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de simpatie și înaltă stimă a fost întîmpinat 
președintele Consiliului de Stat al României,

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
ieri, la sosirea pe aeroportul din Bogota

IN VENEZUELA S-A ÎNCHEIAT
Prin numeroasele contacte și convorbiri pe care le-a prilejuit, prin semnarea

unor documente de valoare principială și practică deosebită, ea a constituit

un puternic stimulent pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie
••in folosul celor două țări și popoare, o contribuție de seamă la cauza păcii

și cooperării internaționale

Plecarea SOLEMNITATEA
din Caracas SEMNĂRII

Luni, 10 septembrie, s-a înche
iat vizita oficială pe care președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Re
publica Venezuela.

După semnarea documentelor o- 
ficiale la Palatul prezidențial 
„Miraflores" — documente care 
consfințesc rezultatele pozitive și 
cuprinzătoare ale vizitei — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Rafael Caldera și 
doamna Alicia Caldera, s-au în
dreptat spre aeroportul internațio
nal Maiquetia, unde a avut loc ce
remonia plecării.

Pentru a-și lua rămas bun de la 
înalții oaspeți, pe aeroport au ve
nit Aristides Calvani, ministrul 
afacerilor externe, Hugo Perez la 
Salvia, ministrul minelor și hidro
carburilor, Luis. Alberto Machado, 
secretar general la președinția re
publicii — cu soțiile, alți membri 
ai guvernului venezuelean, înalți 
funcționari ai Ministerului Rela
țiilor Externe. Totodată, pe aero
port se aflau Petrache Dănilă, am
basadorul României la Caracas, 
precum și membrii Ambasadei Re
publicii Socialiste România.

Este ora 10 (ora locală). Coloana 
oficială intră pe aeroportul împo
dobit sărbătorește în cinstea soli
lor poporului român.

Conform protocolului venezue
lean, în salonul mare al 
aeroportului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Rafael Caldera și doamna Alicia 
Caldera, își iau rămas bun de la 
membrii guvernului venezuelean și

de la celelalte persoane oficiale 
venite la aeroport.

Tovarășii Ion Pățan. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
Ștefan Andrei, secretar al Comite
tului Central al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
precum și celelalte persoane ofi
ciale care l-au însoțit pe șeful sta
tului român în vizita sa în Vene
zuela și-au luat rămas bun de la 
gazde.

Apoi, pe aeroport, fanfara mili
tară intonează imnurile de stat ale 
celor două țări. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Rafael Caldera trec 
în revistă garda de onoare.

La scara avionului, cei doi pre
ședinți își string cu cordialita
te și căldură mîinile. Președintele 
Nicolae Ceaușescu spune președin
telui Rafael Caldera : „Vă aștept 
în România, domnule președinte".

Tovarășa Elena Ceaușescu își ia 
rămas burr de la doamna Alicia 
Caldera.

în onoarea înalților oaspeți ro
mâni se trag salve de tun.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu salută încă o dată 
pe cei prezenți pe aeroport.

Avionul prezidențial decolează 
lin, îndreptîndu-se spre Bogota, 
capitala Columbiei — următoarea 
etapă a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu pe continentul latino- 
american.

Pînă la frontiera cu Columbia, 
aeronava românească este însoțită 
de avioane cu reacție ale forțelor 
armate venezuelene.

DECLARAȚIEI COMUNE
Luni dimineață, Ia Palatul pre

zidențial „Miraflores" din Caracas, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Venezuela, Rafael Calde
ra, au semnat DECLARAȚIA CO
MUNA ROMANO-VENEZUELEA- 
NA.

Au asistat tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Alicia 
Caldera.

Au fost de față din partea ro
mână — Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior. Stefan 
Andrei, secretar al Comitetului 
Central al P.C.R., George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Mircea Ma- 
lita, consilier al președintelui Con
siliului de Stat, și Petrache Dănilă,

ambasadorul României la Caracas. 
Din partea venezueleană erau pre- 
zenți — Aristides Calvani, minis
trul afacerilor externe, Hugo Pe
rez la Salvia, ministrul minelor și 
petrolului, Luis Alberto Machado, 
secretar general la Președinția Re
publicii, Paulo Perez Perazo, secre
tar particular al președintelui re
publicii, și Juan Uslar Pletri, am
basadorul Republicii Venezuela la 
București.

L<a intrarea celor doi președinți 
în salonul unde a avut loc solem
nitatea semnării declarației au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări. Potrivit protocolului ve- 
nezuelean, s-a dat citire preambu
lului declarației. După semnare cei 
doi președinți își string cu căldură 
mîinile și, împreună cu soțiile, trec 
în salonul ambasadorilor, unde se 
întrețin cordial.

Luni la amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sosit la Bo
gota, capitala Republicii Columbia, 
unde, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, face o vizită oficială, la 
invitația președintelui Misael Pas
trana Borrero.

Columbia este a patra etapă a 
călătoriei pe continentul latino- 
american, călătorie care se dove
dește un mare succes politic, un 
eveniment de amplă rezonanță, cu 
o semnificație cu adevărat istorică.

în drum spre Bogota, avionul 
prezidențial a zburat deasupra 
piscurilor înzăpezite, de peste 5 000 
m, dintre care se ridică semeț 
vîrful Cristobal Colon (Cristofor 
Columb) de aproape 5 800 m.

...Este ora 11,30. Datorită jocului 
fuselor orare dăm ceasul, din nou, 
înapoi cu o oră. Aeronava ateri
zează pe aeroportul internațional 
„El Dorado".

Aerogara este pavoazată cu o 
imensă pancartă cu urarea de bun 
venit : „Columbia os saluda, pre- 
sidente Ceaușescu !“ (Columbia vă 
salută, președinte Ceaușescu !“). 
Drapelele de stat ale României și 
Columbiei flutură în adierea proas
pătă a aerului tare de munte. Pe te
rasa aerogării, un mare grup de ce
tățeni salută cu căldură sosirea 
oaspeților români. Distingem în 
mulțime o lozincă de bun ve
nit adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea C.C. al Parti
dului Comunist din Columbia, de 
un grup de militanți din Bogota.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu cor
dialitate de președintele Misael 
Pastrana Borrero și soția. Cris
tina Arango Vega de Pastrana.

Freședintele Consiliului de Stat 
al României prezintă președinte
lui Columbiei pe tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George Ma- 
covescu. Bujor Almășan, pe cele
lalte persoane oficiale care îl în
soțesc în această călătorie.

în continuarea ceremoniei sînt 
prezentate șefului statului român 
înaltele oficialități columbiene ă- 
flate pe aeroport: ministrul aface
rilor externe, Alfredo Vasquez 
Carrizosa, ministrul afacerilor in
terne, Roberto Arenas Bonilla, 
ministrul apărării naționale, Her
nando Currea Cubides, ministrul 
minelor și petrolului, Gerardo 
Silva Valderrama, președintele 
Curții Supreme de Justiție, Guil
lermo Gonzales Charry, delegatul 
ministerial pe lîngă Președinția 
Republicii, Rafael Azuero Mancho- 
la, guvernatorul provinciei Cundi- 
namarca, Alfonso Davila Ortiz, 
primarul orașului Bogota, Anibal

Fernandez de Soto, primarul Co
lumbiei, cardinalul Anibal Munoz 
Duque, decanul corpului diploma
tic, nunțiul apostolic Angelo Pal
mas. Sînt de față ambasadorul 
României în Columbia, Dumitru 
Moiapu, și însărcinatul cu afaceri 
al Columbiei în România, Alvaro 
Rocha Lalinde.

Cei doi președinți 
un 
ză

iau loc pe 
podium de onoare. Se intonea- 
imnurile de stat ale României 

și Columbiei, în timp ce răsună 
de salve de artilerie. Pre

ședintele Pastrana rostește un 
cuvînt de bun venit. Răspunde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
incinta aeroportului se află ali
niată garda de onoare, alcătuită 
din militari ai diferitelor arme, 
îmbrăcați în splendida uniformă 
de paradă: pantaloni albi, tunici 
verzi și albastre, coifuri cu pene 
roșii și albe. Președintele Nicolae 
Ceaușescu primește raportul 
mandantuluî, după care trece 
revistă garda de onoare.

întreaga ceremonie a primirii pe 
aeroport a fost transmisă în direct 
de Televiziunea columbiană.

Oaspeții și gazdele se îndreap
tă, apoi, în mașini, spre reședința 
oficială rezervată șefului statului 
român. Pe tot parcursul frumoa
sei autostrăzi care duce la reșe
dință vedem din loc în loc flu- 
turînd îngemănate drapelele de 
stat ale României și Columbiei, 
care, printr-o fericită coincidență, 
au, așa cum a fost cazul și cu dra
pelul venezuelean, aceleași culori, 
dar altfel dispuse. Distingem în 
mulțime o mare pancartă pe care 
stă scris : „Bun venit tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu, din partea C.C. 
al Partidului Comunist din Colum
bia !“. i

în zare se profilează
moderne
în inima Anzilor, la o înălțime de 
2 600 m, 
juită de

21

co
in

edificiile
ale acestui oraș, situat

depresiune stră-într-o
coastele repezi ale mun

ților împăduriți. Aici, la Bogota, 
în centrul orașului, în locul de 
unde odinioară a izbucnit văpaia 
răscoalei împotriva colonizatorilor 
spanioli veniți pe aceste meleaguri 
în căutarea faimosului „EI Dora
do", se ridică maiestuoasă statuia 
lui Simon Bolivar, eroul războiului 
de eliberare împotriva colonizato
rilor și primul președinte al „Ma
rii Columbii".

Orașul oferă imaginea unei ar
hitectonici variate. Clădiri stră
vechi. care au înfruntat vremea, 
se învecinează cu construcții mo
derne, cu zgîrie nori ce adăpos-

tesc instituții publice și firme co
merciale. în multe din aceste e- 
dificii își au sediul marile între
prinderi exportatoare de cafea, pro
dus în care Columbia excelează, 
fiind a doua țară producătoare din 
lume. Menționăm însă că, în ul
tima vreme, Columbia încetează 
de a mai fi tributară unui singur 
produs, eforturile țării fiind o- 
rientate spre diversificarea econo
miei, spre industrializare, care a 
devenit o opțiune fundamentală. 
Este o acțiune cu largi perspective, 
ținînd seama de faptul ca această 
țara se bucură de unele din cele 
mai mari bogății naturale de pe 
întreg continentul latino-american.

Pentru a răspunde imperativu
lui recuperării resurselor aflate sub 
control străin a fost înființat „Co
mitetul pentru apărarea, bogățiilor 
naturale", condus de însuși pre
ședintele țării, iar „Legea naționa
lizării progresive", adoptată în 1967, 
prevede trecerea în patrimoniul 
statului a celor mai importante 
întreprinderi aparținînd compa
niilor internaționale.

Sînt toate acestea acțiuni ce se 
integrează curentului amplu, ma
nifestat la scara întregului conti
nent, curent care și-a găsit, între 
altele, expresia în organizarea 
unor reuniuni internaționale, prin
tre care Conferința de la Bogota 
din 1969 — punct de plecare în 
conjugarea eforturilor țărilor din 
zona andină pentru dezvoltarea 
lor economică și socială, pentru 
apărarea intereselor lor naționale.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Columbia — ca, de 
altfel, și în celelalte țări ale Ame- 
ricii Latine — constituie o edifi
catoare mărturie a interesului și 
simpatiei cu care România urmă
rește aceste eforturi ale popoare
lor latino-americane.

început astăzi la Bogota, dialogul 
româno-columbian va inaugura, 
fără îndoială, o nouă etapă în evo
luția raporturilor de colaborare 
dintre cele două țări. Cu acest pri
lej vor fi, desigur, identificate noi 
căi de colaborare între România șl 
Columbia, pentru progresul și mal 
rapid al relațiilor economice, 
culturale, tehnico-științifice și pe 
alte planuri. Există convingerea 
că această vizită constituie un eve
niment de cea mai mare impor
tanță în dezvoltarea raporturilor 
româno-columbiene, în concordan
ță cu interesele fiecărei țări în 
parte și, deopotrivă, cu obiectivele 
generale ale păcii și colaborării în 
lume.

e COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficiala în Repu
blica Venezuela a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
• Mesaje de salut adresate solilor 

poporului român
• Documentele româno-venezuelene 

sînt acte politice de importantă 

internațională
9

apreciază ministrul relațiilor externe al Venezuelei

• „Politica nobilă promovată de președintele 

Ceaușescu este o remarcabilă contribuție 

la apropierea între popoare și colaborarea 

internațională11
• Declarații ale unor personalități marcante din 

Columbia • Comentarii ale presei din Bogota

Tn pagina a lll-a

DECLARAȚIE COMUNĂ
a președintelui Consiliului de Stat

și a președintelui Republicii Venezuela
Președintele Consiliului de Stat al Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Venezuela, dr. Rafael Caldera, ex- 
primînd voința popoarelor respective ;

Avînd în vedere relațiile în creștere, de prietenie 
și cooperare mutuală între cele două țări, precum 
și afinitățile de limbă și cultură dintre popoarele 
lor ;

Animați de dorința comună de a realiza aspi
rațiile de apropiere și înțelegere ale popoarelor ro
mân și venezuelean, de 4 dezvolta și în viitor re
lațiile de prietenie și cooperare între cele două 
state și de a promova cooperarea pașnică între po
poarele lor, pe baza' trainică a respectării princi
piilor și normelor de drept și justiție internațio
nală ;

Convinși de necesitatea creșterii contribuției ce
lor două țări la cauza păcii și securității în lume și 
de a contribui la dezvoltarea cooperării între toate . 
statele ;

Reafirmînd convingerea și adeziunea lor față de 
scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, 
care proclamă voința popoarelor de a trăi în pace 
și în spiritul bunei vecinătăți și de a dezvolta re
lațiile prietenești între toate națiunile ;

Conștienți de importanța fundamentală a întări
rii legalității internaționale și a primatului dreptu
lui între națiuni prin respectul efectiv, cu bună- 
credință al principiilor normelor și obligațiilor 
care le revin în virtutea dreptului internațional ;

Convinși că marile schimbări politice, economice 
și sociale, precum și progresul științific și tehno
logic contemporan fac tot mai importante noile 
principii ale dreptului internațional și necesitatea 
aplicării lor efective în relațiile dintre state ;

Convinși de responsabilitatea ce revine tuturor 
statelor mari, mijlocii și mici, independent de ni
velul lor de dezvoltare sau de sistemul lor politic, 
economic sau social, de a instaura un climat de 
pace și securitate în lume și de a dezvolta relații 
oriețenești și de cooperare între toate țările ;

Convinși că pacea internațională se bazează pe

respectarea dreptului sacru al tuturor statelor la 
suveranitate deplină, independență națională, 
pace și securitate și pe dreptul inalienabil al po
poarelor de a-și hotărî singure soarta, fără nici un 
amestec, constrîngere sau presiune externă ;

Subliniind necesitatea aplicării depline a rezo
luției 1514 (XV) a Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, cuprinsă în „Declarația cu privire la acor
darea independenței țărilor și popoarelor coloniale", 
și condamnînd cu hotărîre orice act care s-ar opune 
aplicării dispozițiilor acestei declarații ;

Animați prin ferma lor hotărîre de a contribui 
în continuare la lupta împotriva colonialismului 
și neocolohialismului în toate formele sale, precum 
și împotriva „apartheidului" și a discriminării ra
siale ;

Reafirmînd dreptul și obligația tuturor statelor 
de a participa și de a coopera între ele în vederea 
soluționării problemelor internaționale care afec
tează umanitatea ;

Convinși că toate statele au dreptul suveran de 
a dispune, fără presiuni externe, de resursele lor 
pentru a obține dezvoltarea economică și bună
starea popoarelor ;

Conștienți de necesitatea de a face eforturi mai 
mari, pe plan național și internațional, în vederea 
asigurării unui progres mai accelerat al economii
lor țărilor în curs de dezvoltare, astfel încît să se 
poată reduce și elimina decalajul dintre acestea 
și țările dezvoltate ;

Reliefînd dreptul tuturor statelor Ia dezvoltare 
culturală independentă, la progres economic și so
cial și de a se bucura de binefacerile științei și 
tehnologiei moderne ;

Ferm convinși de necesitatea stabilirii unei juste 
și echitabile ordini economice și sociale în lume, 
bazată pe justiție socială internațională și pe res
pectarea strictă a drepturilor și obligațiilor econo
mice ale statelor ;
(Continuare in pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Dr. RAFAEL CALDERA
Președintele Republicii 

Venezuela

SARQINI ECONOMICE DE PRIMĂ 
ACTUALITATE, CĂRORA 
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Sarcini economice de primă actualitate, cărora să le consacrăm toate forțele

ÎN INDUSTRIE

Incontestabil, luna august a însemnat o perioadă 
de intensă activitate pe șantiere, concretizată in exe
cutarea unui volum, superior de lucrări de construcții 
fi montaj, tehnologic, in comparație cu lunile pre
cedente, in darea in funcțiune a unui șir de capaci
tăți industriale importante. Rezultatele se datoresc 
măsurilor organizatorice hotărite luate de toți fac
torii angajați in procesul de realizare a investițiilor 
— constructori, beneficiari, furnizori de utilaje și ma
teriale — intervențiilor energice și sprijinului organe
lor locale de partid, muncii politice susținute desfă
șurate de organizațiile de partid pe șantiere.

Sarcinile care au mai rămas de realizat din planul 
de investiții pe acest an sînt mari. Tocmai de aceea, 
ritmul atins în luna trecută nu trebuie sub nici un mo

tiv să.fie slăbit, nu trebuie să cunoască nici o pauză, 
ci,. dimpotrivă, ~ să fie intensificat In septembrie 
și în. lunile următoare. Este absolut necesar ca, în 
continuare, răspunzînd cu însuflețire chemării secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să se asigure o amplă concentrare de 
forțe și mijloace pe șantiere, în unitățile producă
toare de utilaje și materiale, să se acționeze cu și mai 
multă hotărîre, mai energic și mai activ decît pină 
acum, in aceeași principală direcție : accelerarea 
continuă a ritmului de execuție, recuperarea rapidă 
a restanțelor care mai există, darea în funcțiune a 
tuturor obiectivelor și capacităților planificate în a- 
ceastă perioadă.

lată cîteva secvențe din activitatea de investiții.

