
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIJl-VĂl

Inteia Șl

4 PAGINI

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE TOVARĂȘUL

30 BANI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMÂN

Anul XLIII Nr. 9640 Prima ediție Luni 24 septembrie 1973

D acțiune politică de excepțională
însemnătate, o strălucită snlie

a prieteniei si snlidaritătii pnporului roman
cu pnpuarele Americii Latine

Cu adîncă emoție și bucurie, eu Vibranta manifestări de stimă și dragoste salută Întregul nostru popor întoarcerea tovarășului Nicolae Ceaușescu din strălucita misiune de prietenie, solidaritate și colaborare întreprinsă pe continentul lăți no-american. Entuziasta primire făcută conducătorului iubit al partidului și statului de zecile de mii de bucureșteni a dat glas sentimentelor de a- deziune si aprobare deplină, de unanimă satisfacție si mîndrie patriotică cu care toti cetățenii României socialiste au urmărit. în fiecare din secvențele ei, memorabila vizită ne acest continent. rezultatele ei deosebit de rodnice în multiple domenii.înscriindu-se în mod organic în ansamblul activității internaționale. atît de dinamice si bogate. desfășurate de partidul si statul nostru, călătoria pe care secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat, a efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, timp de mai bine de trei săptămini, într-un număr de șase țări ale Americii Latine constituie o înaltă expresie a consecvenței cu care sînt traduse în viată hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a P.C.R. privind promovarea înțelegerii și cooperării între state, a întăririi solidarității cu toate țările angajate pe calea dezvoltării independente, cu toate forțele revoluționare, democratice ale contemporaneității care luptă pentru afirmarea suve-<______

a dat glas sen-

ranității popoarelor, pentru transformări sociale progresiste, pentru propășire materială și spirituală, pentru securitate și pace în lume.Itinerarul însumînd mii de kilometri — din regiunea Caraibilor și pină în apropierea ecuatorului, iar apoi în continuare spre sud, în zonele unde Anzii își întind semeți împărăția de-a lungul litoralului Pacificului — s-a caracterizat

— concludente demonstrații ale sentimentelor de stimă și prețuire reciprocă dintre poporul român și popoarele latino-americane, mărturii profund convingătoare ale simpatiei și prestigiului de care se bucură România socialistă pe toate meridianele globului, ale respectului și înaltei considerații față de personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. neobosit pro-
„Apreciem că rezultatele vizitei sînt deosebit de pozitive din toate 

punctele de vedere. în urma acestei vizite în țările Americii Latine am pus 
bazele unei conlucrări trainice, îndelungate, am ajuns la concluzia comună 
de a adăuga la vechile tradiții ale relațiilor care leagă popoarele noastre, 
noile realități, la necesitatea întăririi solidarității în lupta comună pentru 
dezvoltarea economico-socială, pentru consolidarea independenței și suvera
nității, pentru o lume mai dreaptă, pentru prietenie și pace între toate 
popoarele lumii“.

NICOLAE CEAUȘESCU

socialiste, de sintem le- prin năzuin- ideologia si comune, orînduirea o Costa Venezue-

NICOLAE CEAUȘESCU
TOVARĂȘUL ALI YATA

printr-o intensă șî prodigioasă activitate, prin ample și fertile contacte și convorbiri cu șefi de state și de guverne, prin multiple int.il- niri cu oameni politici, cu conducători ai partidelor comuniste și muncitorești, cu exponenți de frunte ai celorlalte partide și forțe democratice din țările respective, cu reprezentanți ai cercurilor și, în același timp, largi ale popoarelor cu muncitori, țărani, studenți. în fiecare vizitate a putut fi consemnată primirea plină de căldură, făcută atît de persoanele oficiale, cit și de populație, înalților oaspeți români,

de afaceri cu masele respective, intelectuali, din țările

motor al idealurilor înaintate al» omenirii contemporane.Și-au găsit pregnantă expresie în toate aceste manifestări trăinicia sentimentelor de prietenie cu vechi tradiții, bazate pe afinități de limbă și cultură, dintre România și țările Americii Latine, aprecierea consecvenței și fermității cu care România socialistă, poporul român se situează de partea tuturor popoarelor ce militează pentru deplina independentă națională și edificarea unei economii de-sine- stătătoare. pentru dreptul de a-șl hotărî soarta potrivit propriei voințe și propriilor interese.Firește, fiecare din țările vizita-

te se caracterizaaxâ prin trăsături specifice distincte — istorice, politice, economico-sociale. în acest context, vizita în Cuba, prima țară socialistă din emisfera vestică și care a constituit etapa de debut a itinerarului parcurs, convorbirile rodnice cu tovarășii Fidel Castro și Osvaldo Dorticos au proiectat din nou o puternică lumină asupra politicii de neclintit a partidului comunist, a statului nostru de dezvoltare sistematică si adînci- re continuă a relațiilor de strînsă prietenie și frățească colaborare cu toate statele care sati tele,telurile prin nouă ne care făurim. Rica.la. Columbia. E- cuador. Peru sînt țări cu sisteme social-econo- mice diferite, dar si popoarele acestor tari luptă pentru apărarea și consolidarea neatârnării ciștigate cu prețul unor grele sacrificii, pentru dezvoltare economică și socială de-sine-stătătoare și afirmarea identității proprii, pentru asigurarea suveranității asupra bogățiilor naționale și reducerea decalajelor ce le despart de țările avansate din punct de vedere economic, împotriva politicii imperialiste de dominație și dictat, tru statornicirea în viața ternațională a unor relații democratice — năzuințe ce

Tovarășul Nicola# Ceaușes-cu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a avut o întrevedere, la Rabat, cu tovarășul Aii Yata, secretar general al Partidului Eliberării și Socialismului din Maroc.Au participat Abdallah layachl, Abdallah Bourquia și Andellaziz Belay, membri aî Direcțiunii Partidului Eliberării șl Socialismului.A luat parte tovarășul Stefan Andrei, seepetar al C.C. al P.C.Rîn numele Direcțiunii, al tuturor militanților partidului, tovarășul Aii Yata a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut și a exprimat deplina satisfacție pentru vizita pe care șeful statului român a efectuat-o în Maroc, pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, a colaborării generale româno-marocane, subliniind că aceasta slujește pe deplin intereselor popoarelor român și marocan, întăririi prieteniei și conlucrării dintre cele două popoare.

Mulțumind, tovarășul Nlcolaa Ceaușescu a adresat, în numele conducerii partidului nostru și al său personal, un cordial salut de prietenie și solidaritate, cele mal bune urări de succes Direcțiunii, tuturor membrilor Partidului Eliberării și Socialismului,în cursul convorbirii a avut loc un schimb de păreri asupra unor probleme ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești. A fost evidențiat cursul nou, de destindere și colaborare în viața internațională, de rezolvare pe cale pașnică a problemelor litigioase dintre state, lupta tot mai hotărîtă a popoarelor pentru o dezvoltare liberă, independentă, pe calea progresului economic și social. Părțile au reliefat rolul crescînd al opiniei publice, al maselor populare în realizarea schimbărilor pozitive din viața internațională și au subliniat necesitatea intensificării luptei popoarelor pentru consolidarea și adîncirea acestor tendințe, pentru împiedicarea și zădăr-

nlclrea amestecului Imperialismului în treburile interne telor.în cadrul convorbirii dențiată însemnătatea scară națională și internațională, a tuturor forțelor democratice, progresiste, patriotice și antiimpe- rialiste pentru a acționa cu vigilență și fermitate împotriva forțelor reacțiunii, a imperialismului; colonialismului și neocolonialis- mului. Totodată, a fost exprimată solidaritatea cu mișcările de eliberare națională, cu țările care luptă pentru dezvoltare economico-so- cială de-sine-stătătoare, cu toata forțele antiimperialiste.Părțile au manifestat dorința comună de a se acționa pentru dezvoltarea raporturilor de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Eliberării și Socialismului din Maroc, în folosul celor două popoare, al unității partidelor comuniste și muncitorești.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.

ale sta-

(Continuare în pag. a IV-a)

a fost unirii, evi-pa

Conducerea Centralei industriale de utilaj tehnologic

chimic, petrolier și minier apreciază:

Pînă la începutul lunii octombrie
ȘANTIERELE CHIMIEI

VOR PRIMI TOATE UTILAJELERitmul susținut de lucru de pe șantierele industriei chimice din ultimele două luni, volumul mare de investiții ce a rămas de realizat pină la sfîrșitul anului solicită din partea furnizorilor de utilaje tehnologice e- forturi deosebite. Cum răspund a- ceștia la cerințele șantierelor, ce măsuri iau pentru expedierea neîntîr- ziată a utilajelor pe șantierele chimiei, în vederea respectării termenelor de punere în funcțiune a instalațiilor ?Din capul locului se cuvine să arătăm că pentru obiectivele în construcție ale industriei chimice, deși restanțele furnizorilor de utilaje s-au diminuat, totuși ele rămin în continuare la un nivel destul de ridicat, în jurul a 5 000 tone. Nu trebuie insă pierdut din vedere faptul că aceștia au livrat șantierelor respective, în a- vans, peste 3 500 tone utilaje și echipamente tehnologice. Intrucit 2 500 de tone de utilaje sînt destinate unor capacități de producție cu termene de punere în funcțiune în acest an — instalațiile de polietilenă și de- zalchilare de la Combinatul petrochimic Pitești, instalațiile de NPK de la Combinatul de îngrășăminte din Tir- gu-Mureș, capacitățile de sodă electrolitică de la Centrala industrială de produse anorganice Rm. Vilcea ș.a. — ne-am adresat unor factori de răspundere din Centrala pentru utilaj tehnologic chimic, petrolier și minier din Capitală, cu scopul de a afla ce măsuri ia acest principal furnizor de utilaje pentru industria chimică.— în primul rind, s-a analizat a- mănunțit gradul de Încărcare al întreprinderilor din cadrul centralei — na spune ing. Vasile Dumitrașcu, direct» pentru problemele de producție

din cadrul acestei centrale — redis- tribuindu-se o parte din comenzi, care însumează peste 3 000 de tone utilaj, pentru a asigura o utilizare maximă a tuturor capacităților productive. Pentru a prelua o parte din „vîrful" de producție al centralei, ministerul a hotărît ca și alte două mari întreprinderi (este vorba de „23 August** din București și „Progresul" din Brăila) să execute unele utilaje tehnologice necesare șantierelor industriei chimice.— Ce alte măsuri se iau în cadrul unităților centralei pentru executarea la termen a comenzilor de utilaje ?— Unul din „locurile înguste** al fluxului de fabricație a utilajelor il constituiau cazangeriile întreprinderilor. De aceea, pentru perioada următoare s-a trecut la mai buna organizare a lucrului în aceste sectoare. De asemenea, s-a completat necesarul de forță de muncă calificată în toate întreprinderile centralei. în plus, pentru asigurarea unei colaborări optime între întreprinderile noastre, a unei aprovizionări ritmice a producției cu materii prime și materiale, din centrală au fost detașați în unități specialiști cu experiență, competenți, care pot rezolva rapid problemele ce se ivesc. Ca urmare a acestor măsuri, la sfîrșitul lunii septembrie se recuperează majoritatea restanțelor de utilaje pentru capacitățile cu termene de punere în funcțiune în acest an.— De ce nu integral, ci doar „majoritatea" acestor restanțe ?— Vom expedia ultimele cantități de utilaje pentru Combinatul de îngrășăminte azotoase clin Tg. Mureș la începutul lunii octombrie. Realizarea cîtorva sute de tone de utilaje tehnologice pentru chimie este condiționată de aprovizionarea din import cu unele materiale.

Ținînd cont de volumul mare de utilaje ce trebuie executate de întreprinderile centralei pină la sfîrșitul acestui an — numai pentru o- biectivele industriei mene de punere în mcstrul I al anului — ne-am interesat rată baza de producție a acestora.— Dacă aprovizionarea cu metal este asigurată pentru toate utilajele ce trebuie produse pînă la sfîrșitul anului, nu același lucru se poate spune in privința altor materiale necesare producției — ne relatează directorul comercial al centralei, Gheorghe Bujorescu. Astfel, unități din cadrul Ministerului Industriei Chimice, principalul beneficiar al produselor noastre, au intirziat livrările unor benzi de cauciuc pentru transportoare și a unor cantități de silicat de sodiu necesar în turnătorii. De asemenea, din cauza nelivrării a- paraturii de joasă tensiune, de către unităfi ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, întreprinderea „Unio“ din Satu-Mare nu poate finaliza o parte din comenzile aflate în fabricație. O problemă tot mereu amina- tă constă în asigurarea repartiției pentru întreaga cantitate de laminate din aluminiu necesare producției. Fără a se înlătura grabnic aceste neajunsuri angajamentul centralei de a livra utilajele la timp șantierelor nu poate fi îndeplinit integral.Deci, un semnal care trebuie rapid recepționat de factorii vizați. De urgența cu care problemele vor fi soluționate depinde, în bună măsură, realizarea integrală a sarcinilor deosebite ce revin constructorilor de utilaje tehnologice în perioada imediat următoare.

chimice, cu ter- funcțiune în se- viitor, 8 000 tone cum este asigu-

Ing. Dan CONSTANTIN

pen- in- noi, pre
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ACTUALITATEA

CULTURALĂ

Duminică

CORESPONDENȚII

TELEORMANîn cursul zilei de duminică, în județul Teleorman, lucrările agricole de toamnă au cuprins întreaga suflare a satelor. Mii de cooperatori și mecanizatori, lucrători din întreprinderile agricole de stat, oameni ai muncii din orașele județului au lucrat cu sîrg la stringerea recoltei de floarea-soarelui, porumb, legume. în consens cu indicațiile date de comitetul județean de partid, se acordă prioritate celor mai urgente lucrări, între care eliberarea și pregătirea grabnică a terenului destinat însă- mînțărilor. Din cele 136 300 ha ce trebuie insămințate în această toamnă, 63 000 au fost pregătite. După ce au fost semănate integral suprafețele planificate pentru masă verde —

zi de muncă

„SCÎNTEII" TRANSMIT DIN JUDEȚELE

9 000 ha, răpită— 2 000 ha, și aproape întreaga suprafață de 9 000 ha destinată orzului, a continuat și continuă intens semănatul griului. Prin- tr-o bună organizare a muncii, în peste o sută de cooperative agricole s-a încheiat recoltatul florii-soarelui. Unele greutăți sînt provocate de faptul . că pe 9 000 ha situate în nordul județului, floarea-soarelui n-a ajuns Încă Ia maturitate, fapt ce împiedică realizarea, in continuare, a ritmului prevăzut la recoltarea acestei culturi, în cursul mai mare de stat și recoltareade asemenea, prioritate suprafețelor ce urmează a fi însămînțate cu grîu. Ritmul la culesul porumbului și eliberarea terenului pentru semănat — ne spunea ing. Marin Cimbru, direc-

tor adjunct al direcției agricole — va crește mult în zilele următoare pentru a crea front de lucru tractoarelor.
SIBIU

zilei de duminică în cea parte a unităților agricole cooperatiste s-a lucrat la porumbului, acordîndu-se,

Astăzi începe Ia București, sub egida O. N. U.,

reuniunea internațională pe tema

„Efectele sociale ale
industrializării zonelor rurale"

Intre 24 și 28 septembrie, capitala țării noastre este gazda unei importante reuniuni internaționale, desfășurată sub egida O.N.U., cu tema „Efectele sociale ale industrializării zonelor rurale**. în legătură cu conținutul și scopurile acestei manifestări, ne-am adresat tovarășului profesor ROMAN MOLDOVAN, ..........țe sociale și politice. vicepreședinte al Academiei de știin-
—V-am ruga, -pentru început, 

să ne vorbiți despre organiza
rea si semnificația reuniunii de 
la București.— Aș vrea să precizez mai în- tii că întîlnirea care începe azi la București reprezintă o importantă manifestare internațională cu caracter științific, organizată în țara noastră sub auspiciile Națiunilor Unite, respectiv, ale Secretariatului general al O.N.U. — Divizia pentru dezvoltare socială. în ce ne privește, responsabilitatea bunei desfășurări a lucrărilor acestei reuniuni revine Academiei de științe sociale și politice în colaborare cu Comitetul de al Planificării. Ministerul cii. Ministerul Afacerilor terne și Comitetul pentru siliile populare. Simpla enumerare a instituțiilor gazdă oferă.

cred, o imagine edificatoare a interesului multiplu suscitat de problematica acestei reuniuni, atit pe plan teoretic, al. cercetării științifice, cit mai ales în domeniul activității practice. De aici și diversitatea participării la reuniune : experți ai O.N.U., cadre universitare, cercetători, reprezentanți ai unor instituții și organisme specializate ” ” ~~ ~ .F.A.O., O.I.M., Comisia economică pentru Africa, Banca Mondială).ale O.N.U. (O.N.U.D.I.,
— In ce constă importanța 

problematicii abordate de a- 
ceastă reuniune internațională ?Stat Mun- Ex- con- — Tematica privind efectele sociale ale industrializării zonelor rurale, privită în conținutul său cel mai general, prezintă o deosebită însemnătate pentru elucidarea multiplelor și complexelor implicații

ale creșterii economice, pentru cunoașterea acțiunii legilor sociale o- biective, care implică o preocupare sistematică de armonizare între fenomenele și procesele sociale și progresul și modernizarea structurilor economice.Este știut că, potrivit nivelului de creștere economică a fiecărei țări, se ridică numeroase probleme de ordin social, cum sînt : pregătirea și utilizarea forței de muncă, migrația socială între mediul rural și cel urban, dimensiunile și ritmul urbanizării, poluarea, folosirea rațională a resurselor naturale ș.a. Acestea sînt probleme generale, cu extensiune și pe plan mondial, dar cu toate acestea concepția și programul dezvoltării economiei trebuie să țină seama de cadrul social-economic specific al evoluției fiecărei țări, de inegalitățile economice dintre diferitele țări și zone ale lumii, de cerințele naționale. Toate aceste probleme
Convorbire consemnată de
Viorel POPESCU

(Continuare tn pag. a III-a)

