- 
zentînd echipe naționale sau echipe 
de club din Bulgaria, Italia, Iugo
slavia și România — a constituit un 
veritabil succes propagandistic pen
tru sport în general, pentru ciclism 
în special. O remarcă în acest sens 
a făcut-o și arbitrul internațional 
Domenico Mennillo (Italia), delegat 
al Uniunii Internaționale de Ciclism. 
Sute și sute de mii de cetățeni din 
localitățile pe unde a trecut sau a 
poposit caravana sportivă i-au primit 
cu simpatie și entuziasm pe concu- 
renți. Este de subliniat că la succe
sul general al cursei au contribuit, 
in proporție aproximativ egală, or
ganizatorii principali (ziarul „Spor
tul", în colaborare cu A. S. Loto- 
Pronosport, Federația română,de ci
clism) și forurile locale.

l

1. DUM1TR1U

SPORTUL STUDENȚESC 3-1
n. 31), Niță (min. 45), Țarălungă

UNIVERSITATEA CRAIOVA — CT“----  ------------
(2—0). Au marcat: Obtemenco (min. 31), 
(min. 90) ; respectiv — Sandu Mircea (min. 89).
DINAMO — STEAGUL ROȘU 3—2 (1—1) . Au marcat : 
gescu (min. 22 și 55) și Dumitrache (min. 58) ; respectiv 
(min. 31) și Pescaru — din 11 m (min. 88).
C.S.M. REȘIȚA — F.C. CONSTANȚA 1-2 (0-1). Au ______
Ion Constantinescu (min. 26) și Negoescu (min 87) pentru constăn- 

' ' 75) pentru reșițenl.
3—1 (2—1) : Au marcat : Stocker 
; respectiv — Dobrin (min. 40).
UNIVERSITATEA CLUJ 1-0

țâni ; Rcldcanu — din 11 m (min.
JIUL PFTROȘANI — F.C. ARGEȘ 
(min. 35 și 43) și Stoian (min. 89)
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
(0—0). A marcat : Bungău (min. 61).

D. Geor-
— Gyorfi

marcat :

C,F-R< CLUJ — RAPID 3—1 (1—0). Au marcat : Adam (min. 35, 58 
șl 79 — ultimul din 11 m) ; respectiv — Răducanu — din 11 m 
(min. 78'.
A.Ș.A. TG. MUREȘ — S.C. BACĂU 3—2 (2—2). Au marcat : Pîslaru 
(mm. 25), Mureșan (min. 43) și Biiloni (min. 55) ; respectiv — Pană 
(min. 9) și Enescu (min. 13).
F.C. PETROLUL — U.T.A, 4—1 (2—0) — disputat simbătă. Au mar
cat: Cnngașu — din 11 m (min. 20), Pîrvu (min. 28 și 66) și Din- 
cuță (mm. 60) ; respectiv — Broșovschi (min. 82).

— POLITEHNICA IAȘI 4—1 (2—0). Au marcat : Dumitru 
74), Năstase (min. 60) ; respectiv(min. 8), Iordănescu (min. 26 

Ailoaiei (min. 88).

CLASAMENTUL
U. Craiova 6 5 10 10— 2 11
F.C. C-ța. 6 4 1 1 7— 4 9
C.S.M. Reșița 6 'i 3 1 15— 9 7
Steaua 6 3 12 13— 8 7
Dinamo 6 3 12 12—10 7
Sport Stud. 6 3 0 3 11— 6 6
F. C. Argeș 6 2 2 2 9— 9 6
Petrolul 6 3 0 3 10—11 6
„Poli" Tim. 6 3 0 3 5— 6 6
„Poli” Iași 6 3 0 3 5— 8 6
A.S.A. Tg. M. 6 3 0 3 12—16 6
Univ. Cluj 6 2 13 5— 5 5
Rapid 6 2 13 8— 9 5
Steagul roșu 6 2 13 6— 7 5
C.F.R. Cluj 6 2 13 10—12 5
S. C. Bacău 6 2 0 4 7—12 4
U.T.A. 6 2 0 4 4—11 4
Jiul 6 114 6—10 3

LUPTE LIBERE: Performanțe românești
la campionatele mondiale

Și

• V. IORGA — MEDALIE DE AR G1NT • L. SIMON — MEDALIE 
DE BRONZ

Duminică, la Teheran au luat sfîr
șit campionatele mondiale de lupte 
libere. O frumoasă comportare a avut 
sportivul român Vasile Iorga (cal. 
82 kg), care a obținut medalia de ar
gint. După ce l-a învins la puncte pe 
bulgarul Abilov, l-a întîlnit în meciul

decisiv pe sovieticul Suilsin. A cîș- 
tigat la puncte, după o întrecere 
foarte strînsă, luptătorul sovietic. La 
categoria peste 100 kg, reprezentantul 
României, Ladislau Simon a ocupat 
Jocul trei, intrind iii posesia medaliei 
de bronz.

ETAPA VIITOARE
(15 septembrie)

F.C. Petrolul — Politehnica 
Timișoara, Sportul studențesc — 
Jiul, U.T.A. — C.S.M. Reșița, 
F.C. Constanța — C.F.R. Cluj, 
Steagul roșu — Steaua, Rapid — 
Universitatea Craiova, Politeh
nica Iași — Dinamo, S.C. Ba
cău — F.C. Argeș, Universitatea 
Cluj — A.S.A. Tg. Mureș.

DIVIZIA B
SERIA I. Progresul Brăila — Me

talul Plopeni 3—0, Oțelul Galați — 
Constructorul Galați 1—2, C.F.R. Paș
cani — Victoria Roman 0—0, Carai- 
manul Bușteni — Viitorul Vaslui 1—1, 
Petrolul Moinești — Știința Bacău 
1—1, F. C. Galați — C.S.M. Galați 
0—0, Gloria Buzău — Ceahlăul Piatra 
Neamț 1—0, Celuloza Călărași — 
C.S.M. Suceava 1—3, Delta Tulcea — 
Metalul Mija 2—1.

După 5 
ceava (9

etape, conduce C.S.M. Su- 
puncte).

A II-A. Metrom Brașov — 
Slatina 1—1, Autobuzul

în cî te v a r î n d u r i
AUTOMOBILISM — Cea de-a 6-a 

ediție a „Raliului României" a luat 
sfîrșit duminică. Pe primul loc s-a 
clasat echipajul Florin și Gheorghe 
Morasi (Uzina de automobile Pi
tești). pe un R. 12 Gordini. Locul 
doi a fost ocupat de Anton Scurtu 
și Nicolaie Jovici (Brașov) pe Dacia 
1100 S. La capătul celor 2 240 km 
cit a măsurat traseul au sosit 15 
din cele 33 de echipaje care au luat 
startul. Printre cei care au abando
nat figurează și cunoscutii alergă
tori Dumitru Novac și Marin Du
mitrescu.

POLO PE APĂ — Echipa Unga
riei a cîștigat titlul mondial. în ul
tima zi a campionatelor lumii de 
natatie de la Belgrad. Ungaria a 
învins cu 8—4 (1—1. 3—2, 1—0. 3—1) 
echipa Cubei. Italia a dispus cu 
5—4 de Iugoslavia.

în turneul pentru locurile 7-12 : 
România — R.F. Germania 5—3, 
Mexic — Spania 5—3. Olanda — 
Grecia 7—2. Poloiștii noștri au ocu
pat locul 7, urmați de Olanda. 
Mexic. Spania. R.F. Germania și 
Greciâ.

RUGBI. — Selecționata română de 
rugbi a întîlnit. la Buenos Aires, re
prezentativa Argentinei. Partida a 
luat sfîrșit cu scorul de 15—9 (9—6) 
în favoarea gazdelor.

DE METAL
'1

altă parte, eficiența efectivă a aces
tora nu s-a situat la nivelul calcu
lelor din plan. în consecință, în 6 
luni din acest an s-a consumat, în 
întreprindere, în plus față de nor
me, o cantitate de 1 185 tone de 
metal. în bună măsură, această si
tuație se datorează și volumului 
mare de rebuturi înregistrat pînă 
în prezent — aproape 600 tone.