Restanțele vor fi recuperateEXPERIENȚA LUNII AUGUST DOVEDEȘTE CU PRISOSINȚĂ CĂ ESTE POSIBIL...!
♦

- apreciază tovarășul SOOS MANEA CAROL, secretar al 
Comitetului județean Cluj al P

— Cum s-a materializat In 
luna august — lună a șantiere
lor — îndemnul conducerii parti
dului adresat constructorilor de 
a intensifica activitatea de in
vestiții ?— Pentru a putea aprecia mai realist ce a însemnat luna august pentru investițiile județului nostru, vreau să pornesc de la bilanțul celor 7 luni : 58,4 la sută pe total investiții si 62,2 la sută la construcții montaje — acestea erau realizările. Au fost puse în funcțiune înainte de termen importante capacități de producție, printre care o hală de armături neferoase la întreprinderea „Ar- mătura“-Cluj, 3 cuptoare de var la Combinatul de lianți și materiale refractare Turda, o capacitate la întreprinderea de cazane mici și arzătoare, două cămine pentru nefamiliști ș.a. Procente bune, avans la unele obiective, dar și rămînerl în urmă la altele. Dintre capacitățile și obiectivele scadente la 31 iulie, trei nu au fost finalizate.Este lesne de înțeles că si pentru județul nostru chemarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a ne concentra eforturile in lunile august si septembrie pentru intensificarea ritmului de lucru pe șantiere și asigurarea condițiilor de punere in funcțiune a tuturor obiectivelor și capacităților planificate in acest an, a venit la timpul oportun. Biroul comitetului județean

de partid a analizat, împreună cu factorii de răspundere, situația fiecărui obiectiv din planul de investiții. S-au întocmit programe și s-a trecut operativ la realizarea lor. A avut loc o redistribuire a mijloacelor tehnice și a cadrelor calificate între șantiere. Alături de sutele de mentori, betoniști, zidari, zugravi ai unităților de construcții, care au fost trimiși la locurile unde se simțea lipsa lor, au muncit echipe ale beneficiarilor, care au participat la montajul utilajelor aflate in stoc pe șantiere. La unele lucrări, cum sînt cele de pe șantierul fabricii de nutrețuri combinate, s-a trecut la montajul utilajului tehnologic pe fronturi parțiale, iar pe șantierul lacului de acumulare de la Fîntlnele au fost mobilizate mal multe mijloace de transport, în vederea recuperării rămînerii în urmă.Cele amintite sînt cîteva din măsurile organizatorice și tehnice aplicate. La acestea trebuie adăugat patriotismul înflăcărat cu care au răspuns, la chemarea partidului, zecile de mii de constructori, ingineri și tehnicieni, tineretul care in tot cursul lunii august s-au considerat mobilizați cu toate resursele lor in schimburi prelungite, lucrind „ziua lumină" și chiar noaptea, acolo unde a fost posibil și s-a simțit nevoia. în luna august, pe șantiere, s-a realizat un spor de producție cu 11 la sută mai mare față de luna iulie.

.C.R. — Ce va însemna luna sep
tembrie pe șantierele județului ? 
Există resurse pentru o amplă 
mobilizare a forțelor in vederea 
îndeplinirii planului de investi
ții ?— O recentă plenară a comitetului județean de partid a fost dedicată îmbunătățirii activității de investiții, atit în acest an, cit și în anul viitor. Ținind seama de atmosfera de muncă entuziastă de pe șantiere, o seamă de termene au fost reconsiderate in sensul scurtării lor. Putem anticipa o producție pe șantiere cel puțin la nivelul lunii august, dacă nu mai mare. Vor fi lichidate toate ră- mînerile în urmă ce mai există pe șantierele de la „Industria Sirmei"- Cîmpia Turzii, întreprinderea de medicamente „Terapia", Combinatul de produse ceramice pentru construcții și altele. Vor fi puse în funcțiune noi capacități, printre care o importantă capacitate de depozitare Ia porumb, precum și 13 blocuri de locuințe, unitățile școlare aflate in construcții, căminele muncitorești, adăposturile de animale din I.A.S. și C.A.P, ș.a. Deci, luna septembrie va- marca un nou și important pas în realizarea planului de investiții in 1973, an hotăritor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.

Convorbire realizată de 
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Reșițenii răspund constructorilor 
de pe Someș: Vom satisface 

cererile voastre!Muncitorii, tehnicienii și inginerii I.C.M. Reșița răspund scrisorii deschise a constructorilor Sistemului hidroenergetic Someș, apărută in ziarul „Scînteia" din 28 august a.c., cererii acestora de a devansa anumite lucrări pentru C.H.E. Mărișelu și de a trimite unele ansamble ce condiționează desfășurarea optimă a montajului turbinei nr. 2 Tar- nița.în urma analizei efectuate de către-comitetul de partid și conducerea întreprinderii cu colectivele din secții au fost luate o serie de măsuri operative pentru a veni în întimpinarea solicitărilor constructorilor. Astfel, pentru C.H.E. Tarnița au fost livrate părțile componente ale turbinei nr. 2, cu excepția rotorului, la care se rezolvă unele probleme tehnice, in baza unui program special, in luna septembrie a.c. Mecanismele hidraulice de acționare a vanelor descărcător semi- fund, a căror livrare a întirziat datorită unor modificări constructive și unor greutăți de aprovizionare, sînt în curs de expediere, rămî- nerea In urmă lipHidiridu-șe pină în decada a doua a lunii septembrie.Cit privește devansarea livrării ansamblelor pentru C.H.E. Mărișelu, în urma unei analize comune întreprinse de M.I.C.M.G. și M.E.E., s-au stabilit termene de asigurare, in primă urgență, a camerelor de aspirație în lunile septembrie și octombrie a.c. Pentru restul devansărilor solicitate s-a stabilit ca un colectiv format din specialiști ai celor două ministere să analizeze încărcarea planului la I.C.M. Reșița pe'anii 1974—1975 ; cu această ocazie se vor determina posibilitățile de livrare a turbinelor și a unor echipamente pentru C.H.E. Mărișelu, luindu-se și măsuri de redistribuire a unor echipamente la alți furnizori, de descongestionare a întreprinderii noastre, creîndu-se astfel condițiile practice devansării in expedierea utilajelor tehnologice. Măsurile stabilite cu ocazia acestor analize și termenele de devansare posibile le vom comunica beneficiarului și constructorului și ne vom strădui să găsiră noi soluții, de scurtare a termenelor de execuție.
Semnează : Ion CAZACU, secretarul comitetului’ 
de partid, ing. Mircea POPA, director general 
adjunct, Vasile MATASE, președintele comite
tului sindical, Ion BALEA, secretarul U.T.C., de 
la întreprinderea de construcții de mașini din Reșița 

Laudă celor 700 din Suceava 
care, „molcom, moldovenește", au îndeplinit pianul 

anual„Constructorii de fabrici suceveni" — cum li se mai spune celor aproape 700 de muncitori, ingineri și tehnicieni de la șantierul nr. 6 Suceava al Trustului de construcții industriale din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej — au înscris in bilanțul activității pe opt luni din acest an un remarcabil succes : realizarea planului valoric pe 1973. Așadar, în opt luni cît intr-un an, urmînd ca, în ultimele patru luni din 1973, harnicul colectiv de aci să realizeze lucrări în valoare de peste 14 milioane lei.De la șeful șantierului, inginerul Ionel Luchian, aflăm alte cîteva date semnificative pentru activitatea constructorilor de aici: indicele mediu de realizare a normelor — 107 la sută ; productivitatea muncii superioară cu 10 la sută prevederilor planului ; oîștigul mediu mai mare cu 6 la sută față de prevederi. Dar cel mai bine se simte pulsul muncii pe șantiere. Iată ci- teva secvențe :A doua platformă industrială a municipiului Suceava — platforma din zona de vest. Aici, principalul obiectiv în construcție este cel al fabricii de bere. Pe șantier, o perfectă organizare a muncii. Echipele dau zor pentru mărirea avansului de 30 de zile înregistrat pînă acum. Surprindem un important moment de muncă (fotografia nr. 1) : montarea unui stîlp y de către con

structorii conduși de Pavel Apostol.Revenim în Lunca Sucevei, pe prima platformă industrială a orașului. La combinatul de celuloză și hîrtie se construiește fabrica de carton ondulat. Intîlnim și aici aceeași ambianță de muncă avîntată. Lucrările din interiorul halei principale se află in avans eu 15 zile față de graficele de execuție. Obiectivul la ordinea zilei : turnarea fundației la mașina de carton ondulat. O execută betoniștii și dulgherii conduși de Vasile Chihaia (fotografia nr. 2).Ne aflăm peste drum, la combinatul de prelucrare a lemnului. în incinta acestuia prinde tot mai mult contur o nouă capacitate de producție — fabrica de drojdie furajeră. Constructorii din brigada complexă condusă de Gheorghe Fodor au obținut un avans de peste 4 luni. „Ne străduim ca paralel cu devansarea execuției să realizăm lucrări de cea mai bună calitate" — ține să preeizeze șeful de brigadă Gheorghe Fodor, pe care l-am in- tilnit (fotografia nr. 3) analizind, împreună eu ajutorul său, Vasile Corduheanu, calitatea lucrărilor la rezervoarele stoc.
Gh. PARASCANcorespondentul „Scînteii* Fotografii de E. Dichiseanu

ÎN AGRICULTURĂ

CARTOFII^ Cum se explică decalajul — uneori mare— 
între recoltarea, transportul și însilozarea 

cartofilor în județul Covasna
CE FACEȚI 

CU ROȘIILE?
Recoltarea cartofilor — cultură care are o pondere însemnată în agricultura județului Covasna — a început cu zece zile mai devreme față de alți ani. Conform datelor direcției agricole județene, pînă la 7 septembrie, cooperativele agricole au recoltat cartofii de pe o suprafață de 2180 ha, iar întreprinderile agricole de stat — de pe 750 ha, ceea ce reprezintă 20 la sută și respectiv 47 la sută din suprafețele cultivate. Cooperativele agricole din Hăghig, Arcuș, Chichiș, Chilieni, Cătălina, Lunga, Mărtineni, Tg. Secuiesc, folosind intens combinele și mașinile de recoltat, au reușit să termine recoltatul pe mai mult de jumătate din suprafața cultivată cu cartofi. De asemenea, ferma 2 vege

tală și ferma din Dalnic a I.A.S. Cătălina, ferma din Hăghig a I.A.S. Ozun și altele au recoltat cartofii în proporție de 75—85 la sută. Principala problemă care se pune în a- ceste zile este urgentarea transportului pentru că în multe unități s-au creat stocuri mari de cartofi. Astfel, la cooperativa agricolă Tg. Secuiesc s-au recoltat cartofi de pe 160 de ha din cele 320 cultivate. Două combine deservite de cite două remorci, 4 mașini de scos cartofi, în urma cărora culeg tuberculii peste 300 de oameni, lucrează într-un ritm susținut. Numai că, pînă la ora actuală, de la această cooperativă s-au transportat doar 1 200 tone de cartofi, adică mal puțin de jumătate din cantitatea recoltată. Și în alte cooperati

ve agricole s-au adunat în cîmp mari cantități de cartofi. Astfel, la cooperativa agricolă Turia se află în cimp 1 500 tone, la Sînzieni — 1100 tone, Lunga — 1 500 tone, Mărtineni — 1 900 tone, Cătălina — 1 150 tone. Cantitatea cartofilor de pe tarlalele cooperativelor agricole care așteaptă să fie transportată la bazele de recepție se ridică la peste 21 000 tone. Transportul este deficitar și la fermele întreprinderilor agricole de stat. Aici, stocul de pe cîmp este de peste 10 000 de tone, adică mai mult de o treime din cantitatea de cartofi recoltată pînă in prezent.După cum am constatat la centrul de preluare de la gara Tg. Secuiesc al C.L.F., zilnic sint preluate doar 70—80 tone de cartofi, în timp ce

capacitatea de preluare a centrului este de 200—250 tone. O situație nesaț- tisfăcătoare găsim și la centrul de preluare al Fabricii de amidon din Tg. Secuiesc. După cum ne-a declarat Jancso Ervin, șeful centrului, cu toate că aici zilnic se pot prelua pînă la 1 000 tone cartofi, de la 1 septembrie și pină în prezent cooperativele, agricole de producție din jurul orașului au livrat doar 300 tone. Din ăispozițja organelor județene de partid, autobaza din Sf. Gheorghe a fost obligată șă acorde prioritate cooperativelor agricole la repartizarea autovehiculelor. Această dispoziție este respectată.
TOMURI Geza
corespondentul „Scînteii"

STRUGURII Așteptind „să se mai adune un strop 
de dulceață", poți pierde și ce s-a adunat

Așa s-a Intlmplat, toamna trecută, In cooperative din podgoria Drăgășani. Vor să reediteze această „experiență"?Podgoria Drăgășani din județul Vilcea se numără printre marile zone producătoare de struguri. Condițiile climatice din acest an au favorizat obținerea unor recolte bune.Raidul întreprins în mai multe unități agricole din podgoria Drăgășani a scqs la iveală faptul că strugurii au atins nivelul optim de coacere. De altfel, luni, 10 septembrie, a fost declarată zi de începere a recoltării. Și totuși, în afara membrilor cooperatori din Șutești, în celelalte unități agricole declanșarea culesului a fost aminată pentru o altă dată, pe motiv că timpul este

frumos și că în aceste condiții concentrația de zahăr ar putea să mai crească. Asemenea situații am întîl- nit îndeosebi la Amărăști, Prundeni, Zăvi^eni, Lungești etc. Desigur, dorința de a obține o producție de calitate mai bună este firească. Dar una este dorința și alta realitatea, în acest caz nu se ține seama nici de experiența de anul trecut, cind, din cauza așteptării („să mai prindă strugurii ceva dulceață"), recoltatul nu s-a mai putut desfășura in condiții normale, strugurii au fost prinși de ploi și mucegaiul a dijmuit mult producția.

Un rol important în -strîngerea grabnică a strugurilor îl au secțiile de prelucrare și vinificație.— Pentru acest an — ne relata tov. Savu Dobrișan, șeful secției de vinificație Amărăști — s-au luat măsuri pentru mecanizarea transportului, Plin introducerea unor bene care permit folosirea instalațiilor mecanice de descărcare.într-adevăr, măsura se dovedește a fi deosebit de eficientă, însă, din păcate, ea nu a fost aplicată in întregime. Pină ieri, numai o mică parte din cooperativele agricole in

traseră în posesia benelor ; multe dintre aceste mijloace încă se mai aflau în lucru la șecția de dogărie a , întreprinderii de vinificație Drăgășani.Timpul înaintat nu mai îngăduie amînare nici pentru unitățile producătoare și nici pentru secțiile de preluare. Și unele, și altele au datoria să-și concentreze eforturile pentru ca strugurii să ajungă cit mai repede in teascuri.
Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii"

Ip timp ce directorul întreprinderii de legume- fructe județene Dolj, ing. Constantin Cțicu, se plin- ge că nu are suficiente mașini pentru transportul legumelor de pe cîmp pentru piață și industrializare, directorul întreprinderii de transporturi auto Crgipva, ing. Ilie Moraru, ne afirma că mașinile repartizate nu sint folosite la întreaga capacitate. Atît pe cîmp, la fermele din unitățile producătoare, cit și la fabrică, mai ales, din cauza proastei organizări a transportului, a „exploziei" de roșii din aceaștă perioadă, mașinile staționează între 3—8 ore. în perioada 1—25 august, I.L.F. a avut repartizate 130 de autocamioane care trebuiau să transports 57 662 tone la fabrica de conserve. S-au realizat numai 10 851 tone. Care este situația pe piață și la fabrică ? Tov. ing. Nicolae Păun, directorul fabricii de conserve Calafat, ne relatează că nu se respectă graficele întocmite privind ritmicitatea livrării roșiilor pentru industrializare. In loo de 750 tone de r°Șii Pe zi- PF'_ mește pînă la 800—1 000 tone. Din această cauză, roșiile trebuie să aștepte mult pe platforma fabricii, se depreciază și ca a-

tare produsele nu mai sînt Ja calitatea corespunzătoare. In zilele de 6, 7 și 8 septembrie, centrul de legume-fructe Craiova a trimis Ia fabrică, fără grafic, Jntre 50—80 tone de roșii, Oare centrul din Craiova nu avea ce face cu aceste roșii ? Nu se poate spune acest lucru. Atît în zilele amintite, cît și în zilele de duminică și luni, pe piața Craipvei nu au jost suficiente roșii. Luni, cetățenii carevoiau să cumpere roșiipentru bulion nu au găsit la piață cantități suficiente. De ce se întimplă așa? Cooperativele agricole, in loc să respecte .graficele de recoltare, în anumite zile culeg cantități mult mai mgrl decit pot fi transportate și valorificate. întrucit nu le sortează, pentru piață nu sînt corespunzătoare. Le duc la fabrică, dar aci nu există capacități pentru prelucrare. Surplusul de roșii care nil poate-fi preluat de către fabrică s-ar putea prelucra in eoope-, rativele agricole, dar la acest lucru nu s-a gin- dit deocamdată nimeni.
Nistor ȚUICU 
corespondentul 
„Scînteii" La cooperativa agricolă din Furculești, județul Teleorman, porumbul este cules și depozitat cu grijă Foto : S. Cristian
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VIZITA TDUARfiȘULUI HICOLflE CEAUSESCU IN UENEZUELfl
COMUNICATCOMUN 
cu privire la vizita oficială în Republica 

Venezuela a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

Semnarea unor documente 
privind cooperarea economică, 
tehnico-științiîică și culturală

La Invitația președintelui Republicii Venezuela, dr. Rafael Caldera, și a doamnei Alicia Pietri de Caldera, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat Venezuela între 5 și 10 septembrie 1973.în timpul șederii în Venezuela, președintele Consiliului de Stat și suita sa au vizitat Federația venezueleană a camerelor și asociațiilor de comerț și producție, o întreprindere agroindustrială și o întreprindere de industrializare a laptelui. Au călătorit în statul Bolivar, unde au vizitat întreprinderea siderurgică din Orinoco — Sidor — Corporacion Venezolana de Guayana, întreprinderea de aluminiu din Caroni — Aleasa, precum și barajul și centrala hidroelectrică din Guri.Distinșii oaspeți români s-au bucurat de o primire cordială și prietenească din partea guvernului și poporului venezuelean.Cu prilejul acestei vizite oficiale, președintele Venezuela!, dr. Rafael Caldera, și președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au făcut un schimb de idei cu privire la diferite aspecte ale relațiilor bilaterale dintre cele două țări și asupra diverselor probleme internaționale de interes pentru ambele state și au folosit această ocazie pentru a reafirma voința lor de a lărgi colaborarea și înțelegerea reciprocă dintre România și Venezuela.în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere, s-a constatat cu satisfacție că relațiile de colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Venezuela se dezvoltă continuu, expresie a legăturilor tradiționale dintre cele două popoare și a afinităților de limbă și cultură.în același timp, s-au subliniat importanța deosebită pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale a vizitei președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, în Republica Venezuela și utilitatea continuării contactelor la diverse niveluri și s-a exprimat dorința de a le dezvolta. Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Venezuela, dr. Rafael Caldera, au semnat o declarație comună, care va exercita o mare influență asupra relațiilor bilaterale între cele două țări și va contribui la o apropiere și înțelegere mai eficiente între guvernul și poporul român, pe de o parte, și