Sustinută de ample măsuri organizatorice, bătălia pentru stringerea recoltelor a continuat ieri cu intensitate maximă în toate cooperativele agricole din județul Sibiu. în această zi au lucrat la recoltarea sfeclei de zahăr, cartofilor, porumbului siloz 3 000 de țărani cooperatori și peste 2 500 elevi și salariați din întreprinderi. încă de la primele ore ale dimineții. in cooperativele agricole Cîr- țișoara, Arpașul de Jos. Avrig, Cîrța, Porumbacul de Jos. se lucra, pe echipe și pe grupe de familii, la recoltarea cartofilor de pe ultimele hectare. Tot ieri, în cooperativele agricol» Biertan, Axente Sever, Alămor, A- poldu de Jos, Marpod, Ocna Sibiului, precum și în alte aproape 40 de unități cooperatiste s-a lucrat intens la recoltarea sfeclei de zahăr. Au fost transportate peste 700 tone sfeclă de zahăr și 150 tone cartofi, fapt care a înlesnit executarea arăturilor pe 600 hectare și a lucrărilor de pregătire a terenurilor efectuate ieri pe 800 ha.
BUZĂUZorii zilei de duminică surprindeau la Buzău încolonarea sutelor da mașini ce au transportat in diferite cooperative agricole salariați din întreprinderi și instituții care participă, alături de cooperatori, la culesul recoltei. Sute de muncitori și funcționari de la întreprinderea de sir- mă, de la Uzina de prelucrare a maselor plastice, de la „Metalurgica**, „Flacăra** și din alte unități se găseau pe tarlalele cooperativelor a- gricole Rușețu, Călțuna, Țintești, Gălbinași, Costești, Gherăseni și altele, sporind considerabil ritmul recoltării porumbului și legumelor. Cei aproape 50 000 de cooperatori, mecanizatori. salariați și elevi au recoltat sute de hectare de porumb, floarea- soarelui și alte culturi. Au fost strîn- se și transportate 1 700 tone legume, 450 tone fructe și 550 tone struguri.

(Continuare in pag. a III-a)

SPORT
TENIS — Nume noi pe 

lista campionilor
RUGBI — Deschiderea 
noului sezon competitio- 

nal
Alte știri și rezultate 
sportive in pagina a III-a
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actualitatea culturală
SCENA• TEATRUL RADIOFONIC a inclus in programul actualei săptămîni, în afara cîtorva înregistrări mal vechi, premiera : „Războiul vacii" de R. Avermaete, în interpretarea unui colectiv artistic al Teatrului de Nord din Satu-Mare. Pascal în colaborare lescu.• TEATRUL DESATU-MARE — secția română, va prezenta în această săptămînă, în deschiderea stagiunii, premiera : „Inimă rece" de W. Hauff, dramatizare de E. Covali, în regia Zoei Stanca Anghel și „Clavigo" de Goethe, în regia Iul Mihai Raicu.• TEATRUL EVREIESC DE STAT și-a deschis stagiunea cu premiera comediei muzicale „Lozul cel mare" de Șalom Alehem. Direcția de scenă, ca și prelucrarea aparțin lui Ia- cob Rotbaum, cunoscut om de teatru din R. P. Polonă. Decorurile și costumele aparțin artiștilor polonezi : A. Jedrzejewski și Jadwiga Przeradz- ka. Muzica : Henech Kohn.• Colectivul TEATRULUI DE PĂPUȘI DIN CLUJ și-a deschis sta-

Regia : cu Al.NORD

SUCCESE

Mihai Toci-DIN

giunea joi seara, cu piesa științifi- co-fantastică „Planeta părăsită" de Mircea Oprita. Secția maghiară a aceluiași colectiv a prezentat vineri seara spectacolul „Dracul sărac", de Tamasi Aron. în octombrie, păpușarii clujeni vor face un turneu la Baia Mare cu spectaoolul „Wilhelm Tell" și un altul mai lung în Capitală și în județele Sibiu, Vilcea, Prahova, Dîmbovița, Ilfov cu spectacolele „Povestiri", de Ion Creangă și „Elefantul curios". Secția maghiară va face, de asemenea, un turneu în județele Mureș, Covasna, Brașov, cu piesa „Artiștii pădurii".
★• Conducerea Teatrului National din Craiova a luat inițiativa prezentării în cîteva orașe din județele învecinate a unor spectaoole dedicate fruntașilor în producție. Un asemenea spectacol a avut loc sîmbă- tă seara, 22 septembrie a.c., cu piesa „Ultima oră“, de Mihail Sebastian, în sala Casei municipale de cultură din Drobeta Turnu-Severin.

CARNET PLASTIC

ALE ARTEI
POPULARE

ROMANEȘTI
PESTE HOTARE„întîlnirile internaționale ale artei și culturii" de la LUGANO — EL
VEȚIA, și-au concentrat interesul la 
ediția din acest an asupra artei 
naive. Contribuția românească este 
pregnantă și semnificativă. Ea inclu
de o colecție de 30 de icoane pe 
sticlă, ilustrind tradițiile populare 
din centrele Nicula, Scheii Brașovu
lui și Făgăraș, o expoziție de pictură 
pe sticlă a unuia dintre creatorii 
care continuă valorile stilistice ale 
genului, Timotei Tohăneanu din Sim- 
băta de Sus — Brașov și o selecție 
de peste 120 lucrări de pictură naivă 
ale artiștilor care s-au remarcat in 
ultimele expoziții republicane.

Un viu interes a suscitat concursul 
de artă naivă contemporană dotat cu 5 premii ex-equo ale municipa
lității orașului Lugano. Intre cei 
90 de participanți din 10 țări a figu
rat și numele lui Vasile Filip din 
Baia Sprie, Ghiță Mitrăchiță din Bir- 
ca — Dolj. Ion Niță Nicodim din 
Brusturi — Arad, Savu Alexandru 
din-Poenari — Ilfov, Gheorghe Stur- 
za din Botoșani și Timotei Tohă- 
neapu. Ion Niță Nicodim a cucerit 
unul din premii cu lucrarea „Tirgul 
de pe Muntele Găina".

★
Recent s-a intors din BELGIA an

samblul folcloric „Dorulețul" al Ca
sei de cultură din Urziceni — ju
dețul Ilfov, care a prezentat citeva 
spectacole in orașele Marche-en- 
Famenne, La Roche și Rochefort.

Marele număr de locuitori care au 
umplut pină la refuz sălile de spec
tacol. turiștii străini prezenti în a- 
ceste orașe au răsplătit cu îndelungi 
aplauze măiestria interpretativă a 
membrilor ansamblului, tineri mun
citori, funcționari, elevi.

Turneul ansamblului folcloric „Do
rulețul" s-a bucurat de aprecierile 
elogioase ale presei. Astfel, zia
rul „La Meuse Luxembourg", 
care apare la Li&ge, scrie că 
ansamblul „a demonstrat o înaltă 
măiestrie in interpretarea dansurilor și cintecelor populare din principa
lele regiuni ale României". După 
unul din spectacole, ziarul „L’avenir 
du Luxembourg" și-a intitulat cro
nica : „Mare succes pentru ansam
blul folcloric românesc „Dorulețul".

Prin conținutul spectacolelor pre
zentate, prin frumusețea si varieta
tea costumelor populare din diferite 
zone, ansamblul folcloric din Urzi
ceni a făcut o bună propagandă ar
tei noastre populare, atit de apre
ciată peste hotare.

Agendă muzicalăCu spectacolul extraordinar „De pe plaiuri sătmărene" s-a deschis sim- bătă la Satu-Mare stagiunea muzicală 1973—1974 a formației instrumentale profesioniste de muzică populară, „Țara Oașului", a Consiliului județean al sindicatelor. Spre deosebire de spec(taoolele din stagiunile precedente, spectacolul inaugural al stagiunii a vădit o mai accentuată preocupare pentru valorificarea bogatei palete a folclorului muzical din toate zonele etnografice ale județului. Alături de melodiile oșenești și de pe Valea Someșului, iși află o reprezentare mai largă în repertoriul formației cîntecele din frumoasa zonă a Codrului.Spectacolul, susținut de formația sătmăreană și de soliștii săi — frații Ion, Ioana și Ștefan Petreuș, Nicolae Sabău, Greta Zoicaș și Maria Pop, aceasta din urmă debutantă, în vîrstă de 16 ani — s-a bucurat de un deosebit succes.
t V

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba franceză. 

Recapitulare (X).
18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, județul 

Harghita.
Căminul... In județul Neamț. 
Emisiune de știință. „Conse
cințe ale avortului".

19,00 Ecranul — emisiune de ac
tualitate șl critică cinemato
grafică.

19,ÎS Publicitate.

18,20
18,40

19,20 1001 de seri : „Moby Dlck“ 
(I).

19,30 Telejurnal a Cincinalul Îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țări ale Ame
rica Latine (I).

21,00 Revista literar-artlstică TV. 
Poezia sentimentului civic.

11,40 Roman foileton : „Vinul

• La Muzeul de artă al Republicii Socialiste România expoziția comemorativă ciurea. este deschisă Dimitrie Pa-• Mîine, la secția de popularizare, udii, documentare, a Muzeului destudii, documentare, aartă al Republicii Socialiste România are loc simpozionul Francisc Șira to.• în holul Aulei Bibliotecii Centrale Universitare expun pictorii Dimi Botez, Romeo Cosmovici.