Despre toate aceste aspecte am 
discutat și cu secretarul comitetu
lui de partid, Victor Bordea. Aces
ta ne-a asigurat că organele și or
ganizațiile de partid din întreprin
dere au acționat și acționează ener
gic șl pe multiple planuri pentru 
stăvilirea risipei în general și a

TENIS. Finala probei de simplu 
din cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale S.U.A., care se des
fășoară la Forest Hills, va opune pe 
australianul John Newcombe și ce
hoslovacul Jan Kodes. în semifinale, 
Jan Kodes, învingătorul din acest an 
al turneului de la Wimbledon, l-<t 
învins cu 7—5, 6—7, 1—6, 6—1, 7—5 
pe americanul Stan Smith, favoritul 
nr. 1 al concursului. A fost o parti
dă maraton, care a durat peste trei 
ore. Cei 15 000 de spectatori au ur
mărit un tenis de înaltă clasă, în 
care Kodes, în formă excelentă, s-a 
impus printr-un joc precis în fața 
asului american. în cea de-a doua 
semifinală, John Newcombe l-a în
vins cu 6—4, 7—6, 6—3 pe compatrio
tul său Ken Rosewall.

SERIA 
Dinamo
București — Progresul București 5—0, 
Chimia Rm. Vîlcea — Gaz metan Me
diaș 1—0, Electroputere Craiova — 
Dunărea Giurgiu 2—0, C.S.M. Sibiu 
— Metalul București 2—1, Carpațl 
Brașov — Tractorul Brașov 0—2, Fla
căra MOreni — C. S. Tirgoviște 3—2, 
Metalul Drobeta Turnu-Severin — 
S. N. Oltenița 1—0, Minerul Motru — 
Nitramonia Făgăraș 2—1.

După 5 etape, conduce Chimia Rm. 
Vîlcea (8 puncte).

SERIA A III-A. Minerul Cavnic — 
Mureșul Deva 2—0, Victoria Cărei — 
Metalurgistul Cugir 4—1, F.C. Bi
hor — Textila Odorhei 1—0, Minerul 
Anina — C.F.R. Arad 4—0, U.M. Ti
mișoara — Corvinul Hunedoara 0—2, 
Gloria Bistrița — Olimpia Oradea 
2—0, Minerul Baia Mare — Industria 
Sîrmei Cimpia Turzii 1—0, Arieșul 
Turda — C.F.R. Timișoara 1—0, O- 
limpia Satu-Mare — Vulturii Textila 
Lugoj 0—0.

După 5 etape, conduce Victoria Că
rei (9 puncte).

Spartachiada de vară a armatelor prietene
Sportivii români au cucerit du

minică trei medalii de aur în ca
drul Spartachiadei de vară a arma
telor prietene. In competiția de 
handbal, echipa României, după ce 
a învins cu 24—17 selecționata 
U.R.S.S.. a întîlnit în ultimul joc , 
echipa Cehoslovaciei. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
17—17 (11—7). Echipa României a

ocupat primul Ioc în clasament, 
avînd un punct mai mult decît echi
pa Cehoslovaciei. în finalele com
petiției de box de la Olomouc, Ma
rian Lazăr 
puncte pe 
iar Stefan 
ciștigat în 
întrecerile 
astăzi.

(cocoș) l-a învins la 
bulgarul Andreikowski, 

Florea (mijlocie-mică) a 
fata maghiarului Karl. 
spartachiadei se încheie

celei de metal, în special. Nu con
testăm afirmațiile sale. Numai că, 
în întreprindere, cîteva chestiuni, 
esențiale de altfel, nu sînt încă 
bine înțelese. Bunăoară, angaja
mentul întreprinderii de a ob
ține în 1973 o economie de metal 
de 600 tone, față de realizările anu
lui trecut, este mai mic decît sar
cinile de plan cu 61 de tone. Or, 
este știut că orice angajament tre
buie să se situeze la un nivel su
perior față de sarcinile ce decurg 
din planul de stat.

Iată și un alt aspect. Potrivit ci
frelor înscrise pe un panou din în
treprindere, rezultă că aici după 
șase luni s-a obținut o economie de 
430 tone de metal. Cum s-ar spune, 
ar mai fi necesare 170 de tone și 
angajamentul anual va fi îndepli
nit. După cum am văzut însă, pe 
ansamblul întreprinderii nu este 
vorba de economii, ci... de depă-

șiri. Cui folosește o asemenea pu
blicitate 7 Pentru că nicăieri, în 
întreprindere, nu se amintește că 
ceea ce s-a agonisit cu o mină, s-a 
irosit cu două mîini.

Ce anume ar trebui subliniat în 
concluzie ? în ambele unități eco
nomice, sursele risipei de metal — 
rebutul și șpanul — sînt cunoscu
te. Cunoscute sînt și pîrghiile ce 
trebuie să fie acționate : intensifi
carea muncii de concepție și de or
ganizare, întărirea spiritului de 
răspundere la fiecare loc de mun
că, în fiecare fază a procesului de 
producție. Colectivele din cele 
două întreprinderi sînt capabile să 
gospodărească cît mai rațional me
talul. Au demonstrat-o în repetate 
rinduri și o vor demonstra, cu si
guranță, și de această dată.

Hie ȘTEFAN 
Constantin CAPKARU

BUNA DEPOZITARE A RECOLTEI
(Urmare din pag. I)

deși de aceste magazii era nevoie 
acum, pînă la 1 octombrie nu vor 
fi gata decît spații cu o capacitate 
de 5 000 tone. Ce este de făcut 7

Deficitul de spații de depozitare 
poate fi compensat prin amenajarea 
magaziilor, remizelor, a altor con
strucții din unitățile agricole. în 
această privință există mari posibi
lități. Astfel, la S.M.A. Ciocănești 
se pot depozita 600 tone de floarea- 
soarelui, la S.M.A. Roseti — 400 
tone, la S.M.A. Jegălia — 700 tone

etc. Or, pînă acum nu s-a hotărît 
să se depoziteze decît 500 tone de 
floarea-soarelui la S.M.A. Draga- 
lina. De asemenea, întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele 
agricole dispun de numeroase spa
ții construite și care pot fi folosite 
pentru depozitarea florii-soarelui. 
I.A.S. Lehliu are o magazie cu o 
capacitate de 3 000 tone, aproape 
goală, dar conducerea întreprinde
rii refuză să o pună la dispoziția 
unei baze de recepție. în cele mai 
multe cazuri există însă rețineri 
din partea bazelor de recepție în

preluarea acestor spații. O atitudi
ne de neîngăduit, cită vreme im
perativul acestui , moment agricol 
e limpede : toate spațiile de depo
zitare care există în județ trebuie 
folosite pentru inmagazinarea re
coltei.

Și totuși, este încă timp să se 
amenajeze noi spații de depozitare 
în unitățile agricole, astfel îneît să 
se evite orice pierderi din recolta 
acestei toamne. Numai că acest 
timp trebuie folosit din plin și, 
mai ales, cu simț gospodăresc.

Ion TEODOR
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al P. C. din Venezuela, Jesus Faria

(Urmare din pag. I)

de persoane, care au deprins pro
fesiuni neîntîlnite în trecut pe a- 
ceste meleaguri. Cu o parte dintre 
muncitorii uzinelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are prilejul să 
se întîlnească, vizitînd secția de 
furnale electrice și secția de lami
nate. Conducătorul statului nostru 
este informat pe larg asupra prin
cipalilor parametri ai procesului 
tehnologic, asupra proiectelor de 
extindere a capacităților existen
te. Oaspetele apreciază calitatea 
produselor, randamentul instala
țiilor cu care sînt dotate uzinele.

Aceleași cuvinte de apreciere 
sînt rostite la adresa tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și specialiș
tilor de la întreprinderile „Alur 
minio del Caroni S.A." („Aleasa"). 
In timp ce sînt parcurse diferitele 
secții, vicepreședintele consiliului 
de administrație, L. Russel, director 
general adjunct, furnizează ample 
explicații. întreprinderile, care 
funcționează pe bază de materie 
primă din import, au o producție 
anuală de 25 500 tone aluminiu 
blocuri, planurile de viitor prevă
zând darea în folosință a unor noi 
linii de producție, care să permită 
obținerea unei cantități de circa 
70 000 de tone anual. Acestea vor

Dejun in onoarea președintelui
Consiliului de Stat al României
în cinstea președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Alfonso Ravard, 
președintele Corporației venezue- 
lene a Guayanei, oferă un dejun

Alocuțiunea
lui Alfonso Ravard

Stimate domnule președinte.
Stimați prieteni,
Pentru noi, pentru guvernatorul 

țtatului Bolivar, pentru toți cei din 
Corporația Guayana, pentru gu
vernul venezuelean nu poate fi 
nimic mai plăcut decît să urăm 
un călduros bun venit unor vizi
tatori atît de distinși, pe acest pă- 
mînt, unde ne străduim să asi
gurăm dezvoltarea economică în 
interesul întregii națiuni, în inte
resul ridicării nivelului de trai al 
populației din țara noastră.