DECLARAȚIE COMUNĂ
(Urmare din pag. I)

I. Declară hotărîrea lor comună :
1. De a lărgi relațiile lor tradi

ționale de prietenie și de a inten
sifica cooperarea ambelor țări în 
diversele domenii ale relațiilor 
dintre ele ;

2. De a dezvolta relațiile comer
ciale reciproc avantajoase, diver
sifica tipurile de, mărfuri ce vor fi 
schimbate între cele două țări, de 
a întări și extinde cooperarea de 
interes comun prin instrumente 
juridice care să reglementeze a- 
ceste relații și de a promova folo
sirea reciprocă a resurselor lor na
turale și umane ;

3. Dg a intensifica legăturile de 
prietenie dintre cele două popoare, 
pentru o mai bună cunoaștere a 
valorilor lor spirituale și mate
riale ;

II. Declară solemn hotărîrea lor 
comună ca relațiile lor reciproce, 
ca și relațiile cu toate celelalte 
state, să se bazeze pe următoarele 
principii :

1. Dreptul sacru al fiecărui stat 
Ia existență, libertate, indepen
dență și suveranitate națională ;

2. Dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotărî și dezvolta în 
mod liber sistemul său politic, eco
nomic și social, conform cu pro
priile sale interese și fără nici un 
amestec din afară ;

3. Dreptul suveran inalienabil și 
imprescriptibil al fiecărui stat de 
a dispune de bogățiile sale natu
rale și de toate celelalte resurse 
pentru dezvoltarea economică și 
socială și bunăstarea poporului 
său, fără nici un fel de presiuni 
externe care să împiedice exerci
tarea acestui drept;

4. Deplina egalitate în drepturi 
a tuturor statelor, indiferent de 
mărime, nivelul lor de dezvol
tare și de sistemul lor politic, e- 
conomic sau social;

5. Dreptul fiecărui stat de a 
participa, în condiții de deplină 
egalitate, la examinarea și rezol
varea problemelor internaționale 
de interes comun ;

6. Dreptul fiecărui stat de a be
neficia de realizările științei și 
tehnologiei moderne ;

7. Dreptul fiecărui stat de a sta
bili colaborarea sa cu toate cele
lalte state, în toate domeniile, pe 
baza avantajului reciproc ;

8. Dreptul și obligația statelor, 
indiferent de sistemul lor politic 
șl social, de a coopera între ele 
în vederea menținerii păcii și 
securității internaționale, precum 

guvernul și poporul venezuelean, pe de altă parte.Președinții României și Venezuelei, în spiritul prieteniei care caracterizează relațiile dintre cele două țări, au stabilit realizarea unui program pe perioada 1973-1974, cu scopul de a pune în practică prevederile Acordului de cooperare culturală și științifică, semnat în 1968 și care este în vigoare.Pe de altă parte, în timpul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost semnate următoarele documente : Acord pe termen lung de cooperare economică și industrială, modus vivendi comercial ; Acord-cadru de colaborare științifică și tehnică ; Acord complementar de cooperare tehnică în domeniul agricol și agroindustrial ; Program preliminar de lucru convenit de ministrul minelor, petrolului și geologiei al Republicii Socialiste România și ministrul minelor și hidrocarburilor al Republicii Venezuela și Planul de schimburi culturale pe anii 1973-1974.în cadrul convorbirilor oficiale, între cei doi președinți s-a procedat la un larg schimb de vederi asupra principalelor probleme internaționale actuale, în cursul căruia s-a putut constata că trăsătura dominantă a evoluției politice pe arena mondială o constituie tendința spre intensificarea colaborării între state și afirmarea voinței popoarelor de a asigura un climat de destindere și pace, de promovare pe scară și mai largă a metodei negocierilor directe, ca metoda cea mai adecvată pentru soluționarea litigiilor internaționale.Cele două părți au scos în evidență participarea activă a tuturor statelor, fără deosebire de mărime și potențial, la examinarea și soluționarea tuturor problemelor care confruntă epoca contemporană și care privesc soarta păcii și destinului uman. Totodată, ei au subliniat.rolul și contribuția pe care țările mici și mijlocii o aduc la instaurarea unui climat de pace și securitate în lume și la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între toate națiunile.Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și președintele Rafael Caldera au avut un schimb de păreri asupra situației actuale din Europa. Ei au apreciat in mod pozitiv rezultatele primei faze a lucrărilor Conferinței general- europene de securitate la nivelul miniștrilor de externe — conferință menită să așeze relațiile dintre statele continentului pe baze noi, astfel incit să se asigure fiecărui popor, fiecărui stat posibilitatea de a-și concentra eforturile spre dezvoltarea economico-socială de sine

și pentru favorizarea progresului 
economic și social al tuturor na
țiunilor și în special al țărilor în 
curs de dezvoltare ;

9. Obligația tuturor statelor de a 
nu interveni, sub nici o formă și 
sub nici un pretext, în treburile 
interne sau externe ale oricărui 
alt stat;

10. Obligația statelor să se ab
țină de a recurge la amenințai’ea 
cu forța sau folosirea forței împo
triva integrității teritoriale sau in
dependenței politice a oricărui stat 
sau în orice alt mod incompatibil 
cu scopurile Națiunilor Unite ;

11. Obligația statelor de a se 
abține în relațiile lor internațio
nale de la orice fel de constrîn- 
gere de ordin militar, politic, eco
nomic sau de altă natură și de la 
amenințarea cu folosirea forței, 
sub orice pretext, în orice circum
stanță și sub orice formă, împo
triva altui stat;

12. Dreptul inerent al fiecărui 
stat la legitimă autoapărare indi
viduală sau colectivă ;

13. Obligația statelor de a re
zolva toate diferendele dintre ele 
în mod exclusiv prin mijloace de 
soluționare pașnică și de a pro
mova în mod ferm metoda nego
cierilor directe ca mijlocul, cel mai 
adecvat de soluționare a proble
melor internaționale ;

14. Dreptul fiecărui stat la pace 
și obligația sa de a contribui la 
menținerea acesteia, ceea ce 
constituie interesul primordial 
pentru toate statele ;

15. Obligația fiecărui stat de a 
respecta drepturile fundamen
tale ale statelor care nu sînt sus
ceptibile de nici o alterare și pe 
acelea de care ele se bucură în 
conformitate cu dreptul interna
țional ;

16. îndatorirea fiecărui stat de 
a îndeplini cu bună-credință obli
gațiile asumate în conformitate cu 
Carta Națiunilor Unite, principiile 
și normele de drept internațional, 
unanim recunoscute, și acordurile 
internaționale valabile conform a- 
cestor principii și norme.

în interpretarea și aplicarea lor, 
aceste principii fundamentale ale 
dreptului internațional sînt le
gate între ele și fiecare principiu 
trebuie să fie interpretat în con
textul celorlalte principii și res
pectat, în mod riguros, de către 
toate statele în relațiile lor re
ciproce, și nici o violare a unuia 
dintre acestea nu ar putea fi jus
tificată niciodată și în nici o îm
prejurare.

stătătoare, în concordanță cu năzuințele sale. Ei au fost de acord că realizarea securității și consolidarea păcii în Europa vor exercita o influență pozitivă în întreaga lume. De asemenea, și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea pozitivă a procesului de adîncire a relațiilor dintre statele latino- americane, în diverse domenii de activitate, și, îndeosebi, față de contribuția țărilor andine la acest proces.Cei doi șefi de stat și-au manifestat satisfacția față de rezultatele obținute ca urmare a destinderii în situația internațională și pentru faptul că s-au găsit soluții pe calea negocierilor în unele probleme internaționale.în același timp și-au manifestat neliniștea față de persistența focarelor de tensiune și conflicte care mai există încă în unele zone ale lumii și au exprimat ferma lor dorință de a face tot ceea ce ar fi necesar în scopul obținerii păcii în aceste teritorii.Cele două părți s-au pronunțat în favoarea adoptării de măsuri concrete și efective care să oprească cursa înarmărilor și au exprimat dorința de a se ajunge la un acord rapid în domeniul dezarmării și ca resursele eliberate în acest fel să fie destinate dezvoltării economice și sociale. Printre diversely măsuri examinate, părțile s-au pronunțat cu hotărîre în favoarea stabilirii de zone denuclearizate, al căror statut să fie respectat de către puterile nucleare.Președinții României și Venezuelei au evidențiat semnificația acestei în- tîlniri, care — pentru prima dată în istoria celor două țări — reunește pe șefii acestor state, precum și importanța coincidențelor punctelor de vedere ce s-a manifestat în timpul convorbirilor pe care aceștia le-au avut. Ei apreciază că, prin aceasta, începe o nouă și fructuoasă etapă in relațiile dintre ambele țări.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a exprimat cele mai vii mulțumiri președintelui Rafael Caldera și poporului venezuelean pentru primirea călduroasă oe i-a fost rezervată în timpul acestei vizite in Venezuela.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au invitat pe președintele Republicii Venezuela, dr. Rafael Caldera, și pe soția sa, Alicia P<etri de Caldera, să efectueze o vizită in România.Președintele Republicii Venezuela a mulțumit pentru această invitație și a arătat că, dacă împrejurările îi vor permite, va efectua vizita cu multă plăcere.

III. Declară hotărîrea lor co
mună :

1. De a dezvolta relații de prie
tenie și cooperare cu toate sta
tele, pe baza principiilor cuprinse 
în prezenta declarație ;

2. De a coopera, pe plan inter
național, în realizarea de măsuri 
eficace în vederea opririi cursei 
înarmărilor și, astfel, de a pregăti 
calea spre dezarmare, în crearea 
de zone denuclearizate în diferite 
regiuni ale lumii, bazate pe anga
jamente ferme din partea statelor 
nucleare de a nu folosi armele a- 
tomice împotriva statelor partici
pante la astfel de zone și de a 
respecta statutul de denucleari- 
zare; w

3. De a promova pacea, destin
derea, buna înțelegere și coope
rarea între toate națiunile lumii ;

4. De a acționa cu hotărîre pen
tru stabilirea și menținerea unei 
ordini mondiale, bazată pe justi
ția socială internațională, pentru 
instaurarea unei diviziuni inter
naționale a muncii mai raționale 
și realizarea transformărilor care 
trebuie să fie efectuate în struc
tura economiei mondiale ;

5. De a intensifica activitatea 
lor în favoarea normalizării și 
dezvoltării comerțului, a amplifi
cării cooperării economice între 
toate statele și a întăririi Inde
pendenței economice a țărilor în 
curs de dezvoltare, pentru favori
zarea dezvoltării susținute a eco
nomiilor naționale în scopul de a 
obține dezvoltarea deplină a po
poarelor ;

6. De a coopera pentru întărirea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite în menținerea și consolida
rea păcii și securității internațio
nale, în dezvoltarea cooperării în
tre toate națiunile și promovarea 
normelor dreptului internațional 
în relațiile între state.

IV. Dorind să asigure aplicarea 
principiilor și realizarea obiective
lor conținute în prezenta declara
ție, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Venezuela, 
dr. Rafael Caldera, declară voința 
lor comună de a aprofunda și 
lărgi contactele între cele două 
țări, pe cale diplomatică normală 
sau prin consultări periodice la 
diferite niveluri.

întocmită la Caracas, în două e- 
xemplare, fiecare în limbile ro
mână și spaniolă, la 10 septembrie 
1973.

Luni dimineața, la reședința pre
zidențială „Miraflores" din Cara
cas, a avut loc semnarea unor 
dooumente privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a acti
vității de cooperare economică în
tre România și Venezuela.

Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și Aristides 
Calvani, ministrul afacerilor exter
ne al Venezuelei, au semnat un 
modus vivendi comercial între cele 
două țări, precum și un Acord pe 
termen lung de cooperare econo
mică și industrială între cele două 
guverne.

Totodată, tovarășul Ion Pățan a 
semnat, împreună cu ministrul ve
nezuelean al agriculturii, Miguel 
Rodriguez Viso, Acordul comple

DOCtIMENTElE RDMÂN0-VENEZUE1ENE 
SIMT ACTE POLITICE 

DE IMPORTANTA INTERNAȚIONALĂ 
- apreciază ministrul relațiilor externe al Venezuelei

TELEGRAME

La solicitarea grupului de presă 
român care însoțește pe președin
tele Ceaușescu în vizita în țările 
din America Latină, ministrul afa
cerilor externe al Venezuelei. Aris
tides Calvani, împărtășind opiniile 
sale asupra importanței documen
telor oficiale româno-venezuelene, 
asupra semnificației vizitei șefului 
statului român în Venezuela, a de
clarat :

„Este pentru prima oară cînd 
șeful unui stat socialist vizitează 
Venezuela. Acest singur fapt 
ar fi de ajuns să dea un ca
racter cu totul deosebit acestei 
vizite, o importanță cu totul apar
te. Dincolo de aspectul îmbucură
tor al coincidențelor punctelor de 
vedere care s-au manifestat în tot 
timpul convorbirilor, trebuie, cred, 
sesizate tocmai acele resorturi in
time care au făcut ca discuțiile la 
nivel înalt să fie încununate de 
succes, ca rezultatul lor să fie con
semnat într-o declarație comună, 
care prin întregul său conținut 
constituie un magistral document 
politic. Am în vedere. în primul 
rînd, 'faptul că Venezuela, ca și 
România sînt țări care au luptat 
îndelung, cu eroism — și istoria 
atestă cu pregnanță acest adevăr 
— pentru a-și cuceri independen
ta, o independență reală care/să 
le asigure o dezvoltare ‘de sine stă
tătoare ; că Venezuela ca și Româ
nia sînt țări care depun eforturi 
uriașe pentru a-și înscrie prezen
ta în rîndul țărilor dezvoltate ale

„Politica nobilă promovată de președintele 

Ceaușescu este o remarcabilă contribuție 
la apropierea intre popoare și colaborarea 

internațională"
DECLARAȚII ALE UNOR PERSONALITĂȚI COLUMBIENE

In declarații făcute reprezentanților presei române, personalități de 
frunte ale vieții politice columbiene au ținut să sublimeze impor
tanța deosebită care se acordă laPRIMARUL GENERAL AL BO- GOTEI. HANIBAL FERNANDEZ DE SOTO :„Urmăresc de mult timp politica internațională a României, dinamică si activă, purtind amprenta puternică a personalității președintelui Nicolae Ceaușescu. Este o o- noare pentru Bogota, este o onoare pentru mine, pentru conducătorii orașului, să putem primi pe președintele Nicolae Ceaușescu și pe doamna Elena Ceaușescu — si aici, Ia sediul primăriei generale — pentru a ne exprima profunda noastră considerație față de distinșii oaspeți... Așteptăm cu cel mai mare interes această vizită, un interes

PRESA DIN BOGOTA RELEVĂ PERSPECTIVELE PE CARE 
LE DESCHID CONVORBIRILE ROMANO-COLUMBIENEBOGOTA 10 (Agerpres). — Corespondență de Ia Eugen Pop : Ziarele din Bogota consacră vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Columbia numeroase articole, reportaje, materiale informative despre România.Ziarul „EL ESPECTADOR" re

mentar de cooperare tehnică în 
domeniul agricol și agroindustrial.

în aceeași zi, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Hugo Perez La Salvia, 
ministrul minelor și petrolului al 
Venezuelei, au semnat un Program 
preliminar de lucru convenit între 
cele două guverne.

★ •
Ministrul afacerilor externe al 

României, George Macovescu, și 
ministrul afacerilor externe al Ve
nezuelei, Aristides Calvani, au 
semnat, luni dimineața, un Acord 
de cooperare în domeniul tehnicii 
și al științei între cele două țări. 
Totodată, a fost semnat, de către 
directori din cele două ministere, 
un plan de acțiuni culturale pe 
anii 1973—1974.

lumii ; că ambele țări sînt hotărîte 
să atingă acest stadiu superior în 
condițiile unei independente depli
ne asupra propriilor lor acțiuni, în 
concordantă cu interesele lor na
ționale, stăpîne pe bogățiile lor. pe 
toate resursele materiale și spiri
tuale de care dispun, stăpîne pe 
propriul lor destin.

în sfîrșit, platforma comună pe 
care ne-am întîlnit și de pe care 
înțelegem să acționăm depășește 
diferențele ideologice care ne des
part. sistemele social-politice dife
rite cărora aparțin statele noastre, 
ideologii șj sisteme cărora fiecare 
înțelegem să le rămînem credin
cioși. Rămîtnînd. deci, fideli, fieca
re propriilor noastre ideologii în
țelegem să ne conjugăm eforturile 
pentru a atinge un stadiu superior 
de dezvoltare, în interesul ambe
lor popoare. în acest mare con
text, documentele româno-venezue
lene semnate la Caracas depășesc 
sfera unor acte politice de interes 
bilateral, devin acte politice de 
importantă internațională, iar vi
zita președintelui Ceaușescu în 
Venezuela constituie un eveniment, 
politic de însemnătate istorică".

Reportajul vizitei 
a fost realizat de :
Ion CÂRJE 
Romulus CAPLESCU 
Radu PASCAL 
Valentin PĂUNESCU
Telefotografii : Radu Cristescu

Ion Dumitru

Bogota vizitei președintelui român.cu atit mai remarcabil cu cit, se știe, popoarele noastre se simt a- proape unul de altul, prin afinități de limbă si cultură".PREȘEDINTELE SENATULUI COLUMBIAN, HUGO ESCOBAR SIERRA : „Politica nobilă promovată de președintele Ceaușescu pentru apropiere si înțelegere intre popoare este o. remarcabilă contribuție la colaborarea internațională. De aceea, vizita președintelui Ceaușescu ne prilejuiește o mare satisfacție. Nutrim convingerea că această foarte importantă vizită va contribui la dezvoltarea bunelor relații care există intre România și Columbia".

zervă vizitei trei pagini speciale. Pe prima din aceste pagini se publică portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, însoțite de date biografice.Intr-un editorial intitulat „ROMÂNIA IN COLUMBIA", ziarul rele

Vizita dumneavoastră 
constituie un motiv 

de bucurie pentru clasa 
muncitoare

MESAJE DE SALUT ADRESATE SOLILOR POPORULUI ROMÂN
în timpul vizitei sale în 

Venezuela, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost adresate tele
grame și mesaje de salut din par
tea unor organizații sociale, con
ducători de instituții și cetățeni. în 
care se exprimă satisfacția pentru 
prezența conducătorului României 
în această țară.