• SUCEAVA. — La Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Suceava a avut loc vernisajul expoziției de pictură Victor Mihălles- cu-Craiu.• SATU-MARE. — La Galeriile fondului plastic din Satu-Mare s-a deschis expoziția pictorului sătmă- rean Ion Sasu, care surprinde imagini din peisajul localității bănățene Oravița.
Premiere cinematografice• ȘAPTE ZILE — producție a Casei de filme 1. Scenariul : Nicolae Ștefănescu, regia : Mircea Veroiu, imaginea : Călin Ghibu, muzica : A- drian Enescu, decoruri și costume : Aureliu Ionescu. în distribuție : Mircea Albulescu, Irina Petrescu, Victor Rebengiuc, George Motoi. O mostră de oțel special, capabil să reziste și razelor laser, dispare dintr-un laborator de cercetări... In căutarea celor interesați în această dispariție, o- fiterul de contrainformații Miu par

IMAGINI COREENE
Expoziția de fotografii

„Republica Populara Democrată
Coreeană la a 25-a aniversare"

Populare Coreene.

O importantă selecție de fotografii, prezentată în holul Sălii mici a palatului, realizează o elocventă retrospectivă a evenimentelor social-politice din Coreea, înfăți- șînd țara și oamenii, din perspectiva celor 25 de ani care au trecut de la întemeierea Republicii DemocratePrivirea retrospectivă reface, cu autoritatea documentului fotografic, dinamica unui proces revoluționar al cărui rezultat esențial este constituirea societății contemporane coreene, în continuu avînt pe drumul socialismului, fotografi sînt în egală măsură și exacti ai realității sociale, ai peisajului natural, ai formațiunilor rurale si urbane, ai obiectivelor industriale și culturale care au restructurat peisajul țării. Prezen- tînd cu o logică-riguroasă etapele parcurse, treptele evolutive din spațiul istoric al unui prim sfert de secol al noii orînduiri, expoziția are o deosebită forță de argumentație, satisfăcînd interesul publicului nostru pentru ceea substanța porului reean.O primă suită de fotografii evocă momentul întemeierii, în septembrie 1948, a Republicii Populare Democrate Coreene. Sint imagini ale marelui miting unde masele populare salută istoricul eveniment. Sint reproduse, alături, tex

Artiștiirafinați observatori

ce constituie vieții po- prieten co-

dinte oficiale, tăieturi presa vremii care marchează acest act al voinței poporului.în continuare, moria peliculei grafice aduce în zent, evocator aura glorificării, mente porului tru libertate, suveranitate. Sînt prezentate secvențe din lupta împotriva agresiunii, aspecte de la sărbătorirea, la 26 iulie 1953, a victoriei în războiul de eliberare, documente și imagini ale manifestărilor prilejuite comună Sudului 1972.Un mare număr de fotografii se referă la efortul de construire a noilor obiective economice și social-cultura- le. în condițiile asigurării independenței și păcii, poporul din Republica Populară Democrată Coreeană a trecut la realizarea U- nui vast program constructiv. Fotografiile pe care le vedem sînt mărturia acestui efort continuu; Impresionante sint, în expoziție, vederile de ansamblu sau de detaliu ale uzinelor, combinatelor, marilor baraje și rețelelor de irigații. Reținem imagini ca cele de la uzina de mașini- unelte „Cavaleria lui Ceaullima". Complexul de tractoare Kim Djung Tai. Urmărim imagini înfățișînd școli, spitale, instituții de cultură, cum ar fl teatrele și opera. Lingă multe secvențe ale sportului de masă, în- tîlnim chipul unor

me- foto- pre- șl cu moale luptei po- coreean pen- pentru

de declarația a Nordului și la 4 martie

perfor

curge șapte zile de cercetări, de așteptări, de incertitudini, de luptă cu el însuși.• COPERNIC — coproducție R. P. Polonă—DEFA Berlin .Regia : Ewa și Czeslaw Petelski. Cu : Andrzej Kopiczynski, Barbara Wrzesinska, Czeslaw Wollejko. Realizat cu prilejul împlinirii a cinci sute de ani de la nașterea celebrului astronom, filmul reconstituie principalele etape ale vieții autorului teoriei heliocen- triste.• LUPTA DUPĂ VICTORIE — producție a studiourilor sovietice, în regia lui Villen Azarov. Filmul relatează cîteva episoade din lupta u- nui ofițer sovietic de oontralnforma- ții pentru a dejuca planurile unei a- genturi de spionaj și diversiune, constituită, imediat după victorie, în zona de ocupație americană a Germaniei.• MICUL ȘI MARELE KLAUS — producție a studiourilor din R. D. Germană. Basm cinematografic, realizat după o povestire de Hans Christian Andersen, în regia lui Ce- lino Bleiweiss.
in tr-osportivi de mantă.Remarcăm, suită de excelente fotografii, frumusețile peisajului natural, montan, de clmpie sau marin, unde au fost create centre de re- creere și odihnă pentru oamenii muncii. Așa sînt fotografiile, color sau alb-negru, care prezintă munții Kaumkand sau lacul Samdjiyaun etc.Un loc parte în poziției, nificatie alității ocupă figura secretarului general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, Kim Ir Sen. încă din momentul instaurării republicii, tre- cind prin toate evenimentele crucial^, ale țării, conducătorii! coreean apare mereu t printre oartieaăi Stnun- cii, simbol al ideii și acțiunii, al programului activ de prefaceri social-politice.Marcînd împlinirea a 25 de ani de la întemeierea Populare Coreene, perează trospectivă făcînd extrem de vii preocupările actuale ale poporului coreean, eforturile sale pentru progres, pentru noi succese în construcția socialistă, pentru tuirea marelui tiv național — ficarea tării.

filme de scurt metraj

In săptămina 24—30 septembrie, pe ecranele Capitalei vor rula următoarele scurt-metraje :cu totul a- structura ex- dînd o sem- deosebită re- prezente, îl

RepubliciiDemocrate expoziția o- această re

înfăp- obiec- reuni-
Alexandra TITU

CIULEȘTI — MIORIȚA : Film dedicat vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în R.F. Germania ; CRÎNGAȘI : Film dedicat vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Italia, San Marino și Vatican ; PATRIA — MODERN : în fiecare luni și joi ; BUCUREȘTI : 23 August 1973 ; FAVORIT — MELODIA : Recașul și oamenii săi ; VICTORIA : Opaițe ; CENTRAL — POPULAR — DACIA : Picătură + picătură - viață ; LUMINA : Plante acvatice ; DOINA : Năică ; TIMPURI NOI : Nu ucideți cîinii șori- cari (R.P. Polonă) ; EXCELSIOR : Portimbeii și fanfara ; GRIVIȚA : Pietre căzute din cer ; ÎNFRĂȚIREA : Zîna cea bună (U.R.S.S.) ; BUZEȘTI : Premieră după 75 de ahi ; BUCEGI : Cartea de vizită ; UNIREA : Domnia sa, pietonul ; LIRA : Zilele și nopțile unui bărbat ; DRUMUL SĂRII : O.K. Singapore ; (R.S. Cehoslovacă) ; FERENTARI : Cetăți ale spiritului bulgar (R.P. Bulgaria) ; COTRO- CENI : Petrică șl arborele ; PACEA : în căutarea de noi țărmuri (U.R.S.S.) ; FLOREASCA : Madrigalul la 10 ani ; VOLGA : Ce dacă ? (R. S. Cehoslovacă) ; VIITORUL : Simt oare plantele ? (U.R.S.S.) ;MOȘILOR : Piticul Cipi ; MUNCA : Numărătoarea inversă ; COSMOS : Suflet din sufletul neamului său ; TOMIS : Orizont științific Nr. 8/1973 ; FLACARA : Pentru o cauză dreaptă : ARTA : File de istorie ; RAHOVA : Cu mîinile noastre ; PROGRESUL : Hochei contra hochei (U.R.S.S.) ; CLUBUL UZ. REPUBLICA : Discută cu altcineva (R.P.U.).
PRIMUL COLOCVIU NA

ȚIONAL DEDICAT

„FRUMOSULUI
INDUSTRIAL"PLOIEȘTI (Corespondentul „Scînteii", Constantin Căpraru). — Timp de două zile la Muzeul „Peleș“ din Sinaia a avut loc primul colocviu național dedicat dezbaterii unor probleme de mare actualitate ce se impun ca un element major în nivelul de cultură și civilizație al poporului nostru — estetica industrială. Organizat de Institutul de creație industrială și estetica producției din cadrul M.I.U., în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, colocviul a reunit în sala dezbaterilor artiști creatori din sectoarele sticlei, faianței, porțelanului, profesori și lectori ai institutelor de artă plastică din București și Cluj, muzeografi, alți oameni de creație și cultură.Participantei Ia colocviu au vizitat secția de artă decorativă a muzeului Peleș, unde pină la sfîrșitul acestui an va fi inaugurată o expoziție de creație industrială, prima de acest fel din tara noastră.

Fran- 
V.

Epi-

roșu". Producție a studiouri
lor de televiziune cehoslova
ce, după romanul lui 
tlșek Hecko. Episodul 

22,20 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Arthur", 
sodulX.

20,25 Baroc muzical : Concerto 
grosso — Sarabandă, Gigă, 
Badlnerie — de Corelli ; Con
certo grosso de G. F. HSndel 
interpretat de orchestra de 
cameră a Filarmonicii din 
București, dirijată de Avy 
Abramovlcl.