în urmă cu cîțiva ani, am avut 
marea fericire să vizitez România, 

La ceremonia prezentării șefilor misiu nilor diplomatice acreditați la Caracas

servi atît acoperirii necesităților 
interne, cît și cerințelor țărilor 
membre ale Pactului Andin, din 
care Venezuela face parte.

în timpul vizitării, atît la „Sidor" 
cît și la „Aleasa", care în cinstea a- 
cestui moment memorabil sînt fru
mos decorate cu stegulețe româ
nești, muncitorii aflați la locurile 
de producție salută în mod cordial 
pe conducătorul țării noastre, care 
răspunde cu prietenie acestor 
gesturi spontane de simpatie, sem
nificative pentru solidaritatea din
tre diferitele detașamente ale cla
sei muncitoare internaționale.

După ce își ia rămas bun de la 
gazde, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat, în continuare, să vizi
teze parcul natural Cachamay, de 
la .confluența Orinocoului cu* rîul 
Caroni, o vastă,arie 'de pe&t'ș 500- , 
de1 ha, unde, în'mijlocul vegetației • 
luxuriante ce creează un splendid 
cadru natural, urmează să fie 
construite case de odihnă pentru 
cetățenii orașului. De la marginea 
parcului pot fi admirate catarac
tele unde se întîlnesc cele două 
cursuri de apă, un impresionant 
monument al naturii. într-adevăr, 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este un minunat loc pentru odih
nă și destindere.

»

în salonul „El Dorado" al hotelu
lui Intercontinental-Guayana. în 
timpul dejunului, desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească, au 
fost rostite alocuțiuni.

la invitația ministrului minelor, și 
am fost primiți cu cea mai mare 
amabilitate, vizita dovedindu-se 
deosebit de interesantă pentru noi 
în ce privește cunoașterea diferite
lor aspecte legate de dezvoltarea 
economică a țării dumneavoastră. 
Singurul lucru pe care ni-1 dorim 
este ca să plecați de la noi cu a- 
mintiri într-un fel asemănătoare 
celor cu care ne-am întors noi din 
țara dumneavoastră. Cînd v-am 
dus să vedeți fluviul Orinoco 
ne-am gîndit la Dunăre. întreprin
derea noastră siderurgică ne amin
tește de Combinatul de la Galați.

' La fabrica de ciocolată și produse zaharoase „Savoy" din Caracas (foto
grafia din stingă) și la portul fluvial al uzinelor siderurgice „Sidor" (fotogra

fia din dreapta)

Hidrocentrala de pe Caroni ne 
duce cu gîndul la cele din Româ
nia și, în primul rînd, la hidrocen
trala de pe Argeș, pe care am vi
zitat-o.

Am vizitat, de asemenea, Ploieș- 
tiul, unul dintre importantele cen
tre ale producției mondiale de pe
trol, am vizitat complexele indus
triale ale Brașovului. Construirea 
acestor obiective urmărește deplina 
valorificare a potențialului Româ
niei la întreaga sa capacitate. Vi-» 
zitîndu-le, am dobîndit o idee ge
nerală despre marele efort pe care 
țara dumneavoastră îl depune pen
tru dezvoltarea sa economică.

Aș vrea să amintesc și despre 
tradițiile noastre comune, care își

A locuțiunea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Corpora
ției venezueiene a Guayanei,

Domnule guvernator.
Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine și colaboratorii 

mei o deosebită plăcere faptul că 
în cadrul vizitei pe care o facem 
în Venezuela am putut să vizităm 
și statul Bolivar. Aș dori să ex
prim mulțumirile noastre președin
telui Caldera și guvernului țării 
dumneavoastră pentru că ne-a in
clus în program și această vizită.

Deși foarte scurtă ca durată, am 
putut face cunoștință cu conducă
torii acestei corporații, oameni 
foarte entuziaști și foarte energici, 
am putut face cunoștință cu une
le realizări în dezvoltarea indus
trială a Venezuelei, în două ra
muri de bază, siderurgia și indus
tria aluminiului.

Am putut admira și ceea ce a 
creat natura, lucruri într-adevăr 
minunate, care asigură, totodată, 
posibilități de dezvoltare economi
că a țării și se poate spune că sta
tul Bolivar are mari perspective de 
a deveni un puternic centru indus
trial al Venezuelei.

Ați menționat unele întreprin
deri pe care le-ați vizitat cu a- 
proape 10 ani în urmă în Româ
nia. Aproape toate acestea, mă re
fer la Combinatul siderurgic de la 
Galați, la hidrocentrala de pe Ar
geș, erau la începutul construcției 
lor ; astăzi sînt în plină activita
te. Cît privește întreprinderile de

★
înainte de încheierea vizitei, la 

Ciudad de Guayana se face un 
scurt popas la cascada Llovizna, 
altă frumusețe naturală a regiunii.

La întoarcerea spre Caracas, 
aeronava cu care a călătorit pre
ședintele Nicolae Ceaușescu survo
lează, de la o mică distanță, barajul 
Guri, de pe rîul Caroni, unde se 
află două hidrocentrale. Este altul 
din bastioanele marii bătălii pen-

In vederea dezvoltării relațiilor 
dintre P.C.R. și partidul C.O.P.E.I.
Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 

al C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu 
Bernardo Level Osuna, secretar 
cu problemele internaționale al 
C.O.P.E.I.

A fost efectuat un schimb de pă
reri în probleme de interes reciproc

Întîlnire
Tovarășii Nicu Ceaușescu,. vicepre

ședinte al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, și Petru Popescu, membru 
supleant al Biroului C.C. al U.T.C., 
s-au întilnit duminică, 9 septembrie, 
la sediul ambasadei Republicii So
cialiste România din Caracas cu Al
fredo Padilla Prado, secretar gene
ral al Tineretului Socialist M.A.S. 
(Mișcarea pentru Socialism), cu alti 
membri ai conducerii organizației 

au rădăcinile încă de pe vremea 
împăratului Traian, născut pe me
leagurile Spaniei și care a trecut 
cu legiunile sale peste frumoasa 
Dunăre. în România am putut auzi 
o limbă ce are aceeași origine la
tină ca și a noastră. Iată tot atîtea 
motive pentru care atunci, cînd am 
vizitat România, ne-am simțit ca 
acasă. Și lucrul pe care îl doresc, 
domnule președinte și distinși oas
peți, este ca în această vizită să 
vă simțiți și dumneavoastră ca 
acasă.

Dorim ca această vizită, ce va 
rămîne adînc întipărită în memo
ria noastră, să constituie și pentru 
dumneavoastră o amintire din cele 
mai plăcute.

tractoare din Brașov, aproape că 
și-au triplat producția- De aceea, 
sper că atunci cînd veți reveni în 
România vă veți putea da seama, 
prin comparație, de ceea ce s-a în
făptuit în acești ani.

Ne bucură faptul că între Româ
nia și Venezuela se dezvoltă re
lații de strînsă colaborare. Si
gur, există o serie de afini
tăți legate de istorie, de dez
voltarea țărilor noastre, de originea 
comună, de limbă și cultură, ca și 
în domeniul anumitor obiceiuri. 
Dar, astăzi popoarele noastre sînt 
preocupate de a-și făuri o istorie 
nouă, o viață independentă și li
beră, de a-și , ridica nivelul de trai, 
de a-și crea o economie puternică, 
care să le asigure un loc demn în 
marea familie a popoarelor lumii. 
Iar în acest cadru, colaborarea 
dintre țările noastre poate contri
bui la un progres mai rapid al 
celor două popoare pe acest drum. 
Și în acest fel să adăugăm la isto
ria străveche istoria nouă și să ne 
făurim un viitor sub semnul co
laborării, contribuind, prin aceas
ta, la -cauza progresului omenirii, 
la cauza păcii și cooperării in
ternaționale.

Cu aceste gînduri, doresc, încă o 
dată, să exprim mulțumirile noas
tre pentru primirea ce ne-ați fă- 
cut-o și să vă urez succese tot 
mai mari în întreaga dumnea
voastră activitate, pentru bună
starea și fericirea întregului dum
neavoastră popor.

★
tru ceea ce adesea aici, în Vene
zuela, ca și în alte țări ale Ameri- 
cii Latine, se numește cea de-a 
doua independență : independența 
economică deplină. O bătălie paș
nică, față de care poporul român, 
România socialistă își manifestă 
tot sprijinul, solidaritatea lor fără 
rezerve.