în mesajul adresat de Centrala 
regională a muncitorilor Districtu
lui Federal și statului Miranda 
semnat, în numele Comitetului Exe
cutiv, de Francisco J. Camacaro — 
secretar general, se arată : „Vă rog 
să primiți salutul cordial și fră
țesc al Comitetului Executiv al 
Centralei regionale a muncitorilor 
Districtului Federal și statului Mi
randa, organizație muncitorească 
afiliată la Centrala Unitară a oa
menilor muncii din Venezuela 
(C.U.T.).

Vizita dumneavoastră în patria 
noastră constituie un motiv de 
bucurie și plăcută satisfacție pen

tru clasa muncitoare și îndeosebi 
pentru cei care, ca și noi, împăr
tășesc. îmbrățișează în țara noastră 
glorioasele stindarde ale interna
ționalismului proletar, revoluționar 
și de clasă.

Relațiile noastre cu' muncitorii 
din țara dumneavoastră se întăresc 
și se dezvoltă pe calea prieteniei 
și solidarității care unesc muncito
rii din întreaga lume.

Vă transmitem acest mesaj ca o 
mărturie a afecțiunii și prieteniei 
noastre față de guvernul și poporul 
român, uniți cu noi prin luptele și 
eforturile lor fecunde”.

Au mai adresat telegrame în 
care se exprimă cordiale urări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu : Pablo 
Villafane, președintele Poștei ae
riene din Caracas, și Rafael A. Re
yes și Francisca Romero de Reyes, 
părinți ai unui student venezue
lean care studiază fizica Ia Urr 
versitatea din București.

Excelenței Sale
Domnului dr. RAFAEE CALDERA

Președintele Republicii Venezuela

CARACAS

Ne despărțim de frumoasa și ospitaliera dumneavoastră țară ducînd 
cu noi sentimentele de satisfacție pentru fructuoasele convorbiri purtate 
cu Excelența Voastră și pentru plăcuta posibilitate oferită de a cunoaște 
cîteva din realizările harnicului și talentatului popor venezuelean 
prieten.

îmi exprim încă o dată convingerea că vizita pe care am avut 
plăcerea să o efectuez în Republica Venezuela va marca o nouă etapă 
ne calea dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare statornicite 
între țările și popoarele noastre și transmit sincere mulțumiri Excelenței 
Voastre și poporului venezuelean pentru primirea deosebit de cordială.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Romavjfl.

Excelenței Sale
Domnului JOSE FIGUERES FERRER

Președintele Republicii Costa Rica

SAN JOSE

Părăsind teritoriul Republicii Costa Rica, am deosebita plăcere să 
adresez, încă o dată. Excelenței Voastre și poporului costarican prieten, 
cele mai cordiale mulțumiri pentru primirea călduroasă și ospitalitatea 
desăvîrșită care ne-au fost rezervate în timpul șederii noastre în fru
moasa dumneavoastră țară.

Ne exprimăm convingerea că vizita pe care am efectuat-o, convor- < 
birile rodnice, tratatul de prietenie și cooperare, acordurile și înțele
gerile bilaterale semnate cu acest prilej vor contribui la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România 
și Republica Costa Rica, în interesul reciproc al popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat ț 

al Republicii Socialiste România

vă însemnătatea și semnificația vizitei președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. „Este foarte plăcută pentru noi vizita președintelui român — scrie ziarul — și ne produce satisfacție faptul că relațiile dintre cele două țări, avind sisteme social-politice diferite, au un caracter atit de normal".Elogiind personalitatea tovarășului Ceaușescu, editorialul consideră că „vizita distinsului conducător pune în evidență hotărirea țării noastre de a avea legături comerciale, culturale și diplomatice cu partea socialistă a lumii. înainte de toate, vizita președintelui României, convorbirile pe care le va a- vea cu președintele nostru, precum și cele ale membrilor delegației române cu omologii lor columbieni vin să ratifice un fapt căruia însăși lipsa de spectaculos ii conferă marea semnificație : atitudinea prietenoasă a Columbiei față de lumea întreagă. Bun venit președintelui Ceaușescu, personalitate a unui popor îndepărtat, dar sensibil, prieten, cult, demn, pentru care manifestăm o vie cordialitate".Numeroase întreprinderi industriale și de comerț exterior urează, în paginile presei, bun sosit în Columbia președintelui Ceaușescu.Un alt cotidian columbian de mare tiraj, „EL TIEMPO", publică, pe prima pagină, portretul președintelui Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, însoțit de un editorial intitulat „Președintele României". în editorial se arată că vizita șefului statului român în Columbia, „face parte dintr-o lungă călătorie țfe care o realizează în mai multe țări din America Latină, în vederea stabilirii de legături de cooperare și de apropiere". Ziarul subliniază că vizita președintelui Ceaușescu în Columbia și în alte țări din America Latină se încadrează in noile realități ale evoluțiilor internațio- nale,. „Aceste realități, în afară de aspectele pur politice, oferă perspective de colaborare și de schimburi pe plan economic și comercial, pe baza avantajului reciproc, în cadrul general al dezvoltării care preocupă, azi, toate popoarele. România prezintă posibilități de schimburi, facilitînd un cîmp de negocieri care, prin intermediul vizitei domnului Ceaușescu, se poate consolida. Nu numai pentru aceste circumstanțe, cit pentru cadrul prietenesc al prezenței președintelui Ceaușescu în Columbia, exprimăm sincere urări pentru ca vizita' domniei sale la Bogota să fie cit se poate de plăcută".Ziarul „EL SIGLO" publică pe prima pagină o relatare în legătură cu sosirea președintelui Ceaușescu și date cu privire la programul vizitei. Textul este însoțit de portretele tovarășului Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.
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Cereți și vom publica

NOUTĂȚI DIN INVĂȚĂMINT
Reproducem astăzi, la solicitarea mai 

multor cititori ai rubricii noastre, răspun- 
sul Ministerului Educației și tnvățămîntu- 
lui la întrebarea :

Cum se va perfecționa învățămîntul
profesionalȚinînd seama de faptul că, începînd cu anul 1976—1977, toți tinerii vor absolvi prima treaptă a liceului și, drept urmare, vor dobîndi un o- rizont mult mai larg de cunoștințe generale, se creează condiții ca școala profesională și ucenicia să dea tinerilor numai cunoștințe profesionale și deprinderi practice temeinice pentru exercitarea profesiei. în acest context, formarea muncitorilor calificați va fi asigurată prin cursuri de calificare de scurtă durată (pînă la 6 luni) pentru fracțiuni de meserii și meserii simple ; pregătirea muncitorilor pentru meserii cu un grad de complexitate mal ridicat se va face prin școala profesională și ucenicie, cu durata de 1 an — 1 an și jumătate. în noile condiții de generalizare a primei trepte a liceului se creează posibilități de realizare a unei pregătiri politehnice (în două meserii apropiate) și, totodată, de reducere a du- '■ ratei școlii profesionale.Planurile de invățămint și programele școlare, pentru școala profesională cu absolvenți ai anului II de liceu, vor fi îmbunătățite astfel încît ele

să cuprindă : pregătirea de specialitate (cunoașterea utilajului, a tehnologiei, a organizării locului de muncă și a relațiilor de muncă) și pregătirea practică (circa 80 la sută din numărul total de ore prevăzute în planul de invățămint). Se vor îmbunătăți, în continuare, programele și îndeosebi manualele școlare, astfel îficît acestea să pună un mai mare accent pe cunoașterea principiilor de funcționare, exploatare și întreținere a utilajelor și instalațiilor, a proceselor tehnologice noi și a metodelor moderne de organizare științifică a muncii.Pentru realizarea unei cit tnai bune însușiri a meseriei se vor lua măsuri avînd drept scop îmbunătățirea instruirii practice a elevilor. Structura anului de învăță- mînt va fi stabilită de către fiecare școală împreună cu fiecare unitate economică pentru care pregătește cadre, asigu- rîndu-se alternarea pregătirii teoretice cu pregătirea practică în cadrul unei zile, săptămîni, unui trimestru sau an. în felul acesta, noua structurare a anului de Invățămint va avea în vedere posi

bilitatea ca elevii să participe direct în procesul de producție, pentru a-și însuși cit mai bine meseria (campanii în agricultură, perioade de vîrf în producția sezonieră etc.). Ministerele, organele centrale și locale ale administrației de stat, centralele industriale și întreprinderile vor intensifica acțiunea de organizare și dotare a atelierelor de producție școlară și vor asigura locuri de muncă pentru toți elevii care se instruiesc direct în procesul de producție.în colaborare cu celelalte ministere și organe centrale interesate, în funcție de durata de pregătire și dinamica profesiunilor cerute de economia națională, se află în curs de elaborare un nou nomenclator de pregătire prin școala profesională și ucenicie, într-o nouă concepție, care să-i asigure absolventului o pregătire politehnică de profil larg. Nomenclatorul pentru cursurile de scurtă durată va fi mult mai elastic, pentru a permite introducerea, în continuare, a unor noi meserii simple sau fracționarea meseriilor existente, consecință a extinderii procesului de mecanizare și automatizare.Evoluția economiei noastre naționale, modernizarea acesteia necesită sporirea contribuției în- vățămîntului profesional la pregătirea muncitorilor calificați. în acest scop vor cunoaște dezvoltare, în continuare, formele serale de pregătire a muncitorilor (școala

profesională serală, ucenicie cu pregătire teoretică prin învățămîntul seral). O atenție deosebită se va acorda pregătirii muncitorilor calificați în meseriile în prezent deficitare din economie (meserii din industria minieră, petrolieră, construcții ș.a.).Se vor încadra cu prioritate pe funcția de maistru absolvenți ai liceelor cu profil industrial care au stagiu In producție ca muncitor calificat. Totodată, școlile de maiștri cu durata de un an la cursurile de zi și doi ani la învățămîntul seral vor asigura pregătirea ca maiștri a muncitorilor calificați cu experiență de producție, absolvenți ai școlilor profesionale.Măsurile privind profilul și structura școlilor profesionale sînt valabile începînd cu data generalizării primei trepte a liceului. Pină atunci. Învățămîntul profesional va funcționa pe baza planurilor de învățămînt și a programelor școlare în vigoare, în perioada următoare vor fi continuate măsurile de îmbunătățire a instruirii practice a elevilor, de organizare și dotare a atelierelor școlare, de perfecționare a manualelor, astfel ca acestea să pună un mai mare accent pe cunoașterea principiilor de funcționare, exploatare și în- -treținere a utilajelor, pe aprofundarea metodelor moderne de organizare științifică a muncii.
Rubrică redactată de
Mihai IORDĂNESCU

ÎN PRAGUL DESCHIDERII ANULUI ȘCOLAR

MANUALE Șl PROGRAME... LIPSĂ LA APELB

MARTI,11 SEPTEMBRIE;Sala mare a Palatului Republicii Socialiste România (ora 20): Filarmonica „George Enescu"; Dirijor : Mircea Cristes- cu ; Solist : Leonid Kogan.în program : Mozart: Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră. K.W. 216 ; G. Enescu : Simfonia I. MIERCURI,12 SEPTEMBRIEStudioul de concerte al Radioteleviziunii (ora 20) : Orchestra simfonică a Radioteleviziunii române : Dirijor : Samo . Hubad : Solist : Ion Voicu.în program : G. Enescu : Rapsodia I : N. Paganini : Concertul nr. 1 pentru vioară si orchestră ; J. Brahms : Simfonia a IV-a.Sala mare a Palatului Republicii Socialiste România (ora 17) : Recital de vioară Leonid Kogan.Sala mică a Palatului Republicii Socialiste România (ora 20).în program : Cvartetul „Philharmonia" : Z. Van- cea : Cvartetul nr. 5 ; Cvartetul „Muzica" : M. Chiriac : Cvartetul nr. 2 ; Cvartetul „Pro Arte" : D. Capoianu : Cvartetul nr. 2 : P. Bentoiu : Cvartetul Consonantelor.JOI, 13 SEPTEMBRIEStudioul de concerte al Radioteleviziunii (ora 20) : Orchestra simfonică a Radioteleviziunii sovietice ; Dirijor : Ghennadi Roj- destvenski.în program : G. Enescu : Uvertură de concert ; R. Scedrin : „Anna Karenina" — muzică romantică ; P. I. Ceaikovski : Simfonia „Manfred".Ateneul Român (ora 17) : Recital de pian : Philippe Entremont.în program: J. S. Bach: Partita I în Si b. major ; W. A. Mozart : Sonata în Mi b. major, K. V. 282 ; F. Chopin : Sonata în si b. minor op. 35 ; Cl. Debussy : Preludii ; S. Prokofiev : Sonata a II-a in re minor.Opera română : C. Trăilescu : „Primăvara" — balet. Dirijor : Cornel Trăilescu ; Coregrafia :

Vasile Marcu j Scenografia : Hristofenia Cazacu ; Soliști: Magdalena Popa, Petre Clortea, Bojidar Petrov, Gheorghe Căciu- leanu.
VINERI, 

14 SEPTEMBRIESala mare a Palatului Republicii Socialistă România (ora 20) : Filarmonica „Moldova" din Iași ; Dirijor : Ion Baciu; Solist : Philippe Entremont.

în program : J. Ch. Bach : Simfonia in Re major, op. 18, nr. 4 ; J. S. Bach : Uvertura nr. 1 în Do major ; K. Stamltz : Simfonia concertantă în La major pentru vioară și orchestră ; W. A. Mozart : Simfonia în Si major. K. V. 319.Opera română (ora 20): G. Puccini : „Tosca" ; Dirijor : Constantin Pe- trovici ; Regia : Hero Lupescu ; Scenografia : Ion Mavrodin. în distri-
Programul 

manifestărilor 
Festivalului 

„George Enescu"

în program : S. Todu- ță : Concertul pentru orchestră de coarde ; M. Ravel : Concertul în Re major pentru mina stingă ; — Concertul în Sol major pentru pian și orchestră ; R. Strauss: Poemul simfonic „Till Eulen- spiegel".Ateneul Român (ora 17) : Ansamblul de cameră „Madrigaliștii din Praga" ; Dirijor : Miroslav Venhoda.în program : C. Monteverdi: Cîntece de război și de dragoste ; P. Eben: Evocări Praghensia. •
SÎMBATA,15 SEPTEMBRIESala mică a Palatului Republicii Socialiste România (ora 17) : Cvartetul de coarde al Filarmonicii din Cluj.în program : G. Enescu : Cvartetul , nr. 2 : M. Jora : Cvartetul nr. 2 ; A. Vieru : Cvartetul nr. 2.Ateneul Român (ora 20): Orchestra de cameră „Collegium Aureum".

buție : VI. Atlantov, R. Bakocevici, O. Enigărescu.
DUMINICA,16 SEPTEMBRIEAteneul Român (ora 11) : Orchestra de cameră „Soliștii din Sofia". Dirijor : V. Kazandjiev.în program : J. Ph. Rameau : Concerto grosso nr. 6 ; J. Haydn : Divertisment în La major ; S. Prokofiev : Viziuni fugitive. Sarcasme ; G. Rossini : Sonata în Sol major.Sala mică a Palatului Republicii Socialiste România (ora 17): Concert de lieduri de compozitori români.Studioul de concerte al Radioteleviziunii (ora 20): Concert de muzică populară românească : Gheorghe Zamfir și orchestra sa.Ateneul Român (ora 20) : Orchestra de cameră „București". Dirijor : Ion Voicu. Corul „Madrigal" al conservatorului „C. Porumbescu". Dirijor : Marin Constantin.

Opera română (ora 20): Gh. Dumitrescu : „Ion Vodă cel Cumplit". Dirijor : Anatol Kisadjl. Regia : George Teodorescu. Scenografia : Toni Gheorghiu. în distribuție : Gheorghe Crăsnaru, Iu- lia Buciuceanu, Constantin Iliescu, Magdalena Cononovici, Viorel Ban, Ed. Tumageanian.
LUNI, 17 SEPTEMBRIESala mare a Palatului Republicii Socialiste România (ora 20) : Filarmonica „George Enescu" ; Dirijor : Georges Prâtre ; Solist : Valentin Gheorghiu.în program : R. Schumann : Concertul în la minor pentru pian și orchestră ; G. Mahler: Simfonia I.Sala mare a Palatului Republicii Socialiste România (ora 17): Recital de vioară ; Yehudi Menuhin. La pian : Hephzibah Menuhin.în program : J. Brahms : Sonata nr. 1 în Sol major ; G. Enescu : Sonata a ITI-a pentru pian și vioară „în caracter popular românesc" ; L. v. Beethoven : Sonata nr. 7 în do minor, op. 30, nr. 2.Opera română : G. E- nescu : „Oedip". Dirijor: Cornel Trăilescu ; Regia : Jean Rînzescu ; Scenografia : Roland Laub, G- felia Drăgănescu. în distribuție : David Ohane- zian, Elena Cernei, Maria Sindilaru, Valentin Teodorian, Mlhaela Botez, Viorel Ban.
MARTI, 18 SEPTEMBRIESala mare a Palatului Republicii Socialiste România (ora 20) : Orchestra simfonică a Radioteleviziunii române. Dirijor : Iosif Conta. Solist : Yehudi Menuhin.în program : Beethoven : Uvertura „Leonora" nr. 3 ; Beethoven : Concertul pentru vioară și orchestră ; G. Enescu : Simfonia a IlI-a în Do major, op. 21 ; Corul Radioteleviziunii ; Dirijorul corului : Aurel Grigoraș.Ateneul Român (ora 17): Cvartetul de coarde „Tokio".în program : J. Haydn: Cvartetul In Sol major, op. 76, nr. 1 ; Fr. Schubert : Cvartetul în la minor, op. 29, nr. 13 ; B. Bartok : Cvartetul nr. 5.

Ffaptul 
'DIVERS 
| Apel
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recepționat 
la timpPe adresa direcției circulație din cadrul Inspectoratului general al miliției a sosit o sesizare din Birlad. Relatînd că multe autobuze de pe liniile locale de transport în comun circulă fără amortizoare de zgomot, emanînd totodată în atmosferă o mare cantitate de gaze toxice, mai mulți locuitori ai orașului solicitau un control la întreprinderea de gospodărie comunală. O dată recepționat acest semnal, o formație de lucrători din cadrul serviciului de circulație al Inspectoratului județean Vaslui al Ministerului de Interne a confirmat sesizarea. în consecință, autovehiculele care prezentau defecțiuni tehnice au fost scoase din circulație, tar cei răspunzători de starea lor tehnică — obligați să le repare.