20,50 Teleenclclopedla.
21,30 Telex.
21,35 Drumuri în istorie. 

Neamț — vestigii 
Emisiune de Cornel
Comentariul Radu Vulpe.

21,55 Muzică ușoară cu Ana Pas
cali șl Salvadore Margh.

22,10 Cărți și idei. Dezbatere asu
pra lucrării „Noul spirit ar
tistic" de Nicholas Schttffer. 
Participă prof. dr. Marcel 
Breazu — critic de artă, 
Mircea Deac șl Cezar Radu.

Platra 
istorice. 

Todea.

Margareta Krauss și-a început munca de primar, energic, bărbătește : a propus, forurilor tutelare schimbarea directorilor de Fabrica cole.- Un
la „Colorom" și de mașini agri-gest temerar...— ...Dar necesar. Vedeți, dumneavoastră, primarul, în dubla sa calitate — de secretar al comitetului partid și comitetului consiliului este direct și interesatal al orășenesc de de președinte executiv popular răspunză- ca între-

cătorii mice și partea cetățenilor, a forurilor județene.— Ați pus la cale și unele acțiuni mai puțin agreabile pentru unii. Se spune că vreți să transformați unele bodegi din Codlea în lacto-baruri. Intransigenta față de „șprițarii de profesie" v-a adus, desigur, multă simpatie din partea femeilor.

unităților econo- sprijinului din

De unde-șl trage

seva „Nufărul"...Scrisoarea pe care am primit-o recent la redacție nu pleda, cum s-a mai întîmplat, nici pentru diversificarea serviciilor la „Nufărul", nici pentru simplificarea sistemului de tarife la această unitate. Se referea însă, asemeni altor corespondențe, la aspecte tot atîț de importante în relațiile cu publicul, și anume la timpul cetățeanului sau bine zis la risipa timp a acestuia, unitatea din Calea șilor nr. 160 — se ta în scrisoare — darea unui costum de haine, spre a fi curățat, constituie un calvar. La intrare se formează cozi despre care ai impresia că nu se mai scurtează niciodată. In rol de „fac totum" salariata primește și restituie Îmbrăcămintea, pune întrebări, taie facturi, apare șl dispare printr-o ușă interioară, se lasă așteptată uneori și cîte cinci minute... Intre timp oamenii se perpelesc în arșița soarelui, vreme de cîte un ceas, iar cînd, In sfirșit, a- jung transpirați în dreptul tejghelei, cei mai puțin norocoși sînt lntîmpinațl cu un „vino mîine", sonor și răspicat. Mie mi-a găsit haina abia după 10 zile, cu toate că am a- chitat și taxă' de urgență. Era făcută ferfeniță și desfăcută De la cusături. M-am gîn- dit atunci cu regret că nici nu împlinise un an de cînd am îmbrăcat-o ! Cînd vor fi scutiți oamenii de un asemenea tratament la „Nufărul" ?“ — întreba, în încheiere, semnatarul scrisorii.Și-au găsit oare coul cuvenit, la forurile competente, critici- le semnalate ? Vor urma măsuri concrete de îmbunătățire și de modernizare a serviciilor la „Nufărul" ? „Aglomerația ?i tim- pul de așteptare înregistrat la predarea o- biectelor — se arată în răspunsul Grupului întreprinderilor de industrie locală al municipiului București, semnat de ing. Mălin, director general — se datoresc nu lipsei de organizare șl operativitate a gestionarei, cl caracterului sezonier al activității, solicitarea fiind maximă în anumite perioade ale anului". Cu alte cuvinte, factorii cei mai răspunzători ne dau de înțeles că, atita timp cit „solicitarea va fi maximă", în

mai deară- pre-

e-

Gh.

îmbu- populatiei. asemenea au făcut ci si unii întreprin- cel al fa-
și. totodată, s-ar nătăti servirea Interesant că propuneri nu numai femeile, directori de dere. De pildă,bricii de mașini agricole îmi spunea că nu degeaba bufetul ..Bîlea“. aflat în apropiere, a fost poreclit. în cunoștință de cauză, si chiar de către vizitatorii lui fervenți, i

mod fatal „Nufărul" va continua să-și tragă „seva" tot din... aglomerație". Cît despre măsuri concrete, se precizează în același răspuns : „...Cu toate încercările făcute de întreprindere (reclame prin presă, afișe, radio și televiziune), pentru repartizarea uniformă a cererilor pe toată perioada anului, nu s-a putut realiza aceasta"... Sau mai e- xact, adăugăm noi, în perspectivă nu se Întrevede nici o rază de speranță pentru remedierea situației ! De ce nu se deschid multe ghișee de vire a publicului, cadrul acelorași unități. în perioadele de vîrf ?
mal ser- în

E vorba doar de

liniștirea spiri

teior ?în luna mai a.c., Gr. Contu din Constanța a semnalat redacției că, din cauza poluării, în apele lacului tăbă- căriei din marginea ae nord a orașului au pierit, cu ani în urmă, mari cantități de pește. Pe atunci, întreprinderea de produse chimice din Năvodari consuma apă din lac și o deversa în mare, iar Siutghiolul primea și el reziduurile unei îngrășătorii de porci. „Măsurile luate de organele locale au înlăturat pericolul poluării apelor. Nu după mult timp însă — se arăta în scrisoare — din neglijența unora, apa lacului tăbăcăriei a Început iar să fie fectată și peștele moară".Răspunsul primit iunie a.c. din Consiliului municipal era de natură să liniștească spiritele, tuația a fost cu Oficiul de proiectare și rirea apelor, zent, apele provenite de la crescătoria de porci Nazar- cea, se grupează pe canalul Carasu, prin care se pompează și apa din Dunăre în lacul Siutghiol. întreprinderea piscicolă Constanța nu a semnalat cazuri de mortalitate a peștelui. Se preconizează ca în semestrul II a.c. să nu se mai pompeze a- pele din rasu în printr-o parte să rect la Năvodari, astfel că apele epurate de la Nazarcea nu mai ajunge în Siutghiol".Același autor a

recent redacției din nou. „Poluarea apei u- nuia dintre cele mal mari bazine piscicole ale țării — lacul aiui- ghiol — deși nedorită, constituie iar o realitate — arăta el in scrisoare. Am văzut cu o- chii mei cum aintr-o zonă a lacului s-au scos atîția pești morp, încît cu el s-ar fi putut încărca un camion. De-ar fi văzut această imagine dezolantă și conducerea întreprinderii piscicole Constanta, care spunea că pe lac nu s-a semnaiat pește mort". Iar consiliul popular pal Constanta de, de data următoarele : zînd situația i tă, a reieșit că, intr-adevăr, a existat o perioadă critică în cursul lunii iulie, cînd intr-un interval de cîteva zue au pătruns In iacul Siutghiol ape poluate aduse prin valea caras u. Organele juae- țene ale Inspecției sanitare de stat și vu- ciul pentru gospoua- riroa apelor, împreuna cu conducerea întreprinderii piscicole au anchetat situația și, m prezent, prin masurile luate, a fost înlăturat pericolul pentru tauna piscicolă".Să sperăm că de data aceasta răspunsul nu urmărește numai liniștirea spiritelor i

■ munici-. răspun- aceasia, „Anau- semnaia-

Concis, la obiect

insăîn partea popular Constanța„Și- analizată cadastru, gospodă- în pre- epurate,

canalul Ca- Siutghiol, ci conductă a- fie aduse di-
vor laculscris

cerea unul spațiu din- tr-un domeniu al comerțului în altul, potrivit cu nevoile noastre. Totuși, in felul acesta — prin reprofilare — am găsit spațiu și pentru un centru de spălătorie și curățătorie chimică, si pentru un salon de coafură.Dar. revenind la punctul de unde am plecat, măsurile de reprofilare nu vor duce, ele singure, la stirpirea obiceiului de

• în legătura eu scrisoarea grupului ae muncitori ai Fabricii de cărămidă din icoana și ai Schelei de extracție Ciurești, Consiliul județean al sindicatelor Olt răspunae : „Programul cantinei va fi fixat in funcție de programul celor a- bonați".• Consiliul popular al municipiului lași : „în urma intervențiilor făcute la organele centrale s-au aiocat fondurile necesare ; in luna august a.c. a început construcția podului peste rîul Nico- lina".• Direcția sanitara a municipiului București : „în legătură cu neajunsurile cauzate cetățenilor de autonaza Obor, vă comunicam că cele reclamate sint reale. Pentru nerespec- tarea normelor impuse la avizarea obiectivului sancționată conducerea București,H.C.M. 2506/69, Obiectivul și zona respectiva rămîn in supravegne- rea noastră".