Romulus CAPLESCU 
Valentin PAUNESCU

și s-a convenit1 asupra inițierii de 
relații între Partidul Comunist Ro
mân și C.O.P.E.I., între organizații 
de tineret și studenți din România 
și Venezuela. A fost acceptată invi
tația ca o delegație a C.O.P.E.I. să 
facă o vizită în România.

de tineret și studenți.
A avut loc o informare reciprocă 

asupra aspectelor specifice ale acti
vității organizațiilor de tineret și 
studențești din cele două țări. Au 
fost examinate posibilitățile dezvol
tării în continuare a relațiilor dintre 
organizațiile de tineret și studențești 
din România și Venezuela. Cu acest 
prilej, o delegație a organizației de 
tineret M.A.S. a fost invitată să facă 
o vizită în România.

Duminică dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
ab'Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit 
la reședința sa din Caracas — La Vi- 
neta — pe tovarășul Jesus Faria, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Venezuela.

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

Au fost de față, de asemenea, 
Eduardo Gallegos Mancera, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.V., și Alfredo Ponce, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.V.

Tovarășul Jesus Faria a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în nu

Secretarul general al Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) 
din Venezuela, Pompeyo Marquez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialis'te 
România, a primit duminică. 9 sep
tembrie. pe Pompeyo Marquez, se
cretar general al Mișcării pentru So
cialism (M.A.S.) din Venezuela, 
care a fost însoțit de tovarășii Teo
dor Petkoff și Eloy Torres, membri 
ai Comisiei Executive a M.A.S.

A participat tovarășul Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorii M.A.S. au subliniat

Delegația tineretului și studenților
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit duminică la a- 
mtază o delegație reprezentativă a 
tineretului și studenților din Vene
zuela, în frunte cu Alfredo Padilla 
Prado, secretar general al Tineretului 
Socialist (MAS).

Cu acest prilej, delegația — din 
care au mai făcut parte reprezentanți 
ai Consiliului universitar al Univer
sității centrale din Venezuela, ai 
Universității catolice „Andres Bello", 
ai Universității „Santa Maria", ai e- 
levilor din zona metropolitană a Ca- 

■jțâcahjTul o—"a transmis’'fova-fășUlui 
NicOÎae ’țSaușescu un meșs(j‘'tlm'’par- 

■' tea 'tinerfettflur și studenjtfțtf 'V^fjțțZu- 
eleni.

Tineretul și studențimea — se spu
ne în mesaj — vă salută din toată 
inima, tovarășe președinte, cu prile
jul vizitei dumneavoastră în țara 
noastră.

O parte importantă a tineretului 
venezuelean îmbrățișează cauza so
cialismului, ca singura cale posibilă 
de a soluționa marile noastre pro
bleme și ca forma cea mai adecva
tă pentru ca tineretul să-și poată a- 

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit la Caracas pe președintele Centralei Uni
tare a Muncitorilor din Venezuela, Cruz Villegas, precum și pe alți membri ai conducerii centralei

Întîlnire cu rectorul Universității Centrale din Venezuela, Rafael Joși Neri

mele Partidului Comunist din Vene
zuela, cel mai cordial salut. El a re
levat că membrii P.C.V, se bucură de 
prezența în Venezuela a conducătoru
lui partidului și statului nostru, sa
lută și sprijină din inimă această vi
zită. fiind pe deplin încredințați că 
ca va duce la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoa
re. Comuniștii venezueleni — a 
declarat tovarășul Faria — vor spri
jini realizarea acordurilor și înțele
gerilor convenite In timpul vizitei, 
fiind întru totul convinși că ele co
respund plenar intereselor oamenilor 
muncii din Venezuela, popoarelor ro
mân și venezuelean, cauzei generale 
a păcii și socialismului.

marea însemnătate a vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu în Ve
nezuela, contribuția ei la dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor româno-ve- 
nezuelene, ceea ce corespunde inte
reselor și dorinței poporului vene
zuelean. Ei au exprimat, totodată, 
încrederea că extinderea și intensifi
carea acestor raporturi sînt în bene
ficiul ambelor popoare, al păcii, prie
teniei și colaborării între toate na
țiunile lumii.

S-a evidențiat dorința de a dezvol
ta relații bune între Partidul Co

șuma pe deplin drepturile sale, să 
participe la edificarea unei noi for
me de viață, a unei noi societăți. 
Tineretul venezuelean luptă înflăcă
rat in această direcție, se afirmă în 
spiritul tradițiilor naționale, studia
ză cu simț frățesc și critic experien
țele coiîstruirii socialismului în țara 
dumneavoastră și în alte țări.

, Arătind că pentru tineretul și stu
dențimea venezueleană constituie un 
motiv de mare bucurie vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prima vi
zită a unui șef de stat dintr-o țară 
socialistă în Venezuela, mesajul sub
liniază : „Salutăm in mod frățesc 
prin dumneavoastră poporul român, 

.. ^studenții, aj tipeili din RonJârhia."Ne 
/. vxppmăm. dprițita pa, Jie^țrâFpar- 

, a euțgwjd -un, <i~um propriu ,sj, tjjtfnd 
cont de particularitățile sale speci
fice, să putem menține relații în ca
drul intereselor comune, în lupta 
pentru o societate mai dreaptă, mai 
rațională.

Primiți salutul nostru cald de bun 
sosit !“.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat rolul important 
al tineretului și studenților în dez
voltarea societății, inclusiv a socie
tății venezueiene. Conducătorul par-

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat satisfacția 
pentru rezultatele vizitei și încrede
rea că ea va marca un moment im
portant în dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia socialistă și Venezuela.

în continuare au fost discutare 
probleme alo dezvoltării relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Venezuela. A 
fost exprimată hotărîrea de a lărgi 
și intensifica schimburile de păreri 
și de experiență in interesul celor 
două țări și popoare, în folosul uni
tății mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

munist Român si Mișcarea pentru 
Socialism din Venezuela, in cadrul 
colaborării multilaterale dintre cele 
două țări și popoare, de a acționa 
pentru conlucrarea dintre România 
si Venezuela în toate problemele de 
interes reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si-a 
exprimat mulțumirea pentru mo
dul în care a decurs vizita, ca »i 
hotărîrea părții române de a face 
totul pentru traducerea în viată a 
acordurilor convenite. Convorbirile 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de prietenie si cordialitate.

din Venezuela
tidului și statului nostru a transmis 
tuturor studenților, tineretului vene
zuelean un salut de caldă prietenie, 
urări de succes, împreună cu dorința 
ca ei să joace, alături de celelalte 
forțe naționale, urț rol tot mai activ 
în întărirea independenței naționale, 
în lupta pentrU progres economic ți 
social al poporului venezuelean, pen
tru statornicirea în Întreaga lume a 
unui climat de pace, colaborare ți 
prietenie intre popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat bunele raporturi dintre tinerii 
și studenții celor două țări și a ex
primat speranța că, în cadrul prie
tenesc al legăturilor dintre România 
și- < Venezuela — • puternic stimulate 
de actuala seț vizită în această t*ră 
4- se vor intensifica relațiile ide 
prietenie,- mai bună cunoaștere ți 
prețuire reciprocă între tînăra ge
nerație din cele două state, ca o com
ponentă a raporturilor multilaterale 
de colaborare și prietenie dintre 
România și Venezuela, dintre poporul 
român și poporul venezuelean.

Au participat tovarășii Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.C.R., și Petru Popescu, 
membru supleant al Biroului C.C. ii 
U.T.C.
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Încheierea lucrărilor marelui forum de la alger al țărilor nealiniate

tmh snihi in relațiile dintre state, 
CONDIȚIE FUNDAMENTALA A SECURITĂȚII INTERNATIONALE

® Apel la intensificarea cooperării internaționale • Sâ fie create toate condițiile pentru exercitarea drepturilor suve
rane asupra bogățiilor proprii • O cerință imperioasă a epocii noastre : instaurarea unui nou tip de relații între 

țări și popoare
ALGER 9 (Corespondență de la Mircea S. Ionescu). — Cea de-a 

patra Conferință la nivel inalt a statelor nealiniate a intrat duminică 
in faza sa finală. In cursul zilei de simbătă, de la tribuna reuniunii, 
numeroși vorbitori au expus în fata participantilor poziția statelor lor 
fată de principalele aspecte politice și economice ale lumii contempo
rane, iar duminică șefii de stat și guvern au aprobat, prin consens, 
proiectele declarațiilor în problemele economice și politice, alcătuite în 
cadrul comisiilor de resort și acceptate, anterior, de către Consiliul mi
nisterial.

Adresîndu-se participanților, pre
ședintele Tunisiei, Habib Bourguiba, 
s-a referit la istoricul luptei țărilor 
nealiniate pentru înfăptuirea aspi
rațiilor lor. pentru afirmarea tot mai 
puternică a acestor state pe arena 
internațională. Totodată, președin
tele tunisian a lansat un vibrant 
apel la intensificarea cooperării și 
colaborării în interes reciproc între 
țările nealiniate.