... I.T.A
C3 »într-una din zilele trecute, Ion Florea, șofer la I.T.A. Argeș, s-a prezentat la serviciu intr-un avansat grad de ebrietate. Evident, nu i se putea permite să urce la volan. De altfel, revizorul tehnic i-a și interzis acest lucru, invitîndu-1, pentru explicații, la sediul autocoloa- nei. Dar I.F. ținea morțiș să-șl arate dexteritatea de șofer. Și, ureîndu-se pe autotractorul 21-AG-229, a început să-1 urmărească pe revizor prin curtea întreprinderii ! Oprit în cele din urmă de cîțiva oameni, I.F. a fost nevoit să tragă „pe dreapta". Acum așteaptă să afle cit l-a costat joaca de-a dexteritatea.

A intrat în tradiția școlii noastre ca, în ziua deschiderii cursurilor, toți e- levii să găsească pe bănci manualele ce le sînt necesare — pe care prin grija partidului și statului le primesc în mod gratuit. Pentru aceasta. cu cîteva săptămîni înainte, forurile de învățămînt și de difuzare urmăresc îndeaproape, pe bază de grafice și comenzi, operația de aprovizionare a școlilor cu manuale. Cum se prezintă situația, acum, cu puține zile înaintea noului an de învățămînt ?Un raid prin școli din București și din județele Timiș și Vrancea ne prilejuiește o primă constatare : comparativ cu anii precedenți, aprovizionarea cu cărți școlare a unităților de învățămînt s-a desfășurat mal organizat și cu rezultate bune. Astfel că, in prezent, in majoritatea școlilor manualele se află repartizate pe clase, pe obiecte de învă- țămînt, gata pregătite să fie inminate elevilor.Apreciind această operativitate ti spiritul de or

dine in difuzarea cărții școlare, cadre didactice și directori de școli ne-au semnalat însă și unele dificultăți. Din seturile de manuale destinate fiecărei clase unele titluri sînt... lipsă la apel. Astfel, dintr-o situație statistică— pe care organele de resort din județul Timiș au furnizat-o corespondentului „Scînteii" Cezar Ioana— reiese că, pînă la 5 septembrie, sosiseră în depozitele centrelor de difuzare : din 174 de titluri în limba română — 157 ; din 175 de titluri în limba germană — 168 ; din 190 de titluri în limba maghiară— 165 ; din 61 de titluri în limba sîrbă — 51. Cîteva dintre titlurile care lipsesc : Geometrie în spațiu (anul I), Limba română (clasele I. III. VI), Aritmetică (clasa a II-a), Filozofie (anul III), Istorie șl Geografie (anul IV) etc. în școli din București ni s-a semnalat absența unor cărți pentru clasa a IX-a a școlii generale —• Matematică, Fizică, Chimie, Geometrie, Desen, a Geografiei (clasele III și IV), iar pentru licee — Istoria și Geografia Româ

niei (anul IV), Limba română (anul III), unele manuale de științe sociale etc. Cercetînd lista restanțelor din comenzile de manuale ale școlilor, neonorate de unitățile de difuzare, se observă că nu e vorba pretutindeni de aceleași titluri (deși sînt și din acestea) — ceea ce ar fi presupus că au fost tipărite cu întîrziere, cît de titluri diferite, demon- strînd astfel deficiențe în sistemul de difuzare.Lista de titluri care n-au ajuns încă în școli ar putea fi completată și cu exemple din școlile județului Vrancea. Corespondentul „Scînteii" din acest județ, Ion Nistor, relatează și unele greutăți întimpinate de librăriile din orașele Panciu, Odo- bești, Mărășești, care n-au fost încă aprovizionate cu manualele pentru vînzarea liberă, destinate celor care studiază în învățămîntul seral și fără frecventă. în plus, după cum informează prof. Constantin Dumitriu. inspector școlar general, pînă la sfîrșitul săptămînii trecute, în județul Vrancea n-au sosit programele

de învățămînt. deși aceste instrumente de lucru sînt absolut necesare cadrelor didactice în aceste zile premergătoare deschiderii anului școlar, pentru pregătirea bunei desfășurări a procesului instructiv.Concluzia se impune de la sine : zilele care au rămas pînă Ia începerea cursurilor trebuie să ffe folosite intens pentru completarea golurilor semnalate In aprovizionarea cu manuale și programe școlare, pentru a asigura fiecărui elev cărțile de care are nevoie In noul an de studiu. Este de apreciat, în această ordine de idei, măsura luată de CENTROCOOP de a crea două centre de re- cartare, unul la Ploiești pențru manualele în limba română și altul la O- radea pentru cele destinate școlilor cu predarea în limbile naționalităților conlocuitoare, unde reprezentanții județelor pot rezolva multe nepotriviri privitoare la planificarea numărului de manuale și la procurarea întregului necesar de cărți școlare.
Florlca DINULESCU
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„ROMĂNIA-FILM" prezintă:

„PARAȘUTIȘTIT

O producție realizată de studioul cinematografic „București" cu concursul Ministeru
lui Apărării Naționale. Scenariul: Gheorghe Bejancu, Ladislau Tarco și Mihai Opriș. 
Dialoguri : Mihai Opriș. Regia : Dinu Cocea. Imaginea : George Voicu. Muzica : Richard 
Oschanitzky. Decoruri : Arh. Marcel Bogos. Costume : Hortensia Georgescu. Sunetul: 
Ing. Andrei Papp. Monta/ul: Maria Neagu. Cu ! Florin Piersic, Dana Comitea, Silviu 
Stănculescu, Valeria Seciu, Emanoil Petruț, Gheorghe Naghl, Ni neta Guști, Geo Costiniu 

Săptămîna aceasta, pe ecranele Capitalei

t V

12,55

13,05
17,30

18.00
18,05
18,10
18,30

/ Programul I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Cărți șl idei.
10,35 Teleenclclopedla • Coloana 

vertebrală (II) • Innuit (I) 
Zoorama (Impala, babuini).

11,15 Telecinemateca pentru tine
ret : „Gîsca de zăpadă" — 
producție a studiourilor en
gleze. Regia Patrick Garland. 

-11,05 Frumuseții tale — film rea
lizat cu tineri soliști de mu
zică ușoară.
52 de inițiative în 52 de 
săptămîni.
Telejurnal.
Curs de limb» rusă. Reca
pitulare (0).
Telex. 
Publicitate. 
Tehnic-club.
Melodii populare cu Floren
tina Vlad.

18,40 Panoramic științific • Scau
nul și masa de lucru șub 
lupa cercetării ergonomie®.

19,30 1001 de seri : „Pățaniile lui 
Lambsy" (UI).

19,30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărftor. _ . ____

30,00 Cîntecul săptămînii : ••Iț°ra 
tinereții" de George Orlgo- 
rlu. Text — Angel Grlgorlu 
șl Romeo Iorgulescu. Inter- 
pretează Maria Ciobanu și 
Ion Dolănescu.

20,05 AI VI-lea Festival Interna
țional „George Enescu - Con
certul inaugural susținut de 
Filarmonica „George Enescu . 
Comici vestiți ai ecranului. 
Film documentar : „Mește
rii lemnului".

24 de ore.
Box : Cassius Clay — Ken 
Norton (categoria grea).

Programul II

Prietenii lui Așchluță: „Croi- 
torașul cel viteaz" (I)._____ ~z — anche-
tă~de Anca Arlon.

21,50
22,15

22.25
22,45

20,00

20.30 „Eroare de calcul" 
tă de Anca Arion.

20.50 Agenda.
21,00 Revista economica TV.
21.30 Dans și muzică de pretutin

deni. selecțlunl din specta
colul prezentat la București 
de Ansamblul național in
dian.

21.50 Film serial „Mannlx .

La un an de la apariția, sub noua el titulatură — „Era socialistă" — a revistei teoretice și social- politice a Comitetului Central al partidului, apare ^evident că locul distinct, poziția înaintată, de avangardă, pe care o deține în cadrul publicisticii teoretice românești își găsesc temeiul în efortul perseverent de investigare a problemelor fundamentale teoretice și practice ale construcției socialiste în țara noastră. Fără a ne propune o analiză de ansamblu a activității revistei, considerăm drept principalul ei merit (și totodată domeniul în care exemplul ei ar trebui să stimuleze numeroase alte publicații teoretice) consecvența cu care a luat curs spre înfăptuirea indicației programatice precizate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în primul număr al revistei, privind necesitatea de „a asigura abordarea intr-un mod mai activ, mai multilateral și operativ a fenomenelor actuale generate de evoluția continuă a societății românești pe calea socialismului".O contribuție substanțială la dezvoltarea creatoare a gindirii social- polttice din țara noastră, la generalizarea bogatei experiențe a P.C.R. în opera de transformare revoluționară a societății aduc numeroasele articole și studii ale unor tovarăși din conducerea partidului și statului in care au fost analizate probleme deosebit de importante privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății, modernizarea și diversificarea economiei naționale, sporirea eficienței întregii producții materiale, perfecționarea relațiilor socialiste de producție, a organizării și conducerii vieții sociale, modalitățile creșterii rolului conducător al partidului și ale adincirii democrației socialiste, înce- tățsnîrea trainică a principiilor eticii și echității socialiste în toate compartimentele societății. Alături de a- ceste articole, întregul sumar al revistei este axat, număr de număr, spre abordarea principalelor aspecte ale evoluției vieții noastre sociale și economice, a implicațiilor teoretice și practice decurgînd de aci.Llmitîndu-ne, în cadrul însemnărilor de față; doar la rubrica „Dialectica dezvoltării societății socialiste" considerăm că tematica șl modul de tratare îndreptățesc aprecierea a- cestei rubrici ca una din cele mal

prestigioase ale revistei, ea constituind — prin articolele valoroase publicate — un Îndemn la abordarea cutezătoare a problemelor complexe ale evoluției societății socialiste, la îmbinarea principialității marxiste cu investigarea atentă, fără idei preconcepute, a noilor fenomene și renunțarea Ja tezele infirmate de stadiul actual de dezvoltare socială. Pilduitoare sînt în acest sens articolele

plexitatea fenomenului de înstrăinare, sau cele tratînd despre „Contradicțiile în dinamica vieții sociale", de Ton Iuga și Marin Ncdelea, și „Realitatea socialistă și teoria marxist-le- ninistă a contradicțiilor dezvoltării", de Constantin Borgeanu. Pe deasupra unor unghiuri diferite de abordare a problemei se situează pe prim plan efortul de a releva caracterul dialectic al viziunii teoretice marxiste asu-

a unor idei judicioase este handicapată de modul de tratare tezist, in care enunțarea tezei nu este urmată de un efort de argumentare.Pe un alt plan, în articolul „Perfecționarea relațiilor sociale și perspectiva reglementării juridice" (autor D. Mazilu), întrebările ambițioase cu care dțynarează privind modalitățile dispariției dreptului în perspectiva societății comunis-
REVISTA REVISTELOR

Rubrica „Dialectica dezvoltării 
societății socialiste" 

din revista „Era socialistă"
„Considerații privind societatea socialistă și evoluția ei" și „Procese definitorii ale evoluției societății socialiste", semnate de Radu Florian, concludente pentru forța de convingere pe care o imprimă analizei teoretice raportarea permanentă la viață, la realitățile sociale, ,la particularitățile proprii diferitelor stadii ale dezvoltării societății ; concluziile propuse de ambele articole arată cit de pasionantă devine cercetarea marxistă cînd vitalitatea ei este pusă în valoare de un demers științific riguros, eliberat de frînele închistării dogmatice.Printre cele mai interesante articole apărute în cadrul rubricii ni se par, de asemenea, „Raportul conștiință socialistă — existența socială", de Octavian Chețan, în care găsim observații prețioase cu privire la com-

pra contradicțiilor dezvoltării socialismului, impunînd o analiză concretă care să țină seama în primul rînd de dinamismul și complexitatea lor particulară. în acest context atrag a- tenția, în mod deosebit, considerațiile privind raporturile dintre contradicție și antagonism, natura și tipologia contradicțiilor în noua orînduire, sfera de manifestare și posibilitățile de soluționare a acestora.Consemnînd cîteva din articolele care ni se par a concretiza poziții înaintate cucerite de revistă, trebuie să remarcăm, totodată, vădite inegalități între articolele incluse în rubrica la care ne referim. în cazul unora dintre ele, printre care cel despre „Corelația economic-poli- tic-etic“ (autori N. Niculescu și V. Constantinescu), forța de convingere

te, procesul transformării normelor juridice în reguli nejuridice, posibilitățile reale de prognoză în acest domeniu, găsesc răspunsuri cu un caracter atit de general-speculativ, incit, Jn ansamblu, contribuția adusă la întregirea cunoștințelor cititorilor rămîne neconcludentă.Cele mai valoroase dintre articolele oublicate In rubrica „Dialectica dezvoltării societății socialiste" ilustrează grăitor că factorul esențial pentru a spori interesul cititorilor constă in creșterea „încărcăturii" de inedit, de' .material de reflecție". Evident, nu se poate cere fiecărui articol să a- ducă elemente noi în domeniul respectiv, dar chiar atunci cînd trecerea în revistă a unor idei bine cunoscute este justificată, apare tot atit de îndreptățită cerința ca aceasta să

fie îmbinată cu efortul spre o mai adincă forare a realităților, cu încercarea de generalizare teoretică, de descifrare a unor concluzii de principiu. Atrage atenția în această ordine de idei articolul lui Ștefan Voicu „Rezonanta actuală a unei teze privind trecutul îndepărtat". Relevînd diversitatea de condiții în care se desfășoară procesul revoluționar mondial, diversitate evidențiată de întreaga dezvoltare a omenirii și cu atit mai mult de cea contemporană, amploarea mutațiilor, cu caracter progresist, ce au loc în lumea capitalistă nu numai în sfera forțelor de producție, dar și a relațiilor de producție, a relațiilor sociale în general, articolul pune în lumină caracterul deosebit de complex al' problemei căilor de trecere de la capitalism la socialism, scoate în evidență necesitatea unei abordări creatoare, fără păreri preconcepute, a acestei problematici, ca o cerință a dezvoltării marxismului în condițiile actuale.In această ordine de idei, revista „Era socialistă" este fără îndoială în măsură a-și spori aportul, de pe a- cum substanțial, la dezvoltarea vieții noastre ideologice printr-o susținută promovare a dezbaterilor, ca mijloc principal de elucidare și aprofundare a noilor fenomene ale evoluției societății. Multe din ideile interesante expuse în diferite articole pot constitui tema unor largi confruntări de o- pinii în coloanele revistei, cu efecte nemijlocite asupra impulsionării cutezanței și spiritului creator în activitatea teoretică.Experiența acumulată de „Lupta de clasă" in organizarea frecventă de interesante „mese rotunde" consacrate dezbaterii unor probleme teoretice de stringentă actualitate ar putea fi amplu dezvoltată de „Era socialistă". care în atîtea alte domenii a știut să fructifice și să îmbogățească tradițiile pșeluate. Credem că, în spiritul orientării Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., stimularea perseverentă a schimbului de opinii, a dezbaterii ideologice pe multiple planuri reprezintă condiția hotărîtoare a consolidării puternicului rol dinamizator pe care revista il îndeplinește pe frontul nostru ideologic.
Tudor OLA.RU

la pupa !
Festivitate in orașul 

Acostate la chei, mai 
vase au arborat marele . 
Șefi de echipaje, ofițeri flu
viali, căpitani și piloțî, nume
roși locuitori ai Sulinei au venit 
să-l salute pe căpitanul-pilot A- 
lexandru Buiuca. După 40 de ani 
de activitate neîntreruptă, timp 
in care nu a avut niciodată _ 
iuări sau avarii, încercatul ma
rinar ieșea la pensie. Foștii ca
marazi și elevi (pilotul Al. 
a fost mai multi ani lector

Sultna. 
multe 

pavoaz. ■

e-
mni

B. - .................ol
cursului de marinărie din ora
șul de la gurile Dunării) l-au 
felicitat pentru palmaresul ce

ti 
la

lor patru decenii, urindu-i 
pentru anii ce vin: Vint 
pupa !

Legendă... 
confirmată

Hotărit să dezlege taina unei 
legende locale, despre o peșteră 
„misterioasă", arheologul ama
tor Gheorghe Petre din Govora- 
Vilcea, însoțit de nepotul său, 
elevul Dan Costin, a pornit tn- 
tr-una din zilele trecute spre 
culmile muntelui Bistrița. Ex
pediția avea să se încheie cu 
succes. Cei doi exploratori au 
descoperit, intr-adevăr, o peș
teră neînregistrată in hărți
le speologice. In interiorul a- 
cesteia se aflau numeroase 
fragmente ceramice specifice 
epocii bronzului. precum șl 
fragmente de schelete de urși, 
vulpi și capre. Evident, acum 
e rîndul speologilor de profesie 
„să lumineze" taina peșterii.

Alpiniștii... 
„colecțio
nari" se 
„odihnesc

♦
Gheorghe Ușurelu, Florin 

Mărtoiu și Păun Tudora. din jU-> 
dețul Dîmbovița, erau mari a- 
matori de excursii montane. In 
cîteva luni, cei trei „alplniști" 
au colindat Apusenii, Făgărașul 
și Bucegii, poposind in nu mai 
puțin de 40 de cabane. După 
fiecare popas insă dumnealor 
plecau mai departe cu cite „o 
amintire": sticle cu băuturi
fine, alimente, articole de îm
brăcăminte — toate „colecțio
nate" prin nebăgare de seamă. 
Dar, într-una din zilele trecute, 
pe cînd trudeau amarnic sub 
greutatea atitor „suveniruri", 
le-au venit în ajutor organele 
de miliție. Și cum cei trei Vile- 
giaturiști păreau obosiți de atî- 
tea drumuri ti s-a oferit o bi
nemeritată odihnă.

««

Cel mai bun 
fasonatorîn parcul din orașul Piatra Neamț s-a desfășurat, timp de două zile, cea de-a patra ediție a concursului internațional al fasonatorilor mecanici. Au participat concurențl din 9 țări. 27 de „ași" ai pădurilor au trecut cu succes, intr-un timp record, cele patru probe ale concursului. Pe primul loc. la toate probele, s-a situat concurentul român Teodor Pelin, un tinăr forestier din părțile Brașovului, urmat de Grigore Ometiță din Suceava și Norbert Drozdenk din Cehoslovacia.

Rubrică redactată de 
Dumitru TtRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

OLA.RU
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Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al ^Republicii Socialiste România
Deosebit de mlșcați de cordialul mesaj de felicitare pe care Exce

lența Voastră a binevoit să ni-1 adreseze cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii San Marino, vă mulțumim pentru amabilitate și, la rîndul 
nostru, adresăm Excelenței Voastre călduroase urări de fericire perso
nală, de pace, prosperitate si progres pentru Republica Socialistă 
România.