•amptasaru a fost cu amenaa
l.T.A.coniorm

Dumiîru
MIN€UI.ES CU

să-1 a- educa- să su- îndru-în care locuiesc, tragem în acțiuni tive, altfel spus, plinim sfatul și marea părinților.— Aminteați, la un moment dat, de contribuția in muncă a cetățenilor pentru amenajarea bazei sportive. La ce alte o- biective, de interes general, ați beneficiat de sprijinul obștesc ?— Dezvoltarea pe plan economic a atras după
tor .prinderile economice din raza orașului să funcționeze cum trebuie. Și a- cestea două mergeau prost : aci, neîndeplinirea planului cronică, lucruri mire în vilor salariați, cîștigurile lor erau micșorate. Cei doi directori nu făceau eforturile cuvenite pentru redresarea activității întreprinderilor (unul făcuse, totuși, „efortul" de a raporta cifre false), dar se „extenuau" în repetate degustări de șprițuri. Toate acestea se știau, orașul e mic, dar tot se mai spera... Exista chiar convingerea că nu pot fi schimbați, pentru că... au relații. Ce era să fac ? Mi-am asumat riscul de a se spune despre mine că sînt „muiere am insistat să cuiți directorii....Repovestite, par simple : guli au printr-o luată la fermă, proaspăta femeie primar. Dar nimeni nu știe cite emoții ascundea aparenta siguranță de sine, cît zbucium interior ascundea calmul ei. Fiecare acțiune era, atunci, la început, o premieră.— Se pare că, în prezent, calmul și încrederea în forțele proprii nu mai sint doar de suprafață.— Da. Mulțumită bunei colaborări cu condu-

devenise boală Această stare de genera nemulțu- rîndul respecti- deoarece

rea" și fie inlo-lucrurile niște nere- fost îndreptate măsură justă, timp cu mină neșovăitoare de

Primărița din Codlea
știe să lucreze bărbătește I
UN INTERVIU DE IA OM EA OM DESPRE SECRETELE REUȘITEI 

IN ACTIVITATEA CU OAMENII

— într-adevăr. în prima zi de audientă am primit nu mai puțin de 60 de cetățeni, majoritatea femei. Despre ce mi-au vorbit ? Firește, despre greutățile lor de gospodine si mame. Din aceste discuții am tras concluzia că este necesar să dezvoltăm cresele și grădinițele de copii, să ne ocupăm mai atent de aprovizionarea cu linele mărfuri. în discuțiile noastre s-a formulat. printre altele, si propunerea ca degilor din diminuat, in tor unităti
numărul bo- oras să fie favoarea al- comerciale, mai utile. Aceasta, argumentau ele, pentru că bărbații ar întîlni mai puține „locuri de popas" în drumul lor spre casă

„distrugătorul". Am găsit aceste propuneri bine chibzuite și am luat, în consecință, măsuri pentru înfăptuirea Chiar zilele acestea avut o discuție, la locului, cu factorii ponsabili ai comerțului județean și am obținut schimbările dorite, în orașul Codlea funcționează. la ora actuală. 6 bodegi si plus două înființat, locul unui restaurant rian și sîntem pe cale să înființăm și o „Gospodina". In nou construită (a costat un milion de lei) unităților comerciale existente li se va adăuga si o măcelărie. Mai greu ■ fost cînd am propus tre-

lor. am fa|a res-
restaurante, cofetării. Am de curind. In cafe-bar. un lacto-vegeta-unitate piața

a „umple" timpul liber neapărat cu ceva... lichid. Trebuie să oferim cetățenilor — și în special tineretului — posibilități cit mai diferite pentru organizarea timpului liber. Recent am inaugurat o bază sportivă cu terenuri sporturile, întregime tia în muncă a cetățenilor. în căminele pentru tineret, la parterul lor, s-au amenajat cite un mic club cu televizor, diferite locuri, o bibliotecă, astfel că tineri nu-și mai distracțiile aiurea.tru acești tineri salariat!, aflati departe de familiile lor. trebuie să facem mai mult : să-i învățăm să-și gospodărească salariul, camera

pentru toate realizată in prin contribu-
radio, mică multi cautăPen-

sine dezvoltarea pe plan edilitar. Codlea iși merită acum denumirea de oraș. Spun aceasta pentru a scoate în evidență efortul pe care statul l-a făcut și continuă să-1 facă pentru ridicarea orașului nostru. Locuitorii lui sint insă nerăbdători. Ei ar dori lucrurile să avanseze mai repede. Adesea, audiențe, le explic celor cetățeni care vin propuneri interesantedar pentru care nu există, deocamdată, condiții de înfăptuire — că trebuie să ne planificăm chibzuit dorințele, in funcție de ceea ce putem realiza cu forțele noastre. Cele mal multe propuneri, venite de la cetățeni, sint Insă gîndite gospodărește și, de obicei, sint însoțite de

ca Și la a- cu

® Pe scurt © 

corespondenții 
„Scînteii" transmit o La Tg. Mureș s-a deschis primul cinematograf-cămin pentru cei mici, purtind denumirea de „Pitic". Cinematograful-că- min dispune de condiții ca mamele să-și poată lăsa copiii aici, sub o supraveghere permanentă. Intre filme au loc matinee de basme, copiii învață cîntece, fac plimbări prin împrejurimi. • In școlile județului Gorj și-au început activitatea 123 de proaspeți absolvenți ai institutelor de învățămint superior. Tinere și tineri educatori, învățători și profesori, abia sosiți la noile lor locuri de muncă, s-au bucurat de o caldă primire din partea colegilor mai virstnici, a organelor locale de partid și de stat. • Alături de fructele de pădure tradiționale, anul acesta, din județul Bacău, au fost strînse și livrate la export peste 400 tone de fructe de cătină. Socotită multă vreme drept un arbust nefolositor, cătina a adus în acest an silvicultorilor băcăuani substanțiale venituri. • Turnătoria de fontă a secției mixte de industrie locală din Suceava a intrat în funcțiune cu 10 zile mai devreme. Noul obiectiv e- conomic are o capacitate anuală de 1000 tone piese turnate și este dotat cu utilaje și instalații moderne, executate în marea lor majoritate la Fabrica mixtă de industrie locală din Rădăuți.• în microraionul „1 Mai" al Hunedoarei — care va avea în final un număr de 2 758 apartamente — constructorii de locuințe au dat în folosință 524 de apartamente noi, o școală cu 24 săli de clasă, două grădinițe. Pînă la sfîrșitul lunii septembrie, alte 313 apartamente vor fi puse la dispoziția hune- dorenilor în acest nou cartier.• în județul Arad, pe Valea Crișului Alb, au fost recepționate lucrările de reprofilare a digului de pe malul sting al riu- lui. Ele au fost executate de T.C.I.F. Timișoara pe o lungime de 37 km, între localitățile Văr- șand și Zărand. Totodată au început lucrările de reprofilare a digului pe malul drept între comunele Vărșand și Bocsig, pe o distanță de 67 km. în final, a- ceste amenajări vor asigura proiecția a 55 995 ha teren agricol împotriva inundațiilor. o Recent, în comuna Barcea din județul Galați a fost dat în folosință un supermagazin. • La Zalău a apărut primul număr al buletinului de informare și documentare. „Școala sălăjea- nă“, editat de Casa județeană a corpului didactic și de inspectoratul școlar județean. Editat periodic, buletinul își propune, drept obiectiv principal, popularizarea și împărtășirea experienței pozitive a cadrelor didactice din școlile județului. • Anul acesta, la cabinetul tehnic al Combinatului siderurgic Hunedoara au fost înregistrate 97 propuneri de inovații și raționalizări privitoare la perfecționarea muncii în secțiile productive. Din acestea au fost a- plicate în producție 55. valoarea economiilor postcalculate realizate în această perioadă ridi- cîndu-se la peste 10 milioane lei. • Locuitorii municipiului Reșița au efectuat pînă acum diferite lucrări de înfrumusețare a orașului în valoare de peste 170 milioane lei. Au fost modernizate numeroase străzi, s-au amenajat spații și zone verzi în suprafață de peste 250 de hectare. • în municipiul Timișoara au fost date în folosință noi internate. însumînd aproape 2 000 de locuri, precum și noi cantine la care pot servi masa zilnic 2 100 de elevi ai liceelor de chimie. de îmbunătățiri funciare, de industrie alimentară, precum și cei ai Grupului școlar al cooperației meșteșugărești.

oferta de a participa la traducerea lor în fapt. Prin contribuția în muncă a cetățenilor am realizat obiective de mare interes : pe lingă baza sportivă, de care aminteam, vor mai fi date in folosință încă două — la sere și la „Măgura"; s-au amenajat și dotat, cu toate cele de trebuință, trei terenuri de joacă pentru copii, ștrandul s-a îmbogățit cu un nou lac, acasta din urmă amenajat îndeosebi de tineri, 8 străzi au fost modernizate etc. în ce privește contribuția in bani, s-a hotărît ca sumele adunate să fie folosite pentru sporirea, cu 4 săli, a capacității grădiniței de copii, și astfel mcă o sută de copii ai sala- riaților au fost primiți, in această toamnă, la grădiniță.— Am observat că orașul dv. e foarte curat, că sînt mai puține hirtii a- runcate pe trotuare decît în alte părți. Cetățenii au vreun rol. în această privință ?— Chiar unul important. Primăria cheltuiește anual circa un milion de lei pentru salubritate, dar suma ar fi insuficientă dacă nu ne-ar ajuta și cetățenii. Ei mătură trotuarele, udă și întrețin florile din fața casei lor, fac o sumedenie de alte treburi — mărunte, dar de care depinde aspectul civilizat al orașului.— Există vreo problemă pe care nu o puteți soluționa cu forțele dv. ?— Una singură ; parcă prea mult mă țin hîrtiilc in birou. Oricît ne străduim, nu ne rămîne atîta timp cît ne-am dori ca să mergem pe teren, să stăm de vorbi cu oamenii....Oamenii. Fiecare ao- țiune întreprinsă de Margareta Krauss este pătrunsă de grija pentru binele obștesc. Așa se și explică încrederea și stima de care se bucură ea in rîndul cetățenilor.
Rodica ȘERBAN
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Virginia Ruzici, campioană la numai 18 ani... Foto : E. Dichiseanu

IERI LA RUGBI

DESCHIDEREA NOULUI
SEZON COMPETIJIONAl
nou sezon competitional de a început ieri, odată cu pri- meciuri ale divizionarelor A. dacă, în fapt, rugbiul se află săp-

spornică pe ogoare
(Urinare din pag. I>Tot ieri mecanizatorii au semănat 1 400 hectare, iar pe alte 800 hectare terenul a fost pregătit în vederea in- sămîntării.