Primul ministru al Guvernului Re
voluționar al Cubei, Fidel Castro, 
s-a pronunțat, de asemenea, pentru 
stringerea rîndurilor statelor nea
liniate. El a subliniat totodată că 
delegația tării sale va sprijini toa
te documentele conferinței care con
duc la acțiuni concrete ale țărilor 
nealiniate. Fidel Castro a exprimat 
sprijinul tării sale fată de Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. fată 
de Republica Democrată Vietnam, 
de popoarele arabe si de cel pales- 
tinean. El a condamnat regimurile 
rasiste și s-a pronunțat pentru spri
jinirea mișcărilor de eliberare din 
teritoriile aflate încă sub dominație 
străină.

în cuvîntul său, primul ministru 
al Guvernului Revoluționar al Cu
bei a acordat o atenție specială pro
blemelor Americii Latine. luptei 
care se desfășoară pe acest conti
nent împotriva imperialismului și 
reacțiunii. Fidel Castro a subliniat 
importanta solidarității tuturor sta
telor nealiniate cu lupta dusă de 
popoarele din Panama și Chile pen
tru asigurarea independentei poli
tice și economice, împotriva pre
siunilor imperialiste.

Urcînd la tribună, Nguyen Huu 
Tho, președintele Consiliului Con
sultativ pe lîngă Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. s-a referit la 
sprijinul primit de poporul vietna
mez și de celelalte popoare din In
dochina din partea țărilor nealinia- 

W; 
Huu Tho a făcut o trecere în revis
tă a victimelor și pagubelor mate
riale pe care le-a suferit poporul 
vietnamez în lupta lui pentru li
bertate și independență. El a a- 
rătat că poporul vietnamez a fă
cut față tuturor acestor atacuri, 
Acordul de la Paris însemnînd vic
toria sa în lupta pentru pace și inde
pendență națională. Nguyen Huu 
Tho a chemat țările nealiniate să 
acționeze pe arena internațională 
pentru respectarea strictă și apli
carea acestui acord. „Lupta pentru 
aplicarea Acordului de la Paris cu 
privire la Vietnam, a spus el, consti
tuie o parte integrantă a luptei ge
nerale, dusă de țările nealiniate pen
tru pace și progres în lume“. Tot
odată, vorbitorul a exprimat spri
jinul G.R.P. și al poporului vietna
mez față de toate popoarele din 
Africa, Asia și America Latină care 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului. 
De asemenea, el a apelat la o mai 
intensă colaborare economică re
ciprocă a țărilor nealiniate.

în cuvîntul său, Clodomiro Almey- 
da, ministrul chilian de externe, a 
reliefat semnificația prezenței la 
conferință a unui mare număr de 
țări din America Latină, menționînd 
că aceasta reprezintă o consecință a 
creșterii luptei popoarelor de pe con
tinent împotriva presiunilor și ex
ploatării imperialiste. Partea cen
trală a cuvintării sale a fost consa
crată problemelor economice, pre
cum și altor dificultăți pe care le 
intîmpină în prezent statele latino- 
americane, angajate într-o luptă de
cisivă pentru independență și suve
ranitate. Referindu-se la situația 
economică din lume și, îndeosebi, Ia 
problemele pe care le intîmpină în 
acest domeniu statele în curs de dez

ȘEDINȚA SOLEMNĂ DE ÎNCHIDERE
• Adoptarea unor importante documente

Lucrările celei de-a patra Confe
rințe la nivel inalt a țărilor neali
niate s-au încheiat duminică după- 
amiază, în cadrul unei ședințe 
solemne.

în cuvîntul de închidere, președin
tele Algeriei. Houari Boumediene, a 
apreciat caracterul concret si con
structiv al documentelor adoptate, 
care reprezintă acte politice de cea 
mai mare importantă și care vor 
marca evoluția situației internațio
nale. Vorbitorul a relevat faptul că 
actuala conferință a proclamat în 
mod solemn, nu numai în vorbe, 
dar si prin documentele adoptate, 
necesitatea democratizării vieții In
ternationale. a așezării relațiilor în
tre state pe respectarea principiilor 
independentei și suveranității, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantaiului reciproc. Pe plan eco
nomic — a spus el — statele parti
cipante la conferința de la Alger 
s-au pronunțat pentru suveranitatea 
deplină și completă asupra resurse
lor naturale ale fiecărei țări, con
trolul eficient al fiecărui stat asu
pra exploatării resurselor naționale, 
preconizînd întărirea colaborării și 
cooperării economice între toate ță
rile nealiniate.

Cea de-a patra Conferință la nivel 
Înalt a țărilor nealiniate a hotărît ca 
cea de-a cincea Conferință de acest 
fel să se țină în 1976 în statul Sri 
Lanka, iar a șasea, la propunerea 

voltare, Clodomiro Almeyda a vorbit 
despre injustețea actualului sistem 
comercial internațional, care favori
zează statele puternic dezvoltate, 
precum și despre sistemul monetar 
internațional, precizind că acesta nu 
se mai poate menține, dat fiind că 
nu corespunde necesităților lumii 
contemporane. EI a atras atenția a- 
supra pericolului provenit din partea 
companiilor supranaționale și din 
partea statelor imperialiste, care a- 
menință exercitarea drepturilor su
verane ale țărilor în curs de dez
voltare asupra bogățiilor naturale 
proprii.

Regele Nepalului, Birendra Bir Bi- 
kram Shah Deva, și-a exprimat do
rința ca cea de-a patra Conferință a 
statelor nealiniate la nivel înalt să 
contribuie la consolidarea relațiilor 
dintre țările respective. Vorbitorul a 
cerut conferinței să sprijine ideea cu 
privire la transformarea Oceanului 
Indian într-o „zonă a păcii". Refe- 
rindu-se la actuala situație interna
țională, el a subliniat că pacea va fi 
sigură dacă la făurirea ei și la solu
ționarea tuturor problemelor diver
gente vor participa toate țările, cu 
drepturi egale.

Președintele Nigerului, Hamani 
Dlori, a salutat, în cuvîntul său, des
tinderea intervenită în relațiile in
ternaționale, exprimîndu-și dorința 
ca acest proces să continue pentru a 
da posibilitate țărilor lumii să se 
concentreze asupra înfăptuirii pro
gramelor lor de dezvoltare.

Reprezentantul Argentinei, Jose 
Lopez Rega a dat citire unui mesaj 
adresat conferinței de generalul Juan 
Peron și a subliniat, în continuare, 
că țara sa acționează pentru dezvol
tarea cooperării cu alte state din A- 
merica Latină, respingînd orice for
mă de tutelă și intervenție străină în 
afacerile sale interne.

Emirul Kuweitului, Sabah Al Sa
lem Al Sabah, s-a referit în mod 
deosebit la situația din Orientul A- 
propiat, reafirmîndu-și, în acest sens, 
solidaritatea țării sale cu poporul 
palestinean și cu statele arabe ale 
căror teritorii se mai află sub ocu
pație israeliană. Totodată, emirul ku- 
weitian a propus crearea unui fond 
economic și social al țărilor neali
niate.

Conferința de la Alger, a spus în 
cuvîntul său Murtada Said Abdel 
Bakl, ministrul irakian de externe, 
reprezintă o nouă contribuție a sta
telor nealiniate la lupta lor pentru 
independentă și egalitate în drep
turi a popoarelor. împotriva impe
rialismului, a agresiunii și domina
ției. Potrivit țării sale, sursa prin
cipală a instabilității în lume constă 
în decalajul mare existent între ță
rile dezvoltate și cele aflate în curs 
de dezvoltare. Irakul, a spus vorbi
torul. se pronunță pentru transfor
marea Oceanului Indian într-o zonă 
a păcii. Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, ministrul de ex
terne irakian a subliniat necesita
tea respectării drepturilor legitime 
ale poporului palestinean.

Cuvîntarea rostită de Sangey Pen- 
jore, ambasadorul Bhutanului la 
O.N.U., a fost consacrată. în esență, 
problemelor economice dificile pe 
care le au de întîmpinat statele a- 
flate în curs de dezvoltare.

Șeful delegației din Afganistan, 
Abdurhhman Pajvak, și-a exprimat 
satisfacția față de începerea procesu
lui de destindere în lume, subliniind 
în mod deosebit faptul că statele 
mari nu pot elabora hotărîri valoroase 
de interes general fără participarea 
tuturor țărilor. Vorbitorul a ex
primat sprijinul țării sale pen
tru mișcările de eliberare din 
teritoriile aflate sub dominație 
străină, pentru poporul cambod
gian aflat în luptă pentru cu
cerirea independenței sale și a 
arătat importanta aplicării în viată 
a Acordului de la Paris cu privire 

președintelui Houari Boumediene, în 
America Latină, urmînd ca țara să 
fie stabilită ulterior.