FRANCESCO MARIA FRANCINI fi PRIMO BUGLI
Căpitani regenți 

ai Republicii San Marino
GIAN LUIGI BERTI

Secretar de stat 
pentru afacerile externe

ZILELE FILMULUI
COREEANĂ

A apărut revista

„MUNCA 
DE PARTID"

nr. 17/1973Revista se deschide cu articolele „Censtructorii In bătălia ou timpul" și „învățămintul de partid — la nivelul exigențelor politice șl ideologice". Articolul intitulat „Dezvoltarea zootehniei, Importantă problemă economică și politico-organizatori- oă" este semnat de Iosif Banc.La rubrica „Cum se înfăptuiește rolul conducător al organizațiilor de partid" se publică articolele „Drum larg Inițiativelor valoroase" de George Mico- ta și „Centrul polarizator al activității în complexul C.F.R." de Constantin Niță. Rubrica „Cincinalul înainte de termen" cuprinde materialele: „Fiecare salariat —• un luptător neobosit împotriva risipei", „Promptitudine și consecvență în aplicarea măsurilor destinate Îmbunătățirii calității", „La ordinea zilei: Ritm Intens lucrărilor agricole de toamnă". La rubrica „învățămintul de partid și propaganda prin conferințe" sint inserate un șir de consultații, planuri tematice. Revista mai cuprinde, de asemenea, obișnuitele sale rubrici; „Programul de educație comunistă a maselor prinde viată", „A munci și trăi în chip comunist" etc.

Cronica zilei

Luni seara, la cinematograful „30 Decembrie" din Craiova a avut loc deschiderea Zilelor filmului din R.P.D. Coreeană, manifestare prilejuită de aniversarea a 25 de ani de Ia crearea Republicii Populare mocrate Coreene.Cu acest prilej, actorul Ion vlescu, de la Teatrul Național Craiova, și scenaristul coreean In Giun au vorbit despre succesele obținute de poporul coreean în edificarea noii orînduiri sociale, despre principalele realizări din domeniul

De-Pa- din Pek

cinematografiei, despre preocupările cineaștilor din cele două țări. în încheiere a fost prezentat filmul artistic „Raportul agentului numărul 36», producție a studiourilor din R.P.D. Coreeană.în cadrul aceleiași manifestări vor fi prezentate filmele „Drumul spre satul natal", „Fiul mecanicului de locomotivă". „Fata care vinde flori", „Soarta unui combatant din corpul de autoapărare", „Phenian" și documentarul „Sub steagul Partidului Muncii din R.P.D. Coreeană".

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

• Un bloc eu 11 niveluri în 15 zile. Recordul aparține constructorilor din cadrul șantierului nr. 1 al trustului de construcții din BACAU și a fost înregistrat la înălțarea blocului A-3 din noul cartier Baeău- sud. Meritul revine dulgherilor și betoniștiior din echipele conduse de Petru Bortă și Ion Botezatu, care, folosind metoda glisării, avansează rapid cu lucrările, • Comisia inginerilor și tehnicienilor de pe lingă Consiliul județean al sindicatelor SUCEAVA are acum la dispoziție o instituție proprie — „Casa tehnicii", care a luat ființă zilele trecute. în cadrul celor 10 cercuri ale șale, între care remarcăm pe cele de energetică, mine și geologie, economie forestieră etc., inginerii și tehnicienii din județul Suceava, precum și ceilalți oameni ai muncii interesați vor beneficia de multiple posibilități de informare și documentare. • în orașul Sebeș — ALBA — s-a introdus telefonia urbană automată. Aici a fost pusă în funcțiune o centrală telefonică automată, cu o capacitate de 1 000 posturi. Sebeșul devine astfel al doilea oraș din județul Alba, după municipiul Alba Iulia, în care s-a Introdus în ultimii ani telefonia automată, • Muzeul județean SATU- MARE și-a redeschis saloanele expozițiilor permanente, îmbogățite cu pol șl valoroase achiziții de o-

biecte și documente. Se remarcă, printre altele, figurinele antropomorfe de lut din neolitic, o fibulă. cu șcuț dlntr-un fir din epoca bronzului, urme ale cimitirului dacilor liberi de la Medieșu Aurit, un tezaur numismatic de argint din secolul XVII, fotocopii de documente privind prezența Iui Pintea Viteazul în Sătmar, harți și documente despre trecerea lui Mihai Viteazul prin județ (în expoziția de istorie), obiecte cu elemente de arhitectură codrenească, piese de port popular din Oaș, mobilier șvăbesc și maghiar (în expoziția etnografică). • în localitățile Hălmagiu, Săvîrșin și Beliu, din județul ARAD, se află în stadiu avansat de execuție, urmind a fi date în folosință, în curînd, trei noi obiectiva comerciale însumînd 1 200 m.p. spații utile. Este vorba de un complex comercial format dintr-un magazin universal, restaurant și unități de prestări de servicii la Hălmagiu, un magazin universal cu etaj la Săvîrșin și un complex de deservire cu etaj, la Beliu. • Din pădurile județului COVASNA au fost culese pînă acum peste 95 000 kg zmeură, 2 000 kg afine negre, 1 500 kg fragi, peste 5 000 kg mure, precum și alte fructe. O bună parte a fructelor de pădure recoltate prin centrele de achiziții ale inspectoratului silvic județean au fost livrate pieței in-

terne și externe În stare proaspătă. • în orașul Huși, județul VASLUI, se lucrează, in prezent, la un obiectiv de primă importanță pentru dezvoltarea sopial-economică a a- cestei așezări : aducțlunea cu apă potabilă și industrială din Prut. Șantierul „Moldova" al LL.H.S. București, executantul aceștei lucrări, depune eforturi susținute pentru darea în funcțiune a obiectivului în toamna acestui an. Pe lingă satisfacerea cerințelor locuitorilor orașului, va fi asigurată apa industrială pentru fabricile de încălțăminte, ciorapi și de conserve din legume și fructe, aflate acum in construcție. • în comuna Cîrța, județul SIBIU, a fost terminată construcția unui nou și modern dispensar, cu două niveluri, executat prin contribuția în bani și în muncă a cetățenilor. La etaj, dispensarul dispune de camere de locuit pentru personalul medical. • La întreprinderea „Victoria" CA- LAN a intrat în funcțiune o nouă capacitate de producție — bateria nr. 2 de cocs brichete care utilizează drept materie primă cărbunele inferior din Valea Jiului. Prin intrarea în funcțiune a noului obiectiv industrial, capacitatea de producție a cocsului brichete a întreprinderii din Călan se va dubla.

Luni a părăsit definitiv țara noastră Alberto Sato, ambasadorul Republicii Africa Centrală Socialistă România.
★Orchestra simfonică a ziunii sovietice, care se noastră cu prilejul celui Festival internațional „George Enes- cu“, întreprinde un turneu la Cluj, Luni seara, la Casa universitarilor, artiștii sovietici au prezentat primul lor concert. Programul a cuprins „Uvertura de concert" de Enescu, „Anna Karenina — Muzică romantică" de Scedrin și „Simfonia Manfred" de Ceaikovski. Concertul s-a bucurat de succes. Artiștilor oaspeți le-au fost oferite flori.
★Ansamblul artistic „Vasas" al sin- dicatelor-Budapesta, aflat în țara noastră la invitația Consiliului Central al U.G-S.R., și-a încheiat turneul pe litoralul românesc al Mării Negre cu un spectacol de cîntece și dansuri populare maghiare prezentat in stațiunea tineretului-Coștinești. în zilele de 8 și 9 septembrie, solii artei din Ungaria au mai prezentat spectacole la Constanța și Mangalia.(Agerpres)

in Republica
Radiotelevi- află in țara de-al Vl-lea

Pusta ișipotolește setea

/
CONCURS DE ADMITERE

LA ȘCOLILE DE>
SPECIALIZARE POSTLICEALĂîn cele 140 școli de specializare postliceală din întreaga țară se desfășoară, între 10 și 15 septembrie, ediția 1973 a concursului dS admitere pentru cursurile de zi, serale și fără frecvență. După cum șe știe, absolvenții de liceu care au reușit la concursul de admitere pentru cursurile de zi ale școlilor de specializare postliceală beneficiază de amînare de la incorporare, pe timpul Studiilor.După terminarea școlii, elevii susțin examenul de absolvire. Absolvenții de la învățămintul de zi sint repartizați în producție, potrivit pregătirii lor, prin grija ministerelor și a celorlalte organe centrale sau locale, în subordinea cărora funcționează școlile.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: A crescut eficacitatea
Dar s-a ivit o nouă problemă

Privită din goana automobilului sau a trenului, pusta maghiară pare oarecum monotonă. Văzută însă mai îndeaproape, tabloul ce-1 înfățișează nu e lipsit de varietate : lanuri de cereale alternează cu plantații de pomi, iar din loc in loc rîurile iși poartă spre sud apele lor dorn oale.Pe locul actualei puste — arată gazdele noastre — era pe vremuri un fund de mare care. în decursul erelor îndepărtate, a fost acoperit de argilă și nisip aduse de ape. Clima de aici e socotită a fi foarte capricioasă — cu ierni aspre, urmate adesea, a- proape fără perioade de tranziție, de veri toride, caracterizate uneori prin secete care durează multe săptămîni. Ce e drept, vînturile din nord sau nord-est abat uneori peste pustă ploi a- bundente care răcoresc pămintul încins de soare. Dar, cum se întîmplă cu natura, a- ceste ploi, nu vin tocmai atunci eînd a- gricultura are nevoie de apă și niei nu sînt In cantități îndestulătoare. Este suficient a arăta că, in timp ee în regiunile apusene ale tării, precipitațiile atmosferice căzute în cursul unui an însumează 700—800 mm, volumul lor se diminuează in zonele dinspre răsărit, asțfel incit terenurile din pustă nu primesc decît 300—400 mm de apă. Puțin, foarte puțin pentru culturile agricole, mai ales că uneori ploile se lasă așteptate săptămîni la rînd.Acum, spre deosebire de trecut, oamenii pustei nu mai așteaptă cu sufletul la gură să se scuture un nor ; ei au adus și a- due, pe mari supra- prin canale de necesară Surse de există : Dunărea Tisa au debite Din loc în ioc, Tisei este lntre- de baraje care apa să curgă

Apa adusă pe canale a schimbat și schimbă aspectul acestor pă- minturi. Lanurile de cereale, suprafețele tot mai mari cultivate cu lucernă care beneficiază acum de apa necesară, dau producții apreciabile.Aflați In zona respectivă, ne-a interesat îndeosebi felul cum se asigură exploatarea rațională a sistemelor de irigații, pentru ca pe aceste terenuri să se obțină producții cît mai mari. în acest scop, am vizitat un centru al culturilor Irigate, cel de la Szarvas, o localitate din județul Bâkâscsa- ba, situată anroape de confluența Crișurj- lor. Acolo, pe malul apelor, Intr-un peisaj
NOTE DE DRUM

DIN R.P. UNGARA

Aproape 135 000 de spectatori au urmărit, de această dată, o etapă parcă mai palpitantă decît cele anterioare, în care s-au înscris, stabi- lîndu-se un veritabil record, 36 de goluri. Echipele gazdă și suporterii lor au avut satisfacția victoriei și a jocului, in general, de bun nivel tehnic. Succesul final, e drept, nu a venit întotdeauna ușor, în unele cazuri fiind vorba de o răsturnare spectaculoasă de situație (la Tg. Mureș, A.S.A. a cîștigat la limită, după ce în minutul 13 era condusă cu 2—0). Indiscutabil, surpriza etapei este considerată înfrîngerea ■<- prima în acest campionat și încă pe teren propriu — suferită de fotbaliștii reșifeni. Coincidență sau nu, echipa constănțeană a reușit acum, la Reșița, același scor ca în primăvară. Fără îndoială, pentru echipa antrenată, de Reinhardt nu poate fi vorba de un „complex eonstănțean", ci de ceva... mai serios. C.S.M.-ul a contat duminică foarte puțin (de ce 7 doar jucătorii știu) tocmai pe oamenii de bază. Beldeanu, Voinea, Nes- torovici, Atodiresei au fost fie prea nervoși, fie prea „calmi", adică în- ceți, simpli figurant!. Insistența în atac a constănțenilor i-a mirat și i-a Incomodat, se înțelege, pe fotbaliștii reșițenf, căci o astfel de manieră de joc nu este, de regulă, proprie echipelor aflate în deplasare. Dar uite că e bine să știi să joci in apărare și cînd ești pe propriul teren ! Urmarea acestui rezultat este că în plasa liderului (echipa craioveană, rămasă singură neînvinsă !). a trecut — la două puncte diferență — F.C, Constanța. Duelul pentru șefia clasamentului devine și mai interesant, partida dintre cele două echioe (la 30 septembrie. Ia Craiova) fiind așteptată de pe acum cu un interes deosebit.O „premieră" a avut loc și la Petroșani : Jiul a obținut prima victorie. Și încă tn dauna unei «chine cu mare experiență, care (a dovedjt și în campionatul treeut) nu nrea știe să joace în deplasare. Fotbaliștii din Petroșani rămîn, totuși, pe ultimul loc a! clasamentului. îmbunătățirea situației nu apare prea surind posibilă. Pe lingă meciurile grele din etapele (mediate. antrenorul Traian Ivănescu și jucătorii săi mai au multe de făcut pentru omogenizarea echipai, pentru limpezirea jocului.

Etapa de referință readuce în discuție — de fapt menține — atmosfera de pe teren, nervozitatea excesivă. lipsa de respect față de adversari. protestele la adresa arbitrilor. Frecvența unor astfel de situații este de-a dreptul îngrijorătoare. „Cartonașele galbene" apar — ca un factor comun, cu totul nedorit — pe mai toate stadioanele, Ia toate meciurile. 18 jucători (cifră in creștere !) au fost avertizați pentru abateri ee încalcă regulamentul de fotbal : Olteanu, Jercan. Dobrin (F. C, Argeș), Mureșan, BdWni (A.S.A), Năsturescu. Grigoraș (Rapid), Păl- tinișan (Poli-Timișoara), Petrescu
ADNOTĂRI

LA ETAPA A VI-A

(C.F.R.), Stocker (Jiul). Băiuță (S.C. Bacău), Ștefănescu (F.C. Constanta), Atodiresei (C.S.M.), M. Sandu (Sportul studențesc), Deselnicu (Univ. Craiova), Smarandache (Steaua), Stoicescu (Poli-Iași), Gruber (Petrolul). în doar șase etape, unii jucători — deloc puțini — au fost a- vertizați de mai multe ort chiar meci de meci. ------ -----în cauză știu bine acest lucru, nuim că și membrii comisiei de ciplină au posibilitatea de a și urmări o astfel de evidență mai mult decît atit. de a lua surde necesare. Dată fiind frecventa cazurilor de acest gen. s-ar impune dictarea unor avertismente publice, la nevoie chiar suspendarea celor ce... s-au obișnuit cu „cartonașele galbene".Etapa a Vl-a ridică însă și o nouă problemă — arbitrajele. Unii arbitri (de centru sau de tușă) se lasă lesne influențați, după cit se pare, de atmosfera de pe teren sau din tribune. Deciziile lor devin lipsite de fermitate, clteodată chiar compensatorii (pentru a „repara", vreo greșeală anterioară), astfel incit, în loo să potolească spiritele, mai mult )e răscolesc. Sperăm că forul trai al arbitrilor de fotbal este

Antrenorii echipelorBăr dis- ține si, mă-

cen-
ln

în cî te va rînduri
TENIS DE MASĂ. — La cea de-a treia ediție a „Cupei Dunării" pentru juniori, desfășurată la Bratislava, tinerii Marin Firăneșcu și Ștefan Moraru au cîștigat proba de dublu, Invingînd în finală cu 2—0 perechea cehoslovacă Paylicek-Zlamal. In finala probei de simplu băieți, Firă- neseu a pierdut cu 0—2 în fața sovieticului Burngzian,

mană, care, împreună, au cîștigat din bele 37 de titluri puse in joc. 28

• Boxerul panamez Roberto Durai», campionul lumii Ia categoria „ușoară", și-a păstrat titlul, dispu- pîrțd prin k.o., in repriza a 10-a, de șalangerul său oficial, Itshimatsu Suzuki (Japonia).
• Peste 50 000 de spectatori au urmărit la Buenos Aires meciul dintre selecționatele de fotbal ale Argentinei și Boliviei, contînd pentru preliminariile campionatului mondial (grupa a Il-a sud-americană). Ar- gentinenii au învins cu 4—0 (2—0), prin golurile marcate de Brindisi (min. 30 și 43) și Ayala fmin. 68 și 78),
• Prima ediție a Campionatelor mondiale de natație, desfășurată la Belgrad, Intre 1 și 9 septembrie, s-a încheiat cu un bilanț excelent t au fost stabilite 15 noi recorduri mondiale și 19 europene la înot, iar competițiile de sărituri și polo pe apă s-au situat la un înalt nivel ten- nie. Performerii campionatelor au fo»t sportivii din S.U.A. și R.D. Ger-

• Turneul Internațional feminin de baschet de la Kosice a fost cîștigat de echipa R. S. F. S. Ruse, urmată de reprezentativele României, Cehoslovaciei, formația iugoslavă „Industromontaj" Zagreb și selecționatele Slovaciei și orașului Kosice.
• Cea de-a 44-a ediție a „Marelui premiu automobilistic al Italiei", disputată la Monza, cursă contînd pentru Campionatul mondial al pilotilor de formula I, s-a încheiat cu victoria suedezului Ronnie Peterson. La volanul unei mașini „Lotus". învingătorul a parcurs 317,625 km în lh 29’17’’, cu o medie orară de 213,449 km. Deși clasaț pe Incul patru. Pilotul scoțian Jackie Stewart („Tyrrell) și-a asigurat titlul de campion mondial pe anul 1973, reeditînd astfel victoriile obținute in anii 1969 și 1971.

măsură să intervină prompt șl competență.Așa cum se prezintă după etape, clasamentul nu poate oferi, nicidecum, aprecieri cu o valabilitate de prea lungă durată. Constantă în formă și cu o frumoasă suită de victorii, echipa craioveană păstrează șefia și acumulează puncte. Formația oltenilor se prezintă bine închegată, cu un echilibru perfect între compartimente. în bună măsură. acest lucru îl arată și golaverajul excelent ; 10—2. Totuși, este de reținut că actualii lideri au jucat (și , au cîștigat) ultimele patru meciuri cu echipele nou promovate (Politehnica Timișoara și Politehnica Iași) și cu... ultimele două clasate în campionatul trecut. Sportul studențesc și Universitatea Cluj, deși, e drept, Sportul joacă în acest campionat ceva mai bine decît în sezonul precedent.După F.C. Constanța, secondanta Universității Craiova, se află un pluton de trei echipe, fiecare cu cite 7 puncte, flecare cu posibilitatea de a intra în lupta directă pentru primul loc. Avînd în vedere jocul promițător din duminica trecută, Steaua și Dinamo se înscriu cu un plus de reușită pe drumul către „detronarea" liderului. Cuplurile de atacanți centrali (Iordănescu-Năsta- se și, respectiv, Dudu Georgescu-I)u- mitrache) se anunță în revenire de formă și destul de preciși în șuturile la poartă.' Eficacitatea demonstrată în această etapă, la care au subscris și numeroși dintre componenții lotului reprezentativ, ne face să privim cu ceva mai mare încredere partidele internaționale ce se apropie. Pentru că, bine înțeles, în fotbal este foarte important să înșerii cit mai multe goluri...
Ion DUM1TR1U