PRAHOVA

T £N's. Nume noi
lista campionilor

K4 ordinea preferințelor amatorilor de sport, tenisul a urcat încet- incet pe locul al doilea. După fotbal, se înțelege. Totuși, suporterii tenisului par să se manifeste oarecum aparte. Se interesează curent de rezultatele marilor competiții de pe glob, vin cu miile la partidele Internaționale programate pe terenurile din București, în schimb, campionatele naționale nu par de natură să le atragă atenția în mod special. Așa se face că în tribunele din parcul „Progresul", deși numărul spectatorilor a fost In creștere față de anii trecuți, totuși, mai erau suficiente locuri libere, ieri și alaltăieri, eu ocazia partidelor finale. Nu-i vorbă că nici organizatorii întrecerilor naționale — F.R.T. — nu, s-au obosit cu treburile publicitare, lă- sînd, de fapt, totul în seama știrilor obișnuite din presă. Chiar la intrarea în parcul „Progresul", printre atîtea anunțuri și afișe despre diferite competiții, nu exista nici unul cu privire la campionatele de tenis! Pe de altă parte, discutînd ieri cu mai multi spectatori, aceștia deplîn- geau faptul că federația, în calitatea el de organizatoare a principalei

competiții naționale, n-a găsit datele corespunzătoare și n-a asigurat participarea la întreceri tocmai a tenis- manilor noștri fruntași. De pildă, spuneau ei, prezența lui Ilie Năstase la campionate ar fi atras un public foarte numeros, sporind și prestigiul competiției. în același timp, toți ceilalți ooncurenți s-ar fi simțit mai ambițioși și mai responsabili în lupta sportivă. E acesta un punct de vedere rezonabil — credem noi — spre atenția federației de specialitate pentru organizarea viitoarelor ediții ale campionatelor...Pe lista campionilor au apărut mai multe nume noi atit în probele de dublu, cit și în cele de simplu (Toma Ovici, frații Marcu. Virginia Ruzici, Mariana Simionescu). Ne vom opri puțin asupra întrecerilor feminine, sector în care tenisul nostru cunoaște apariția unui val de talentate jucătoare. Noua campioană, Virginia Ruzici, deși în vîrstă de numai 18 ani, e cunoscută destul de bine de către suporteri, iar victoria ei nu constituie, în fond, o surpriză. Cucerirea primului titlu național la proba de simplu a senioarelor marchează un punct important în evolu-
DIN TOATE SPORTURILE

FOTBAL. Turneul „Prie 
tenia"

TENIS. Okker și-a luat 
revanșaau continuat meciu- internaționale de .Prietenia", rezervatLa Donețk rile competiției fotbal turneul „mcciuo , echipelor de juniori. Selecționata României, care a învins în primul joc cu 4—1 formația Ungariei, iar în cel de-al doilea a realizat scor alb, 0—0, cu reprezentativa Cehoslovaciei, a întîlnit ieri echipa R.P.D. Coreene. Partida s-a terminat la egalitate :1— 1 (1—1). Au marcat Petre Grosu, respectiv An Den Ok. Iată și celelalte rezultate : Polonia — Bulgaria2— 1 (1—0) ; U.R.S.S. (echipa secundă) — Cuba 1—0 (0—0) ; Ungaria — Cehoslovacia 4—1 (1—1).

Olandezul Tom Okker nul Jimmy Connors își finala probei de simplu cadrul turneului internațional tenis de la Los Angeles. In semifinale, Okker l-a eliminat cu 2—6, 7—5, 6—2 pe Ilie Năstase, iar Connors a ciștigat cu 6—4, 6—2 partida susținută cu mexicanul Raul Ramirez.

și america- vor disputa bărbați din de

ATLETISM. „Cupa Euro 
pei" la pentatlon

ția acestei jucătoare cu multe aptitudini și temperament pentru tenis. Mariana Simionescu (17 ani). învinsă de Ruzici în semifinale, dar campioană alături de aceasta în proba de dublu, urmează, în ordinea rezultatelor de pînă acum. în ierarhia tinerelor jucătoare românce. Cea de-a treia, Mihai Florența (18 ani), colegă cu Ruzici și Simionescu la centrul de Ia clubul Dinamo, e. după părerea antrenorului lor Aurel Se- gărceanu, plină de talent, dar încă deficitară sub aspectul spiritului de întrecere în competițiile puternice. Consultîndu-1 pe Aurel Segărceanu, tehnician care și-a format reputația de a descoperi și instrui „speranțele" tenisului feminin (cu cele trei de mai înainte a început să lucreze de cînd aveau 7—9 ani 1), acesta mi-a dezvăluit că în tenisul nostru feminin apar din mai multe centre ale țării numeroase elemente înzestrate, față de care merită să ne concentrăm atenția. Spre exemplu. A. Segărceanu mi-a citat numele Doinei Brăștin (de la U.T. Arad), campioană la categoria 15—16 listei Elena Popescu asemenea, pe Aurelia mo Brașov) în virată ani, dar participantă categoriei superioare, rile Romanov ' ~ rești). Ileana Jecu ( _________dea) și Rodica Gheorghe (Dunărea-' Galați). E interesant de subliniat că. după nor, măr pe terenurile remarcă fete și băieți cu aptitudini dintre cele mai propice pentru performanta în acest sport. Numai că — ne spunea el. și nu putem să nu fim de acord cu punctul de vedere exprimat — competițiile pentru copii și tineret sînt prea puține, ele ar trebui sporite considerabil ca număr. astfel ca foarte tinerele „speranțe" să-și întregească tehnica și tactica jocului în regim competițio- nal.

Un rugbi mele Chiar în actualitate de-acum cîteva tămîni (timp in care echipa reprezentativă a susținut un turneu în Argentina — e drept, nu îndeajuns de satisfăcător în privința rezultatelor tehnice), campionatul este cel ce deschide, în mod oficial, activitatea în sportul cu balonul oval.Cuplajul primei etape a campionatului s-a disputat pe stadionul din Parcul copilului, ce se dovedește în continuare bucuros de oaspeți. Mai întîi. echipa gazdă (Grivita roșie), jucînd destul de lejer, a dispus cu 25—9 (13—3) de noua promovată. Chimia Năvodari. în meci vedetă s-au intîlnit Dinamo și Sportul studențesc. Formații redutabile, cu numeroși internaționali, deci cu pretenții. Fără a se înțelege că trebuie trase concluzii generalizatoare asupra formei echipelor, vrem să arătăm că jocul prestat nu nl l-a arătat pe rugbiști în vervă deosebită. Acest lucru nu poate fi trecut lesne cu vederea, din moment ce ambele echipe sînt printre fumizoarele principale ale lotului național. De oboseală nu poate fi. desigur, vorba. Ce anume a contribuit Ia nivelul scăzut al partidei, la scorul egal (3—3) — care, din cite ne-am dat seama, nu a mulțumit pe nimeni (nici echipele, nici publicul spectator) — vor deduce singuri antrenorii Remus Drăgușanu și, respectiv, Teodor Rădulescu. Realizatorii punctelor (în ambele cazuri, din lovituri de pedeapsă), au fost Crăciunescu (min. 55 — pentru Sportul) și Nica (min. 65 — pentru Dinamo).In cel de-al treilea meci disputat In Capitală, echipa Vulcan a Întrecut cu 4—0 pe Politehnica Iași. Rezultatul ar putea surprinde doar în aparentă. Rugbiștii ieșeni însă își datorează insuccesul propriilor lor slăbiciuni, inexplicabile dacă ne gîndim că foarte recent (în „Cupa F.R.R."), ei s-au dovedit în formă.