In încheiere, conferința de la 
Alger a adoptat documentele finale 
și rezoluțiile pe probleme, exami
nate anterior în comisii.

în DECLARAȚIA CONFERINȚEI, 
după ce se arată că șefii de state și 
guverne întruniți la Alger aprecia
ză că în prezent în lume au loc 
transformări profunde. datorită 
creșterii forțelor păcii, independen
tei si progresului, se menționează 
că imperialismul. colonialismul, 
neocolonialismul si rasismul con
tinuă încă acțiunile agresive îm
potriva popoarelor. în diferite zone 
ale lumii persistînd focare de ten
siune. Conferința reafirmă hotări- 
rea țărilor nealiniate de a veghea 
strict la aplicarea principiilor ega
lității. suveranității și integrității 
teritoriale a tuturor statelor, de a 
se evita recurgerea Ia forță si la 
amenințarea cu forța, de a regle
menta problemele litigioase pe cale 
pașnică.

Relevînd că situația din Orientul 
Apropiat rămîne o problemă care 
preocupă in mod grav. Conferința cere 
retragerea imediată si necondiționa
tă a trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate, restabili
rea drepturilor poporului palesti
nean. Salutînd încetarea războiului 
din Vietnam, conferința cere în

la încetarea războiului și stabilirea 
păcii în Vietnam.

„Dacă conferința de la Lusaka a 
fost o întilnire la nivel înalt în 
cadrul căreia s-au adoptat hotă
rîri, conferința de la Alger trebuie 
să se soldeze cu acțiuni concrete", a 
spus ministrul ghanez al afacerilor 
externe, Kwame Baah, lansînd un 
apel către toate țările nealiniate în 
vederea întăririi unității lor, în in
teresul luptei pentru o lume mai 
dreaptă. Lupta coordonată a țărilor 
nealiniate, a arătat ministrul ghanez, 
nu înseamnă acțiunea „blocului ne- 
dezvoltaților împotriva celor dezvol
tați", ci „platforma unei colaborări 
bazate pe respect și egalitate în 
drepturi".

Președintele Senegalului, Leopold 
Sedar Senghor, a arătat că lupta 
împotriva imperialismului și neoco
lonialismului este încă necesară în 
etapa actuală. Statele nealiniate, a 
spus el, sînt, de asemenea, confrun
tate cu problemele rasismului, puse 
cu acuitate, îndeosebi de situația din 
Rhodesia, Republica Sud-Africană și 
coloniile portugheze din Africa. In 
ceea ce privește problemele econo
mice, președintele senegalez s-a pro
nunțat în favoarea unei acțiuni glo
bale, care să conducă la eliminarea 
exploatării statelor în curs de dez
voltare de către țările puternic in
dustrializate. El a cerut, de aseme
nea, stabilirea unor relații comercia
le echitabile între cele două grupuri 
de state.

Mousșa Traore, președintele Re
publicii Mali, a salutat destinderea 
prezentă in actualul climat interna
țional, dar a subliniat că în lume nu 
poate exista o pace stabilă, atît timp 
cit se va menține tensiunea în 
Orientul Apropiat, cît în Cambodgia 
vor continua să aibă loc lupte, iar 
colonialiștii portughezi vor comite 
acte de genocid în Angola, Mozam- 
bic și Guineea-Bissau, cît timp ra
sismul va mai subjuga cea mai mare 
parte a populațiilor din Africa de Sud 
și Rhodesia.

Vorbind atît în numele țării sale, 
cît și în numele Guyanei, premierul 
Jamaicăi, Michael Manley, a arătat 
că ambele țări consideră calea pașnică 
drept cea mai adecvată pentru solu
ționarea conflictelor interstatale și a 
problemelor în suspensie. Referin
du-se la probleme economice, vorbi- 
tpj-ul a sprijinit propunerea de înfiin
țare a unui fond special destinat dez
voltării țărilor nealiniate.

Președintele Republicii Democrati
ce Populare a Yemenului, Salem 
Robaya Aii, a acordat, în cuvîntul 
său, o atenție primordială situației 
din lumea arabă. Abordind probleme 
economice, el s-a pronunțat pentru 
eliminarea dominației străine exerci
tate asupra statelor în curs de dez
voltare, care să-și poată exploata în 
deplină libertate și în propriul lor 
interes zăcămintele lor naționale.

Primul ministru al Republicii 
Bangladesh, Mujibur Rahman, a con
damnat dominația rasismului într-o 
serie de țări ale Africii, refuzul Is
raelului de a-și retrage trupele din 
teritoriile arabe ocupate, interferen
ța externă în problemele interne ale 
Cambodgiei. Pe de altă parte, vorbi
torul a arătat că Republica Bangla
desh salută orice propunere sau ac
țiune în ceea ce privește proclamarea 
Oceanului Indian drept o zonă a 
păcii.

Conferința de la Alger, a spus Ab
dul Rahman Iriani, președintele Re
publicii Arabe Yemen, reprezintă un 
important eveniment istoric, care a 
contribuit la îmbunătățirea relațiilor 
internaționale și a solidarității între 
state.

Președintele Gabonului, Albert 
Bernard Bongo, a arătat, în esență, 
că țările nealiniate trebuie să se ba
zeze în primul rînd pe propriile lor 
forțe, să colaboreze și să se ajute 
reciproc, în limitele posibilităților 
lor. De la prima sa conferință și 
pînă acum, a spus vorbitorul, miș
carea nealiniaților a parcurs o cale 
proprie de afirmare pe arena Inter
națională. Ea s-a caracterizat prin 
dinamism și atitudine progresistă,

„Pacea este indivizibilă și ea tre
buie să fie făurită prin participarea 
tuturor țărilor, indiferent de mări
mea și puterea lor", a arătat pre

cetarea neîntîrziată a ingerințelor 
S.U.A. în afacerile interne ale po
poarelor din Indochina. invitînd 
statele nealiniate să acorde spri
jin diplomatic Guvernului Revolu
ționar Provizoriu din Vietnamul de 
Sud. Referitor la situația din Cam
bodgia. după ce condamnă actele a- 
gresive ale imperialismului. docu
mentul menționează că participantii 
la conferință declară că singurul gu
vern legitim legal al Cambodgiei 
este G.R.U.N.K.. condus de prințul 
Norodom Sianuk.

Totodată, conferința declară că 
problema coreeană trebuie să fie re
zolvată de poporul coreean, fără a- 
mestec străin și, în această ordine 
de idei, își exprimă sprijinul pentru 
unificarea independentă și pașnică a 
Coreei. Șefii de state și guverne ai 
țărilor nealiniate salută lupta eroică 
a popoarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, subliniind necesitatea unui 
sprijin activ politic și material pen
tru mișcările de eliberare națională 
din Africa. Conferința și-a exprimat 
sprijinul față de lupta popoarelor din 
țările Americii Latine pentru afir
marea suveranității lor, pentru do- 
bîndirea suveranității depline asu
pra resurselor naturale, condamnînd 
presiunile imperialiste împotriva a- 
cestor țări. în document este men
ționată, în continuare, necesitatea 

ședintele Republicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa. Arătînd că 
principalele caracteristici ale politi
cii de nealiniere sint „respectul, 
progresul și caracterul deschis față 
de întreaga lume", vorbitorul a men
ționat că statele nealiniate „nu pot 

, să accepte politica de forță, ames
tec și presiuni", care a adus multe 
prejudicii în Indochina, în Orientul 
Apropiat și în alte regiuni ale lumii.

După ce a subliniat că reuniunea 
de la Alger reprezintă o conferință 
a forțelor progresului și păcii, pri
mul ministru al Republicii Guineea, 
Lansana Beavogui, a arătat că țara 
sa înțelege politica de nealiniere 
ca o respingere a divizării lumii în 
sfere de interese. „Nici o țară, oricît 
de mare și de puternică ar fi ea, nu 
poate avea o răspundere mai mare 
pentru asigurarea păcii decît oricare 
din celelalte state", a spus vorbito
rul.

Ministrul de externe al Iordaniei 
și trimisul personal al regelui Hu
ssein, Zayd Rii'ai, s-a referit în cu
vîntul său Ia pericolul perpetuării 
ocupării unor teritorii arabe de că
tre trupele israeliene. Atît timp cît 
nu vor fi retrase aceste trupe, a 
spus el, Orientul Apropiat va fi o 
zonă de permanent pericol pentru 
pacea internațională.