ACTUALITATEA
LA TENIS

• Newcombe a cîștigat finala 
de la Forest Hills • Hie Năstase 
se menține lider al clasamentu
lui „Marelui Premiu — F.I.L.T."Proba de simplu bărbați, din cadrul Campionatelor internaționale de tenis ale S.U.A., desfășurate pe terenurile de la Forest Hills, s-a încheiat cu victoria cvasiscontată a jucătorului australian John Newcombe. în finală, Newcombe l-a învins în 5 seturi : 6—4, 1—6, 4—6,6—2, 6—3 pe Jan Kodes (Cehoslovacia),în excelentă condiție fizică, etalind o gamă mult mai completă de lovituri (serviciile și passing-shot-urile sale au fost de multe ori impara- bile), Newcombe (29 de ani) a repurtat un succes binemeritat, notează corespondentul agenției France Presse. Cei 16 000 de spectatori au asistat la una dintre cele moașe finale disputate la 5 ediții ale turneului.

fectionat distribuirea automatizată a apei. Pe baza experiențelor întreprinse, cercetătorii de aici au propus ramurilor corespunzătoare din industrie «ă producă noi tipuri de țevi din aluminiu necesare dirijării a- pei, care să aibă numai 5—8 kg. fată de 25—30 kg cît cîntă- reau înainte.Pentru ca rezultatele cercetărilor să fie generalizate și aplicate cît mai repede în producție, institutul, pe baza contractelor încheiate cu cooperativele agricole, acordă asistență de specialitate îr» vederea aplicării corecte a tehnologiilor de udare. De asemenea, cercetătorii de aici întocmesc planuri de produetie pentru unitățile agricole, planuri în care se prevăd și randamentele ce se Tor obține ea urmare a extinderii irigațiilor și respectării tehnologiilor de cultură....Treci drumul șl pătrunzi în impunătoarea clădire a școlii superioare de ameliorații și irigații. Aici urmează cursurile 440 studenți care, în timpul anilor de studii, se specializează în irigații, ameliorarea soiului, îmbunătățirea pășunilor, în pescuit și creșterea păsărilor de apă. Se remarcă In mod deosebit legarea lnvățămlntului de problemele producției : săptămlnal, 52 la sută din numărul orelor sînt afectate lucrărilor practice. De asemenea, In fiecare semestru, timp de 4 săptămîni, studenții fac practică de producție. lucrînd direct în unitățile agricole. La absolvire, ei au o bună pregătire teoretică șl practică care-i ajută să conducă desfășurarea lucrărilor de ameliorare a solului și de irigații, asi- gurîndu-se astfel obținerea unor recolte mari.Iată doar clteva secvențe ale unor înnoiri care dau o nouă înfățișare pustei maghiare și care demonstrează, o dată mai mult, însușirile creatoare ale constructorilor socialismului din Ungaria prietenă.
Ion HERTEG

încîntător, se află, despărțite doar de panglica șoselei, institutul de cercetări pentru irigații și școala tehnică superioară de ameliorații și irigații. Cercetările ce se fac in cadrul institutului — care dispune de 1 000 hectare terdn, din care 200 hectare sint destinate experiențelor, iar restul producerii de sămlntă — urmăresc atît îmbunătățirea tehnologiilor la culturile irigate, cit și perfecționarea Utilajelor de udare. Metodele puse la punct au permis ca, pe terenurile irigate, să se obțină un spor de producție de 40—50 la sută porumb, 35—45 la sută la sfecla de zahăr, iar la fasole și unele specii de legume recolta să fie chiar triplată. Merită amintit faptul că aici au fost obținute soiuri și hibrizi noi care, în condiții de irigare, dau producții mari. De exemplu, însuși directorul institutului, Kovacs Găbor, a ereat, prin selecție, un nou soi de lucernă care se cultivă acum în toată țara. De asemenea, datorită îmbunătățirii caracteristicilor utilajului de irigat — după cum ne spunea Nemeth Săndor, director adjunct al institutului — s-a per-
au fost amena- pentru irigații 500 000 hectare

a concursului

cinema
• Conspirația : GRIVIȚA
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO- 
MIȘ — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, la grădină — 19,30.
• Polițistul : BUZEȘTI — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30, la grădină

" DIA — 9; 11,15;
20,45. MODERN — 
16; 18,15; 20,30, 1»

LA COMBINATUL PETROCHIMIC BORZEȘTI

mai fru- ultimele
turneului• în urma desfășurării de tenis de la Forest Hills, tn clasamentul „Marelui premiu F.I.L.T.", continuă să conducă llie Năstase cu 388 puncte, urmat de Manuel Oran- tes (Spania) — 284 puncte. Jan Kodes (Cehoslovacia) — 250 puncte, J'ohn Newcombe (Australia) — 247 puncte, Tom Okker (Olanda) — 210 

puncte etc.

fețe, irigații, apa plantelor.apă «i mari.albia ruptă silesc departe în pustă. Pînă acum jate circa teren, față de numai 15 000 hectare cite erau înainte de 1950.
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 și 14 septembrie. In tară; cerul va fi variabil, cu lnnorări mai accentuate în prima parte a intervalului, cînd local se vor semnala ploi, mai ales sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. Apoi ploile vor fi izolate. Vînt potrivit, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura va marca o scădere la începutul intervalului. Minimele vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, iar maximele între 20 și 28 grade, izolat mai ridicate în sud. în București; cerul va fi variabil, favorabil ploii de scurtă durată, în prima parte a intervalului. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

însemnate tantități de taucint sintetic peste planLa uzina de cauciuc sintetic din cadrul Combinatului petrochimic Borzești se dă o adevărată bătălie pentru sporirea și îmbunătățirea continuă a calității produselor. Cauciucul sintetic românesc, denumit prescurtat „Carorn", și-a cîștigat un bun renume atit în țară, cit șl peste hotare. Ca urmare a aplicării unor măsuri tehnico-orga- nizatorice, atit la secțiile de polimerizare, cit și la coagulare, zilnic, se obțin în plus, cite 20—30 tone cauciuc sintetic. De la începutul acum, cîntarul înregistrat anului și pînă automat al uzinei mai mult de peste prevede-

• Drumul spre satul natal : CA
PITOL — 10; 16,15; 18,30; 20,30.
• Afecțiune : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• A|bă ca zăpada și cei șapte
pitici : PATRIA — 9; 11,30; 14;
16,30; 19) 21,15, ‘ GRADINA CAPI
TOL — 19; 21,
• O afacere pe einste : SCALA
— 9: 11,15; 13,3fl; 16,15; 18,45; 21,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13.30;
16,30; 18.45; 21, la grădină — 19,30, 
STADIONUL DINAMO — 19.45.
• Parașutiștil î LUCEAFĂRUL — 
9; 11.15; 13.30; 19; 18,30; 20,45, la 
grădină — 19,30, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 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 : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Perechile : FESTIVAL — 9;
11,45; 14,30; 17,30; 20,30; la grădi
nă — 19,15, FAVORIT — 10; 12,30; 
15,39; 18; 20,80.

c

rije planului. Aceasta înseamnă că muncitorii, inginerii și tehnicienii aceste; uzine și-au realizat de două ori angajamentul anual asumat în întrecere. Operatori; chimișți Nicolae Tu- tuianu, Constantin Vlădofu, Nicolae Angheluță, maiștrii Dorina Boldor și Radu Stoian, ingiperii Constantin Hirj?a, Ion Găină Ș* alți fruntași jn producție sînt preocupați în permanență de descoperirea și punerea în valoare a unor noi rezerve privind gospodărirea și utilizarea cit mai rațională a materiilor prime și auxiliare. întreținerea cit mai corectă și exploatarea instalațiilor la capacitate sporită.

19,30. MELODIA
13,30; 16; 18.30; -----
9; 11,15; 13,30;
grădină — 19,30.
• Fifi înaripatul — 10: 12; 14;
16.30; 18,30. Al treilea om — 20,30: 
CINEMATECA (sala Union).
a Aventura Iul Poseidon ; BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,30, 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.
• Lumea se distrează : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Adio, Petersburg : 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.
O Fellaga : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii î DOINA — 9.45.
• Aladin și lampa fermecată :
DOINA — 11; 13,15; 15,30; 17,30;
20.
• Cutezanța : UNIREA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 19,30.

Paralel cu obținerea unor cantități tot mai mari de cauciuc sintetic, ohimiștii de aici sînt preocupați de îmbunătățirea, de reducerea consumurilor spe- . cifice de materii prime. Cantitatea de cauciuc de calitatea I, bunăoară, a sporit în ultima perioadă cu aproape 5 la sută față de plan, în special la sortimentele „Carom-1500", „1502“ și„1508". Cauciucul sintetic eu emblema Borzeștiului este cunoscut și apreciat astăzi tn peste 40 de țări ale lumii.

Concursurile profesionale ale pompierilor militari >— acum, la a XX-a ediție, organizate cu o- cazia celei de-a 125-a aniversări a luptelor pompierilor din Dealul Spirii — au prilejuit, ca de fiecare dată, întreceri deosebit de palpitante, ce au fost urmărite cu interes și aplaudate de o numeroasă asistentă. La faza finală, desfășurată, timp de două zile, în Capitală, pe poligonul de experimentări și instrucție de pe malul lacului Tei, au participat formații repre- zentind 12 grupuri de pompieri din diferite județe ale țării. în final, clasamentul a scos în evidență rezultatele remarcabile ale pompierilor reprezeptînd municipiul București, Grupul Prahova și Grupul Sibiu (clasați, in această ordine, pe primele trei locuri). Trebuie remarcat însă că tradiționalele concursuri angrenează, an de an, efectivele tuturor subunităților de pompieri militari, cărora le dă posibilitatea de a-și verifica și a-și desăvîrși măiestria profesională, pregătirea fizică și sportivă. Ostașii pompieri au demonstrat și cu această o- cazie că dețin înaltele calități ee li se pretind in misiunea lor de a lupta pentru apărarea avutului obștesc și personal, răspunderea și dăruirea lor față de patria socialistă.
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scîpteii

• Un om In sălbăticie : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Dragostea începe vineri : LIRA 
— 15,30; 18; 20^5, la grădină - 
19,30.
• Infailibilul Raffles : FLOREAS- 
CA — 15,30: 18; 20,30.
• Ciprian Porumbescu : FEREN
TARI — 15,30; 19.
• Urmărire la Amsterdam : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MIORIȚA — 9; fl,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
• Valter apără Sarajevo : CIU
LEȘTI — 15,30; 19.
• Distratul : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,15, la grădină — 19.30.
• Eva și Adam : COTROCENI — 
15,30: 18: 20,15.
O Fluturii sint liberi : PACEA 
15,30; 18; 20,15.

• Teatrul Glulești (in sala Come
dia a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") : Liola — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnltul 
meu drag —> 19,30, (la grădina 
Boema) : Estival Boema — 19,30.

Aspect din timpul cșnsurșului. 
Tinerii pompieri într-o interven

ție profesională



viața internațională

ÎN SPRIJINUL UNEI LARGI COLABORĂRI
INTRE ȚĂRILE BALCANICE

INTERVIUL PRIMULUI MINISTRU AL TURCIEI

• POPOARELE DORESC SĂ SE ELIBEREZE DE ORICE DOMINAȚIE STRĂINĂ • IM 
PORTANȚA UNEI COOPERĂRI EFECTIVE PE PLAN INTERNAȚIONAL • SINT NECE 
SARE ACȚIUNI IN VEDEREA ÎNLĂTURĂRII RAPIDE A CONSECINȚELOR COLONIA 

LISMULUI

10 (Corespondență de, la — într-un interviu acor-

ALGER 10 (Agerpres). — Alături de examinarea unora din principalele aspecte politice ale situației internaționale actuale, in atenția participanților la cea de-a patra Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate s-au situat la loc de frunte problemele de ordin economic. In acest sens, dintre documentele adoptate Ia încheierea dezbaterilor face parte și declarația economică.în partea introductivă declarația arată că șefii de state și de guverne prczențl la Alger au examinat în mod amănunțit evoluția situației e- conomice și sociale în țările în curs de dezvoltare, în contextul evenimentelor survenite în lume de la conferința de la Lusaka și plnă în prezent.Refer,indu-se la principalele aspecte economice ale actualității, documentul menționează că imperialismul continuă să fie un obstacol important in calea emancipării și progresului țărilor in curs de dezvoltare, căpătînd uneori, pe plan economic, forme ale agresiunii fățișe împotriva economiei popoarelor care nu doresc «ă se supună dominației străine.Documentul adoptat în cadrul conferinței la nivel înalt de la Alger arată că statele în curs de dezvoltare, ce reprezintă 70 la sută din populația lumii, beneficiază doar de 30 la sută din venitul mondial. în cursul decadei actuale, venitul mediu anual pe cap de locuitor în țările capitaliste dezvoltate se ridică la 3 600 dolari, iar în țările în curs de dezvoltare, el atinge, cel mult, nivelul de 265 de dolari. Din 2 600 000 000 locuitori din țările in curs de dezvoltare, peste 500 de milioane sint analfabeți, circa 1 miliard sint subnutriți, iar 900 milioane de locuitori au un venit zilnic de 70 de cenți.

Totodată, documentul precizează că situația este agravată de noi dificultăți : creșterea inflației și, implicit, a prețurilor la mărfurile importate, presiunile exercitate asupra balanței de plăți datorită transferului de profituri, precum și cele e- xercitate de către investitorii particulari străini, rambursarea marilor datorii, consecințele crizei internaționale monetare. Se constată, in a- celași timp, că actualul sistem al comerțului internațional are efecte nefavorabile asupra intereselor edo- ' nomice ale țărilor în curs de dezvoltare. Ponderea acestor state în comerțul mondial s-a micșorat de la 21,3 la sută în 1960, la 17,6 la sută în 1970.în acest context, menționează declarația, devine tot mai vizibilă dorința popoarelor de a se elibera de străină și de a-și mîini. textul reală elimi- prin
orice dominație prelua soarta în propriile în această ordine de idei, subliniază că independența poate fi obținută numai prin narea monopolurilor străine, asumarea controlului resurselor naționale proprii, precum și prin respingerea oricărei forme de presiune politică, economică sau militară.în declarație este sprijinit, de asemenea, dreptul țărilor în curs de dezvoltare de a anula acordurile și convențiile care le-au fost impuse cu forța. Este condamnată practica de nepermis a monopolurilor și car-

telurilor internaționale care, prin acțiunea lor, încalcă suveranitatea statelor în curs de dezvoltare, principiile neamestecului în treburile interne ale altor țări, dreptul lor la autodeterminare.O atenție deosebită a fost acordată, în cadrul conferinței, sistemului comercial mondial, subliniindu-se importanța și necesitatea restructurării sale, a repunerii lui pe baze favorabile tuturor țărilor.Un întreg capitol din declarație este consacrat situației grele create de peiîuria alimentară într-o serie de țări în curs de dezvoltare. Șefii de state și de guverne au recomandat convocarea unei conferințe a F.A.O. și U.N.C.T.A.D., în vederea elaborării unui program de măsuri concrete pentru o perioadă mai lungă ; programul este menit să că soluții acestei probleme portantă vitală pentru două din omenire și, îndeosebi, țările afectate de secetă.Documentele elaborate de conferință, ca și o parte importantă a luărilor de cuvînt, au subliniat importanța realizării unei cooperări efective între statele nealiniate. în acest sens se recomandă consolidarea consecventă a colaborării reciproce, pînă la dublarea nivelului actual al schimburilor comerciale între statele în curs de dezvoltare.în încheiere, declarația reliefează necesitatea ca statele nealiniate acționeze dentității pentru a cultura și țele nefavorabile ale epocii colonialiste.

ATENAI. Badea).dat ziarului atenian „Elefteros Kos- mos“. primul ministru al Turciei, Nairn Talu. a declarat că „în ultimii doi ani au avut loc evoluții care au ajutat la reducerea lipsei de încredere intre Turcia și Grecia". De a- ceea. a subliniat interlocutorul, „noi acordăm importantă continuării convorbirilor dintre miniștrii de ai celor două țări.„Dorim să îmbunătățim turco-grecești. a continuat Talu. Interesele celor două domeniile comerțului economic și al turismului sînt mune. Totodată, este de dorit, poate deveni utilă pentru toti, o colaborare a celor două state în do- ■ meniul politic".întrebat cum vede solutionarea problemei cipriote. Naim Talu a răs-

externerelațiile Nairn țări în international, coși

puns : „Dăm importantă reglementării problemei Ciprului pe baza independenței republicii cipriote, care să asigure drepturile și interesele egale atît ale comunității grecești, cit și ale celei turcești de pe insulă, în legătură cu ideea convocării u- nei conferințe balcanice, premierul Naim Talu a declarat că „relațiile de bună vecinătate deja existente între țările balcanice constituie un exemplu viu al păcii și stabilității în regiune, conducînd la o colaborare largă. Este, prin urmare. în interesul Turciei să continue întărirea legăturilor bilaterale cu națiunile balcanice, astfel incit să fie promovate scopurile sale privind menținerea atmosferei bune în regiune, fapt hotărîtor în contribuția la reducerea tensiunii si pentru pacea în Europa" — a conchis primul ministru turc.

PARIS 'Humanite '73
Considerată ca din marile populare ale Franței, festivalul

//

una sărbători

continue bilaterale astfel

O cuvintare a președintelui Nixon

Viața internațională reclamă o politică de luptă
pentru democratizarea relațiilor dintre state

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI I. B. TITOBELGRAD 10 (Corespondență de Ia S. Morcovescu). — Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, s-a înapoiat luni de la Alger, unde 
a condus delegația iugoslavă ‘ de-a 4-a Conferință la nivel țărilor nealiniate.într-o declarație făcută la președintele îito a calificat rința de la Alger drept un adevărat eveniment istoric. După ce a arătat că la conferință au luat parte reprezentanții a peste 80 de țări și 15 mișcări de eliberare, ceea ce i-a conferit caracterul de cea mai mare reuniune la nivel înalt ținută pînă a- cum, președintele Tito a relevat : La conferință s-a demonstrat că nealinierea este privită acum nu numai ca un mijloc de apărare a propriilor interese și ca o cale de depășire a diviziunii în blocuri, ci și ca o politică de luptă pentru democratizarea re-

la cea înalt asosire, oonfe-

lațiilor internaționale în general. Ea a devenit un factor dinamic, care mobilizează forțe tot mai largi la acțiunea și lupta pentru independență și egalitate in drepturi, împotriva colonialismului și discriminării rasiale, împotriva oricărui fel de dominație, pentru rezolvarea problemelor internaționale a- cute, pentru promovarea colaborării internaționale, pentru pace și progres m lume.Președintele a adăugat că la oa- semenea reuniune a unor țări cu sisteme social-politice diferite și condiții specifice de dezvoltare, desigur sînt inevitabile și deosebirile de păreri și poziții. Dar, în ceea ce privește țelurile de bază — care constituie esența nealinierii —' la conferință s-a manifestat o mare unitate de păreri și interese — a spus în încheiere președintele Iosip Broz Tito.
Prezențe românești

la tîrguri internaționaleSOFIA 10 (Corespondență de la C. Amariței). — După nouă zile de activitate, Tirgul internațional de la Plovdiv șl-a închis luni porțile.Ca și la edițiile precedente, România a avut la Plovdiv o expoziție reprezentativă a mărfurilor ei de export, oferind prin aceasta date și informații despre potențialul tot mai ridicat al economiei sale, posibilitățile tot mai largi participare competitivă schimbul internațional de lori.Bilanțul participării din acest 
an a României la Tirgul internațional de la Plovdiv este pozitiv. în urma tratativelor purtate de reprezentanții firmelor noastre de comerț exterior cu partenerii bulgari, s-au încheiat, în perioada tîrgului, contracte pentru un volum de mărfuri de peste patru ori mai mare decît cel de anul trecut.Prezența României la Plovdiv 
a reprezentat și în acest an un moment important în dezvoltarea continuă a relațiilor economice dintre cele două țări vecine și prietene.

despre de la va-

VIENA 10 (Corespondență de la C. Vlad). — în capitala Austriei s-au încheiat manifestările, desfășurate timp de cinci zile, ale Tîrgului internațional de toamnă. în această ediție, care a beneficiat de o participare deosebit de mare, au expus 35 de state și peste 2 000 de firme din țara-gazdă.Participantă tradițională la Tirgul de la Viena, România a fost prezentă, la această toamnă, cu gă fie produse ale noastre naționale, în primul rînd, realizări ale celor mai dinamice ramuri ale industriei — metalurgia, construcția de mașini, industria chimică și petrochimia.în zilele tîrgului, pavilionul românesc a fost vizitat de președintele Austriei, Franz Jonas, de membri ai guvernului federal și de alți reprezentanți ai vieții politice și economice austriece, de șefii unor delegații guvernamentale sosite la tîrg și de un numeros public.

ediția din o gamă lar- economiei între care,

„Săptămîna României"
în orașul francez Vierzon

PARIS 10 (Corespondență de 
la P. Diaconescu). — In ora
șul Vierzon, din departamentul 
Cher, a fost inaugurată „Săptă- 
mina României", organizată de 
Ambasada României din Paris 
și de municipalitate, în cadrul 
manifestărilor prilejuite de cea 
de-a 29-a aniversare a eliberării 
orașului de sub ocupația fas
cistă. La standul românesc sint 
expuse produse ale industriei 
constructoare de mașini, produ
se alimentare, creații artizana
le, discuri. Orașul este pavoazat 
eu drapelele României și Fran-

ței, iar în cadrul programelor 
artistice se prezintă muzică ro
mânească, precum și filme cu 
caracter turistic și folcloric. 
Deschiderea săptăminii româ
nești a avut loc in prezența 
membrilor consiliului munici
pal, in frunte cu dr. Leon Me- 
rigot, primarul orașului, care 
a evocat puternicele legături 
tradiționale existente intre po
poarele francez și român, care 
s-au manifestat in mod activ in 
perioada luptei împotriva fas
cismului.

găseas- de im- treimi pentru

să în direcția reafirmării i- lor naționale și culturale, înlătura cit mai rapid din tradiția lor toate consecin-

încheierea Conferinței«
Asociației scriitorilor

din țările Asiei si Africii
* »MOSCOVA 10 (Corespondență de la N. Crețu). — La Alma-Ata s-au încheiat lucrările celei de-a cincea Conferințe a Asociației scriitorilor din țările Asiei și Africii. Din partea Uniunii scriitorilor din România au participat, în calitate de observatori, Gheorghe Tomozei și Ion Horea.In ședința de încheiere a conferinței a fost adoptată o declarație generală în care este evidențiat sprijinul acordat de scriitori eforturilor pentru destindere în relațiile internaționale. Declarația salută victoria poporului vietnamez ce va rămîne o pagină de neuitat în întreaga istorie contemporană, rezultat al luptei eroice a poporului vietnamez împotriva agresiunii. Documentul condamnă regimurile rasiste'din Africa de Sud și Rhodesia, exprimînd sprijinul față de lupta de eliberare națională a popoarelor din Angola, Mo- zambic, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde. Scriitorii reuniți la Alma-Ata și-au exprimat solidaritatea cu lupta poporului chilian.Conferința va fi urmată de un simpozion de poezie, organizat la Erevan.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — într-o cuvintare radiotelevizată rostită duminică, președintele S.U.A., Richard Nixon, a anunțat că va prezenta luni Congresului un nou mesaj privind Starea Uniunii, al doilea din acest an, în care ar urma să fie expusă poziția Administrației asupra principalelor probleme ale politicii interne — inflația, creșterea prețurilor, situația dolarului, criza de energie, chestiunile apărării, alte programe și legi guvernamentale.

Președintele Nixon a făcut apel la congresmeni să coopereze cu Administrația pentru soluționarea problemelor urgente cu care sint confruntate S.U.A. Menționînd că peste 50 de proiecte de legi și propuneri ale administrației, supuse congresului, își așteaptă, de mai mult timp, soluționarea, președintele a chemat la organizarea unor sesiuni suplimentare ale congresului, pentru a se rezolva problemele publice pînă la sfirșitul anului.
CHILE

SANTIAGO DE CHILE 10 (Agerpres). — „In prezent. Partidul Comunist din Chile se pronunță pentru multiplicarea eforturilor întreprinse de forțele democratice ale țării, atît din cadrul guvernului de Unitate Populară, cit și din rîndu- rile opoziției, în vederea obținerii unui consens politic pe plan intern și, totodată, cheamă masele largi de oameni ai muncii să-și păstreze vigilența și unitatea de acțiune în fața activității subversive a forțelor reacționare" — se arată într-o declarație a lui Orlando Millas, membru al Comisiei Politice a P.C. din Chile, publicată în „El Siglo".

Sarcina prioritară care stă în fața Frontului Unității Populare — menționează el — constă în canalizarea tuturor luărilor de poziție și a măsurilor efective, inițiate de militanți democrați din diversele organizații politice existente în Chile, spre a- morsarea unui dialog, care să conducă la o deplină normalizare a vieții politice a țării. în acest sens, Orlando Millas a arătat că „partidul comunist consideră ca esențială pentru viitoarea strategie guvernamentală unitatea dintre socialiști și comuniști și a coeziunii partidelor care fac parte din Unitatea Populară.

La Laussane (Elveția) a avut loc o demonstrație de protest împotriva po
liticii coloniale a Portugaliei
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agențiile de presă transmit:
0 delegație guvernamen

tală română condusă de Nico* lae Agachi, ministrul industriei metalurgice, a sosit la Alger, la invitația guvernului algerian. Delegația participă la manifestările prilejuite de a zecea ediție a Tîrgului internațional de la Alger, unde țara noastră este prezentă cu un pavilion. Totodată, ministrul român va avea convorbiri cu membri ai guvernului algerian, cu reprezentanți ai unor ministere economice și societăți naționale de specialitate în legătură cu dezvoltarea colaborării și cooperării dintre România și Algeria,
Guvernele Republicii Zair 

și Republicii Cuba au hotărît să stabilească relații diplomatice, s-a anunțat oficial la Kinshasa.
Convorbiri cehoslovaco- 

americane. Praga au încePut luni convorbirile cehoslovaco-ame- ricane asupra problemelor financiare nerezolvate dintre R.S. Cehoslovacă și Statele Unite — anunță agenția C.T.K. Delegația cehoslovacă este condusă de J. Jantovski, director in Ministerul Afacerilor cea americană de Arthur însărcinat cu afaceri a.i. la Praga.
Externe, iar I. Wortzel, al S.U.A.

CorporațiaUn acord întrechiliană pentru dezvoltare (Corfo) și firma pany"Chile vador constituirea unei societăți producătoare de autovehicule în Chile. Noua societate a fost formată prin participarea, în proporție de 51 la sută, a guvernului chilian și de 49 la sută, a firmei japoneze.

niponă „Nissan Motor Com- a fost semnat la Santiago de în prezența președintelui Sal- Allende. Acordul prevede

Consiliul de Stat al R. P. 
Bulgaria a conferit lui L- L Brei- nev, secretar general al C.C. al P.C.U;S., titlul de Erou al Republicii Populare Bulgaria, cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria.

0 nouă rundă de nego
cieri, între țările membre ale Acordului internațional asupra zahărului, a început luni la Geneva. Timp de aproape o lună, participanții vor examina problemele principale ale comerțului internațional cu zahăr, între care cotele de export, prețurile și mecanismul de ajustare a cotelor, inclusiv chestiunea relațiilor cu Piața comună.

Delegația M.R.N., condusă de tovarășul Gheorghe Necula, vicepreședinte al M.A.N., care vizitează R. P. Mongolă, a fost primită de So- nomîn Luvsan, prim-vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular. S-a făcut o informare reciprocă asupra realizărilor obținute de cele două popoare, exprimîndu-se, în a- celași timp, satisfacția privind dezvoltarea relațiilor româno-mongole.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.,Alexei Kosîghin, va face o vizită oficială de prietenie în Iugoslavia. în a doua jumătate a lunii septembrie, la invitația lui Gemal Biedici. președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia. anunță agenția T.A.S.S.

Proiectul construirii unei 
mari biblioteci în Teheran, concepută ca una dintre cele mai moderne instituții de acest gen din lume, a fost discutat cu prilejul unei întilniri care a avut loc la Roma între arhitecți italieni și străini.

«

Salonul automobilului de 
la Frankfurt pe Main î?i des- chide joi porțile, după o pauză de patru ani. Interesul principal al salonului îl va furniza, se consideră, sectorul mașinilor experimentale. Principala atracție — „mașina viitorului" a firmei „Porsche", bazată pe ideea construirii unui automobil care să dureze o viață. Modelul se află încă în faza testelor.

0 surpare de rocă s a Pr0 dus duminidă într-una din minele de cărbune din Mecsek (R. P. Ungară), anunță agenția M.T.I. în ciuda eforturilor depuse de echipele de salvare, cei trei mineri surprinși în mină și-au pierdut viața.

ziarului „L’Humanite" a cunoscut la această ediție o nouă strălucire. Timp de două zile, sîmbâtă și duminică, marele parc de la Courneuve s-a transformat intr-un adevărat loc de intilnire pentru zeci de mii de oameni de toate vîr- stele și de toate profesiile, atrași aici de numeroase manifestări cu caracter politic, cultural și artistic, de ambianța tinerească, optimistă, cu care comuniștii francezi sărbătoresc, de cîteva decenii, an de an, ziarul lor. La festivitățile organizate cu acest prilej participă, de asemenea, numeroase delegații de peste hotare, între care și delegația ziarului „Scînteia", condusă de Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redac- tor-șef al ziarului.Alături de pavilioanele Federațiilor P. C. Francez, care reprezintă toate regiunile Franței, se află standurile și expozițiile organizate de 45 de ziare ale unor partide comuniste și muncitorești.într-unul din punctele „orașului internațional", ’ pavilionul ziarului „Scînteia", qr- gan al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a prezentat zecilor și zecilor de mii de vizitatori francezi și străini o elocventă imagine a

vieții și muncii creatoare a poporului român. „ROMANIA SE PREZINTĂ" — este titlul unei expoziții care cuprinde aspecte de o mare diversitate, demonstrînd realizările poporului nostru. Atît la Standul românesc, cit și în cărții" — univers gîndirii politice, nomice, științifice culturale contemporane — România a fost prezentă cu creații populare, precum și cu o serie de scrieri dintre cele mai reprezentative pentru diversitatea activității noastre editoriale. La loc de frunte au fost expuse, bucurîndu-se de un deosebit interes, operele tovarășuluiNicolae Ceaușescu,biografii și prezentări ale rodnicei și multilateralei sale activități politice. De asemenea, au fost expuse volume de istorie, artă și cultură, traduse în limbi de largă circulație, discuri, e- misiuni filatelice, panouri turistice.în cadrul manifestărilor politice, de un viu interes s-a bucurat prezentarea ții lui Georges chais, secretar general al P.C.F., intitulată „Le dâfi democra- tique", apărută chiar în aceste zile la editura pariziană Gras- set — carte inspirată de lupta comuniștilor francezi, a tuturor forțelor de stînga care, unite în jurul programului comun de gu-

„orașul al eco- și

căr- Mar-

MILANO

Sărbătoarea ziarului
Intr-o atmosferă de 

entuziasm popular, la 
Milano s-a 
duminică 
național al 
„l’Unită" — 
rea întregii 
muniste 
Demonstrația și mitin
gul de încheiere 
constituit o nouă 
puternică afirmare 
forței politice 
ciale a partidului 
muniștilor, a 
nii maselor 
populare la 
sa pusă în slujba in
tereselor vitale ale 
celor ce muncesc, ale 
păcii, independenței 
naționale și progre
sului social.

In tribuna din oră
șelul festivalului 
aflau 
P.C.

încheiat 
Festivalul 

ziarului 
sărbătoa- 
prese co- 

din Italia.au Ji a și so- 
co- 

adeziu- 
largi 

politica

se 
președintele 

Italian, Luigi

Longo, secretarul ge
neral al partidului, 
Enrico Berlinguer, 
membrii Biroului Po
litic și ai Direcțiunii 
partidului, alți acti
viști de frunte, dele
gații ale unor partide 
comuniste și munci
torești invitate la fes
tival, precum și ale 
unor ziare frățești. 
Printre invitați se a- 
flau delegația Comi
tetului județean Bra
șov al P.C.R. și re
prezentanții ziarului 
„Scinteșa".

In cuvîntul său, 
Enrico Berlinguer a 
făcut o trecere in re
vistă a obiectivelor 
luptei P.C.I.

Referindu-se la po
litica externă, secre
tarul general al P.C.I. 
a subliniat necesita-

Senatorul democrat Ed
ward Kennedy s_a pronuntat pentru suspendarea de către S.U.A. a sprijinului financiar pe care continuă să-1 acorde regimului saigonez. Kennedy s-a referit la fondurile, to- talizînd 15 milioane dolari, furnizate în acest an pentru întreținerea unor unițăți polițienești. Acest gen de a- sistență, a spus senatorul, contravine spiritului Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.

Accidentele de circulație 
din Japonia au provocat moar- tea a 10 000 de persoane de la începutul acestui an, de 40 de morti pe revenind o medie zi.

Explozia a două bombe gările londoneze King’s Cross și Euston au provocat luni rănirea a 13 persoane. O a treia bombă a fost descoperită la gara Charing Cross, care a fost evacuată.
In

Aspect de la operațiile de salvare a echipajului aflat 
italian, care a luat foc în apropiere de coasta

vernămint, propun poporului francez o perspectivă democratică, socialistă.Considerată de ziarul „COMBAT" ca „evenimentul politic al reînceperii activității de toamnă", sărbătoarea ziarului „L’Huma- nite" a ilustrat elocvent atracția pe care o exercită in rîndu- rile maselor Partidul Comunist Francez și organul său de presă. Este semnificativ nu numai faptul că la festivități au luat parte aproape 700 000 de cetățeni, dar și că în cele două zile s-au înregistrat 2 850 de noi adeziuni Ia P.C.F., care se adaugă la cele 55 000 consemnate de la începutul anului. De a- semenea, mișcarea tineretului comunist a primit aproximativ 7 000 de noi adeziuni. Pe de altă parte, mii și mii de persoane s-au abonat la ziarul „L’Humanită" alte organe de ale P.C.F.Desfășurat sub nul obiectivelor ticii P.C.F. intereselor populare, pentru pace și festivalul tâtuit o manifestare de răsunet, situindu-se printre cele mai reușite ediții ale tradiționalei sărbători muncitorești franceze.

și la presăsem-poii-în favoarea maselor al luptei destindere, colaborare, „L’Humani-1973“ a consti-

Paul
DIACONESCU

tea concentrării efor
turilor in direcția des
tinderii, pentru con
struirea unei Europe 
a păcii și colaborării. 
Trecind in revistă o- 
biectivele care se pun 
astăzi in fața 
ror forțelor 
cratice 
secretarul 
P.C. Italian a 
ționat printre 
tea : lupta 
destindere și 
mare in 
in cadrul unei 
spective de 
a blocurilor 
susținerea luptei 
ticolonialiste și 
rasiste, pentru trium
ful ideilor de pace, 
libertate și progres.

tutu- 
demo- 

progresiste, 
general al 

men- 
aces- 

pentru 
dezar- 

Europa, 
per- 

depășire 
opuse, 

an- 
anti-

Radu BOGDAN

Sesiunea

COPENHAGA 10 (Agerpres). — La Copenhaga a început luni o sesiune de două zile a Consiliului ministerial al Pieței comune.Lucrările din prima zi a sesiunii au fost consacrate examinării relațiilor „celor nouă" cu S.U.A.. miniștrii de externe prezenți abordînd, în special, probleme referitoare la a- propiatul turneu vest-european al președintelui S.U.A., Richard Nixon.Potrivit presei occidentale, conferința de Ia Copenhaga va constitui un test pentru următoarele trei probleme : dacă redefinire a vest-europene cidentali pot _ . vedere comun : și. în sfîrsit.C.E.E. poate nu numai să dea publicității declarații comune, dar si să acționeze în mod concret în direcția unei politici armonizate.

se poate ajunge la o relațiilor americano- : dacă europenii oc- exprima un punct de dacă

Ridicarea stării

de asediu în Sudan, KHARTUM 10 (Agerpres). — Prin- tr-un decret prezidențial, difuzat de postul de radio Omdurman și reluat de agenția M.E.N., în Sudan a fost ridicată starea de asediu, introdusă la 5 septembrie. După cum au declarat surse oficiale sudaneze, ția a revenit la normal pe cuprinsul țării.Postul de radio adaugă căședințele Nimeiri va angaja imediat o serie de convorbiri cu cadre politice și reprezentanți ai poporului, în vederea examinării cauzelor care au dus la declanșarea incidentelor da săptămîna trecută.
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