în cercurile oficiale și ziaristice a 
fost deosebit de apreciată sublinie
rea făcută, cu prilejul unei conferin
țe de presă, de primul ministru pe
ruan, Mercado Jarrin, care a afir
mat că „nealinierea trebuie să fie o 
strategie a dezvoltării. Ea trebuie să 
fie o acțiune a tuturor țărilor neali
niate ce se opun presiunilor econo
mice exercitate din partea imperia
lismului contra independenței noas
tre".

Ministrul afacerilor externe al Sin- 
gaporelui, S. Rajaratmam, s-a pro
nunțat pentru elaborarea unei con
cepții unitare a țărilor nealiniate în 
domeniul economic.

Primul ministru al Libanului, Ta- 
kieddine Solh, referindu-se la forța 
morală și politică a lumii nealiniate, 
a apreciat că acest grup de țări nu 
beneficiază de arma nucleară, dar 
beneficiază de un important potențial 
uman și material, constînd concret 
din materii prime, precum și de un 
imens teritoriu, ceea ce îi oferă po
sibilitatea de a acționa ca un factor 
prezent în toate procesele internațio
nale.

Ministrul de externe al Kenyei, 
N. Mungai, a subliniat că mișcarea 
țărilor nealiniate trebuie să fie acti
vă și dinamică. După ce a apreciat 
pozitiv noul curs al evenimentelor in 
lume, eforturile de înfăptuire a unei 
securități stabile, a păcii și colaboră
rii în Europa, vorbitorul a subliniat 
că Israelul trebuie să se supună re
zoluției O.N.U. privind reglementa
rea situației din Orientul Apropiat.

Președintele Ciprului, arhiepisco
pul Makarios, a arătat că tendințe
le pozitive de destindere interna
țională constituie transformări esen
țiale petrecute de la prima confe
rință a țărilor nealiniate de la Bel
grad și pînă la actuala reuniune. 
Dar, a continuat el, pacea nu poate 
fi garantată fără oprirea cursei 
înarmărilor. Totodată, există si alte 
surse ce generează pericolele la a- 
dresa păcii, cum sînt colonialismul 
și rasismul, care se cer lichidate 
fără întîrziere. printr-o acțiune co
ordonată a forțelor progresiste.

Au mai luat cuvîntul secretarul 
general al Partidului Socialist din 
Porto Rico, Juan Mari Bras, premie
rul Marocului, Ahmed Osman, și 
șeful statului Dahomey, Mathieu Ke- 
rekou.

Luînd cuvîntul în ședința de du
minică, ministrul afacerilor externe 
al Mexicului, Emilio Rabasa, a făcut 
apel la participanți să aprobe pro
punerea președintelui Mexicului. 
Luis Echeverria, privind adoptarea 
unei Carte a drepturilor și obligații
lor statelor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite.

Președintele Ugandei, Idi Amin, a 
făcut apel la statele nealiniate să a- 
corde un sprijin maxim pentru elibe
rarea deplină a Africii, subliniind în 
mod deosebit pericolul colonialismu
lui și rasismului, care mai persistă 
în unele zone ale acestui continent.

desființării blocurilor militare create 
în timpul războiului rece, a liehidării 
bazelor militare și retragerii trupe
lor străine din toate regiunile lumii.

Conferința se declară în favoarea 
dezarmării generale și totale, inter
zicerii folosirii armelor nucleare și a 
producerii acestora, a armelor chi
mice și bacteriologice.' Declarația 
conferinței de la Alger subliniază 
necesitatea îmbunătățirii structurilor 
O.N.U., pentru ca organizația să do
bândească eficacitatea cerută de pro
blemele cu care este confruntată 
astăzi omenirea.

Conferința a exprimat neliniștea 
participanților față de deteriorarea 
constantă a condițiilor economice din 
țările în curs de dezvoltare, apre
ciind, în același timp, că raporturile 
economice dintre statele dezvoltate 
nu trebuie să aducă prejudicii inte
reselor esențiale ale statelor in curs 
de dezvoltare, în special participării 
acestora la comerțul mondial și coo
perarea internațională. Conferința a 
proclamat dreptul statelor de a recu
pera resursele lor naturale și de a 
proceda la punerea lor in valoare în 
interesul propriilor lor popoare.

în finalul Declarației se arată că 
șefii de state și guverne reuniți la 
Alger, manifestîndu-și dorința de a 
continua cu o mai mare eficacitate 
politica de nealiniere, își exprimă 
hotărîrea de a întări și coordona ac
țiunile lor în perioada următoare.

Cu prilejul Zilei naționale a R. P. D. Coreene

Adunarea festivă de la Phenian
PHENIAN 9 (Corespondență de la 

Ilie Tecuță). — în capitala R.P.D. Co
reene, a avut loc, simbătă, o mare a- 
dunare festivă, consacrată sărbători
rii Zilei naționale a R.P.D. Coreene, 
în prezidiul adunării, întîmpinați cu 
vii aplauze, alături de conducătorii de 
partid și de stat ai R.P.D. Coreene, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
au luat loc membrii delegației de par
tid și de stat a Republicii Socialiste 
România, formată din tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.'C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, și Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care participă la sărbătorirea celei 
de-a 25-a aniversări a creării R.P.D. 
Coreene.

La adunare a rostit, o amplă 
cuvîntarea Kim Ir, membru al Comi
tetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, care a relevat marile succese 
obținute în cei 25 de ani, care au tre
cut de la crearea republicii, de po
porul coreean, sub conducerea Par
tidului Muncii din Coreea, în toate 
domeniile construcției socialiste : in
dustrie, agricultură, cultură și edu
cație, apărare națională. Subliniind

★

în cadrul festivităților prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a 25-a aniver
sări a creării R.P.D. Coreene, la 
Nampho, oraș-port situat în apro
pierea capitalei, a avut loc. Ia 9 sep
tembrie, un mare miting, urmat de o 
demonstrație cultural-sportivă. Apa
riția la tribuna oficială a conducă
torilor de partid și de stat ai R.P.D. 
Coreene, în frunte cu Kim Ir Sen, a 
delegației de partid și de stat ro
mâne, formată din tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și Cornel Burti
că, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și a celorlalți oaspeți de peste ho
tare a fost îndelung aplaudată și o- 
vaționată de miile de cetățeni pre- 
zenți la această impresionantă ma
nifestare artistică — expresie a en
tuziasmului, dăruirii și talentului 
creator ale poporului coreean.

în cursul serii, delegația de par
tid și de stat română a participat la 
recepția oferită de Kim Ir Sen cu o- 
cazia zilei naționale a R.P.D. Co
reene. Luînd cuvîntul, după ce a sa-

La a 29-a aniversare a victoriei revoluției socialiste

Festivitățile din R. P. Bulgaria
SOFIA 9 — (Corespondentă de la 

C. Amariței). La Sofia si în alte 
orașe ale Bulgariei au avut loc. la 
9 septembrie, cu ocazia sărbătorii 
naționale, a 29-a aniversare a vic
toriei revoluției socialiste, însufle
țite demonstrații ale oamenilor 
muncii. Prin fața tribunei oficiale 
din Sofia, instalată în piața „9 
septembrie", în prezenta conducă
torilor de partid și de stat bulgari, 
în frunte cu Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, au trecut lungi co
loane de oameni ai muncii. Ei au 
raportat importante succese si de
pășiri de plan în diverse domenii 
de activitate, în vederea realizării 
cu succes a programului trasat de

Sărbătorirea ziarului „Trybuna Ludu“
în zilele de 8 și 9 septembrie, Var

șovia a găzduit ample manifestări 
prilejuite de sărbătoarea „Trybunei 
Ludu", organ al C.C. al P.M.U.P. 
Sărbătoarea are o semnificație deo
sebită, întrucît coincide anul acesta 
cu aniversarea unui sfert de veac de 
la apariția ziarului, perioadă în care 
„Trybuna Ludu" a fost cronicarul 
celor mai importante realizări din 
construcția socialistă, parte integrantă 
a vieții întregii țări. De asemenea, 
sărbătoarea se celebrează în climatul 
general mobilizator determinat de 
pregătirile pentru prima conferință 
națională a partidului, convocată 
pentru a face bilanțul realizării pro
gramului trasat de cel de-al 6-lea 
Congres al P.M.U.P. și în vederea a- 
doptării sarcinilor pentru viitorii ani 
ai actualului cincinal.

în jurul Palatului științei și cul
turii din centrul capitalei, unde se 
desfășoară manifestările centrale, 
au fost amenajate expoziții care 
prezintă în imagini sugestive cei 25 
de ani de activitate ai ziarului, rea
lizările obținute de Polonia pe ca
lea construcției socialismului. Sint, 
de asemenea, prezente expoziții ale 
presei de partid din unele țări so

Johannesburg. în pofida cruntelor represiuni, populația sud-africană demonstrează pentru abolirea apartheidului

unitatea politică și Ideologică de gra
nit a întregului popor coreean în ju
rul partidului, vorbitorul a reafirmat 
hotărîrea fermă a oamenilor muncii 
coreeni de a milita activ pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de Con
gresul al V-lea al Partidului Muncii 
din Coreea și a obiectivelor stabilite 
în planul de șase ani, precum și ho
tărîrea poporului coreean de a lupta 
pentru înfăptuirea cît mai grabnică 
a arzătoarelor aspirații de reunifi- 
care națională, pe cale pașnică și în 
deplină independență, conform spiri
tului declarației comune a Comitetu
lui de coordonare Nord-Sud din 1972 
și principiilor formulate de Kim Ir 
Sen.

în același timp, a relevat Kim Ir, 
R.P.D. Coreeană va continua să în
făptuiască cu fermitate linia politică 
externă elaborată de Partidul Muncii 
din Coreea, sprijinind cu consecven
tă lupta dîrză a popoarelor din In
dochina, întărind solidaritatea mili
tantă cu cauza justă a tuturor miș
cărilor de eliberare națională din A- 
sia, Africa și America Latină.

★
' Seara, a avut loc un spectacol fes
tiv, organizat la Teatrul Mare din 
Phenian, la care a participat și dele
gația de partid și de stat română.

★

lutat prezenta numeroșilor soli al 
țărilor care iau parte, alături de po
porul coreean, la marea sa sărbătoa
re națională, secretarul general al 
Partidului Muncii din Coreea a fă
cut o amplă trecere în revistă a 
marilor succese obținute de poporul 
coreean în opera de edificare socia
listă a. țării, arătînd că prevederile 
grandiosului program al construcției 
socialiste, trasat de cel de-al cinci
lea Congres al Partidului Muncii din 
Coreea, sînt îndeplinite cu succes în 
toate domeniile economiei și culturii 
naționale.

în același timp, Kim Ir Sen a sub
liniat hotărîrea fermă a R.P.D. Co
reene de a acționa și în viitor, ca și 
pînă în prezent, în direcția înlătu
rării obstacolelor care se află actual
mente în calea reunificării patriei, 
relevînd necesitatea promovării ac
tive a contactelor și dialogului ini
țiate între Nord și Sud, înlăturării 
confruntării militare, reducerii încor- 

, dării, a democratizării societății sud- 
coreene și instituirii unei confedera
ții a nordului și sudului, în scopul 
creării Republicii Confederative 
Koryo.

Congresul al X-lea al P.C. Bulgar. 
A fost exprimată dorința fermă a 
întregului popor bulgar de a acțio
na. în continuare. în direcția întă
ririi rîndurilor mișcării comuniste 
Si muncitorești internaționale. sub 
•steagul marxism-leninismului si al 
internaționalismului proletar, al co
laborării cu țările socialiste și cu 
alte forte progresiste din lume, de 
promovare a principiilor coexisten
ței pașnice între țări cu orînduiri 
sociale diferite. S-a exprimat, tot
odată, solidaritatea deplină cu lupta 
popoarelor din Asia, Africa si Ame
rica Latină pentru libertate si in
dependență națională, precum și do
rința poporului bulgar de a acționa 
neabătut pentru întărirea continuă 
a păcii și securității în Balcani.

cialiste. „România se prezintă" — 
acesta este titlul expoziției ziaru
lui „Scînteia".

în sălile Palatului științei si cul
turii a fost organizată o dezbatere 
publică, condusă de redactori ai zia
rului. specialiști în diverse proble
me de activitate pe teme ca : poli
tica internă și externă a Poloniei, 
securitatea europeană. America La
tină — continent în plină prefacere 
etc. Deosebit de bogate au fost mani
festările artistice. De asemenea, iu
bitorii sportului au avut prilejul să 
urmărească un program variat de 
competiții, la care și-a dat concursul 
și un grup de sportivi din România.

Întreaga capitală a trăit sub sem
nul sărbătorii ziarului preferat, fiind 
pavoazată cu steaguri, pancarte și 
afișe. Peste un milion de locuitori ai 
Varșoviei și de oaspeți din voievo
date au participat la aceste ma
nifestări. Alături de ei, s-au aflat 
oaspeți de onoare ai „Trybunei 
Ludu", delegați ai ziarelor de partid 
din unele țări socialiste, precum și 
ai cotidienelor unor partide comu
niste din alte țări.

Gh. CIOBANU
Varșovia, 9
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TRANSMIT:

S-A ÎNCHEIAT 
TÎRGUL DE TOAMNA 

DE EA LEIPZIG

Duminică după-amiază, la 
Leipzig s-a încheiat tradiționa
lul Tirg de toamnă. Această e- 
diție, care a consemnat o largă 
participare internațională, și-a 
confirmat pe deplin deviza 
„Pentru comerț mondial neîn
grădit, pentru progres tehnic". 
Reprezentanți ai întreprinderi
lor de comerț exterior și ai unor 
cunoscute firme din SO de țări 
au desfășurat timp de 8 zile o 
intensă activitate. Standurile 
României, ilustrare reușită a 
avîntului economic al țării noas
tre, au cunoscut în aceste zile 
un permanent aflux de vizita
tori. Reprezentanții întreprin
derilor de comerț exterior au 
negociat și încheiat o serie de 
contracte comerciale, atît cu 
parteneri din țara gazdă, cît și 
cu cei din alte țări.

Guvernul neo-zeelandez 
a adoptat o serie de măsuri , *esti- 
nate combaterii inflației. între altele, 
au fost hotărîte reevaluarea cu 10 la 
sută a monedei naționale (dolarul), 
interdicția temporară a exporturilor 
la carne de oaie, acordarea unor li
cențe la import. Programul, anunțat 
de primul ministru, Norman Kirik, 
într-o conferință de presă, a intrat în 
vigoare odată cu încheierea perioa
dei de 30 de zile de înghețare a pre
turilor.

fii VIII-Iea Congres inter
național de chimioterapie 
a început la Atena, cu participarea 
a 1 500 de oameni de știință din 46 
de țări ale lumii, printre care și 
România.

Continuă greva feroviari
lor canadieni,!n ciuda măsurii 
legislative privind reluarea obligato
rie de către muncitori a lucrului. 
Sînt afectate o serie de rețele din 
provinciile Ontario și Columbia bri
tanică. Feroviarii care continuă lup
ta sînt pasibili de amenzi și închi
soare pe diferite termene.

Liderul Partidului labu
rist din Marea Britanie, Ha- 
rold Wilson, a criticat politica eco
nomică a actualului guvern conserva
tor. Luînd cuvîntul în localitatea 
Redruth, la un miting organizat de 
Partidul laburist, el â cerut reduce
rea cheltuielilor guvernamentale în 
special a celor militare, mărirea im
pozitelor pe veniturile cele mai ridi
cate, îmbunătățirea soartei pensiona
rilor, o revizuire fundamentală a po
liticii privind locuințele și punerea 
în acțiune a unui plan de luptă îm
potriva speculei cu terenuri și imo
bile.

Ministerul construcțiilor 
din Japonia 3 hotarit să se con- 
struiască o autostradă care să lege 
cele două maluri ale golfului Tokio. 
Pentru aceasta, în golf vor fi con
struite două insule artificiale, care 
vor fi unite printr-un tunel submarin 
și prin poduri. Această soluție cu tu
nel submarin a fost aleasă pentru a 
permite intrarea în continuare a na
velor mari în portul Tokio. Construc
ția va începe în anul 1977 și se ,’*a 
încheia în anul 1985.

Căldură neobișnuită în 
Franța. De aProaPe 0 săptămînă, 
în Franța se înregistrează o căldură 
neobișnuită pentru luna septembrie. 
Temperaturile maxime au urcat pînă 
la 32 de grade în Bretania și 30 de 
grade la Paris. După cum apreciază 
meteorologii francezi, vremea excep
țională pentru acest anotimp se va 
menține și săptămînă viitoare.

Președintele Richard Ni
xon s_a ÎPtilnit la Casa Albă cu 
principalii săi consilieri econdmici 
pentru a examina problema resurse
lor energetice ale Statelor Unite. 
După reuniune, președintele a anun
țat un program destinat să evite 
transformarea actualei penurii cu 
care sînt confruntate în prezent 
S.U.A., într-o adevărată criză.
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