In țară, toate partidele de ieri s-au încheiat cu victorii scontate, la diferențe însă mai mult sau mai puțin normale. Campioana „en titre" — Steaua București — a jucat la Constanța cu Farul. Scor : 10—6 (7—6) pentru campioni. La Petroșani, Știința — Gloria 11—7 (7—3) ; la Bîrlad. Rulmentul — Agronomia Cluj 22—9 (8—3) ; la Timișoara, versitatea — C.S.M. Sibiu (6-3).într-o formulă nouă (cu 14 pe), competiția fruntașelor rugbiului nostru are de această dată în obiectiv omogenizarea formațiilor (mult întinerite) și — cum ne spunea secretarul general al F.R.R., prof. Ovi- diu Marcu — definitivarea și întărirea echipei naționale pentru tradiționalele meciuri din această toamnă, dintre care, cum se știe, partida cu reprezentativa Franței apare ca un suprem examen anual al „tricolorilor".Forul federal vizează, totodată, o serioasă întărire a nucleelor rugbis- tice nou înființate (prin perfecționarea cadrelor de specialiști, prin îmbunătățirea sistemului competițio- nal etc.) și împrospătarea generală a efectivelor formațiilor din divizia B, către care, încă din acest sezon, vor fi îndreptați numeroși tineri jucători ce au trecut de vîrsta junioratului. Este de reținut însă că toate aceste preocupări ale F.R.R., singure nu vor putea duce prea sus ștacheta calității rugbiului. Certitudinea asigurării succesului depinde, în principal, de sprijinul acordat de cluburile, de forurile tutelare lor aflate in activitate, dăunător în același timp exemplu, faptul că Ia echipelor (chiar și la cele de mare performanță 1) antrenorii sînt angajați cu jumătăți de normă. Oare a- ceasta nu explică de ce, în numeroase cazuri, și pregătirea se face cu „jumătăți de măsură" ?

Uni- 14-6echi-

ale echipe-Curios și apare, spre majoritatea

I. DUMITR1U

DIN NOU LA HOCHEIani și a fina- (Dinamo), de Chiriac (Dina- de numai 13 la întrecerile ca și pe suro- („Cutezătorif“-Bucu- (Sănătatea-O.ra-.

Marți, la Lisabona, o selecționată mondială de fotbal va întîlni echipa Benfica Lisabona într-un meci organizat în onoarea internaționalului portughez Eusebio. Eusebio este în vîr *ă de 31 de ani și a marcat, ca jucător la Benfica, mai mult de 700 de goluri, în cei 13 ani de cînd evoluează la acest club.Selecționata mondială va prezenta în acest joc o echipă din care vor face parte Paulo Cesar (Brazilia), Bobby Charlton (Anglia), Uwe Seeler (R. F. Germania), Johan Cruyff (O- landa), Denis Law (Scoția), George Best (Irlanda de Nord) și alții. La acest meci fusese invitat și jucătorul român Nicolae Dobrin, care avînd tului curs
insă, obligații majore în cadrul lo- nostru reprezentativ, n-a dat invitației.

Conduce LeedsCampionatul englez de fotbal a programat jocurile etapei a VIII-a, care s-au încheiat cu următoarele rezultate : Arsenal-Stoke 2—1 ; Coventry-Newcastle 2—2 ; Derby-Southampton 6—2 : Ipswich-Burnley 3—2: Leeds-Manchester United 0—0 ; Liverpool-Tottenham 3—2 ; Rangers- Birmingham 2—2 ; Sheffield-Norwich 1—0 ; West Ham-Leicester 1—1 ; Wolverhampton-Everton 1—1.în clasament, pe primul loc se află Leeds cu 15 puncte, urmată de Derby cu 12 puncte și Coventry cu același număr de puncte.
Bayern și Borussia, 

învinsevest-german de după etapa a VIII-a, în clasamentului se află Bo- Moechengladbach cu 13Tn campionatul fotbal, fruntea russia _________ _ __________puncte, urmată de Eintracht Frankfurt cu 12 puncte și Bayern Mtmchen — 11 puncte. Dintre rezultatele înregistrate în etapa de sîmbătă menționăm înfringerile suferite de Bayern și Borussia : Hanovra Bayern Milnchen 3—1 : Eintracht Frankfurt-Borussia Moechengladbach 1—0.
Adamec, titular - 

Pollak, rezervaLa 26 septembrie, In cadrul preliminariilor campionatului mondial de fotbal, se va disputa la Glasgow partida dintre reprezentativele Scoției și Cehoslovaciei. Federația cehoslovacă de specialitate a alcătuit următorul lot de jucători în care reapare Adamec în postura de half : portari : Viktor, Vencel ; fundași : Dobias. Dvorak, Hagara, Pi- varnik, Samek, Zlocha.; mijlocași : Adamec, Bîcovski, Gajdusek, Kuna, Pananka : atacanți : Capkovic, Jar- kovski, Nehoda. Strata. Din lot mai fac parte Keketi, Bendl, Koubek, Novak, Pollak, Vojacek, Klement și Frantisek Vesețjf-

Prima ediție a „Cupei Europei" la pentatlon feminin a fost cîștigată de echipa R. D. Germane, care a totalizat 13 924 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat formațiile U.R.S.S. — 13 351 puncte și Bulgariei — 12 852 puncte. După cum s-a mai anunțat, Burglinde Pollak (R. D. Germană) a stabilit un nou record al lumii, totalizînd 4 932 puncte.
♦La „Crystal Palace" din Londra se desfășoară dubla întîlnire internațională de atletism dintre selecționatele masculine și feminine ale Angliei și Suediei. După prima zi de întreceri, gazdele conduc cu 54—52 puncte la masculin și cu 31—20 puncte la feminin.Iată cîteva dintre rezultatele foarte bune înregistrate în prima zi de concurs : masculin : 400 m plat :Erik Carlgren (Anglia) — 46’’5/t0 : aruncarea discului : Ricky Bruch (Suedia) — 64,06 m : săritura în înălțime : Almen (Suedia) — 2,17 m; aruncarea ciocanului : Williams (Anglia) — 71,60 m ; feminin : 1 500 m Tnger Knutsson (Suedia) — 4T3”.

SCHI. Sărituri de pe tram 
bulina de plasticLa Kniajevo (în apropiere de Sofia) s-a disputat un concurs internațional de sărituri cu schiurile pe o trambulină din material plastic, competiție la startul căreia au fost prezenți sportivi din Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia și Bulgaria. Victoria a revenit schiorului bulgar Gheorghi Gelov cu un total de 237.8 puncte și o săritură de 66 m. Pe locurile următoare s-au situat Christian Kilj (R. D.puncte și Dimitr Venev (Bulgaria) — 235 puncte.

Pes-au situat Chris- Germană) — 236
ȘAH. Un concurent ieșean 
în fruntea clasamentului 
campionatului european 

prin corespondențăîn urma victoriei obținute în fața olandezului Spieringshoek, șahistul ieșean Aurel Anton, inginer la întreprinderea „Metalurgica", a trecut în fruntea clasamentului finalei celei de-a IX-a ediții a compionatului european individual de șah prin corespondență, cu un procentaj de 87 la sută.Aurel Anton este urmat in clasament de jucătorii sovietici Volciok și Vaisman, care au realizat 83 și respectiv 78 la sută. La această competiție participă concurenți din 9 țări.
★Cea de-a IX-a ediție a turneului internațional de șah „Memorialul Cigorln" s-a încheiat la Soci cu victoria marelui maestru sovietic Mihail Tal (U.R.S.S.) care a totalizat 11 puncte din 15 posibile. Pe locul doi s-a clasat fostul campion mondial Boris Spasski — 10 puncte.

Duminlcă, pe tarlalele cooperativelor agricole, în fermele și livezile I.A.S., s-a lucrat de dimineață pînă seara la strinsul porumbului, strugurilor și fructelor, la transportul a- cestora. La munca ticipat, după o peste 30 000 țărani canizatori, elevi ai nale și liceelor din salariați ai instituțiilor și întreprinderilor din Ploiești. Mizil. Cîmpina. Văleni de Munte. Urlați. Mecanizatorii de la Aricești Rahtivani, de la Gherghița, Albești. Tirgșoru-Nou și din alte părți au lucrat ca și în celelalte zile la pregătirea terenului șl însămînțatui griului. După cum am aflat de la inginerul Aurel Furfurică, directorul direcției agricole județene. 235 autocamioane (din acestea venite în sprijin de la I.T.A. hova) au transportat peste 600 cartofi șl 250 tone legume din cimp la depozitele și centrele de însilo- zare. Ieri au fost recoltate peste 1 000 hectare de porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, struguri etc. Peste 400 tone legume și fructe au fost culese si transportate.

cîmpului au par- evidență sumară, cooperatori, me- școlilor profesio- orașele județului.

DOLJ

100 Pra- tone

stataîn toate unitățile agricole de și cooperatiste doljene, duminică fost o zi activă de lucru pe ogoare. La recoltatul porumbului, florii-soa- relui. sfeclei de zahăr. în unitățile din cimpia dunăreană sau de pe Valea Jiului. în podgoriile de Ia Segar- cea, Galicea, Sadova sau Dăbuleni,

jj

în livezile de pomi de pe văile Ras- tului și Amaradiei, țăranii cooperatori, mecanizatorii, muncitorii din I.A.S. au lucrat din plin. Mecanizatorii de la S.M.A. Horezu-Poenari, Băi- lești. Poiana Mare. Cetate. Circea șl altele au lucrat cu toate forțele la arat, pregătirea terenului și însămîn- țatul păioaselor de toamnă. în ajutorul țăranilor cooperatori și al lucrătorilor din întreprinderile ■ agricole de stat au venit duminică peste 15 000 de studenți și elevi, precum și un mare număr de salariați din întreprinderile și instituțiile municipiului Craiova. Datele centralizate la direcția agricolă județeană pînă în jurul orei 18 arată că Ieri în cooperativele agricole s-au recoltat 2 300 ha cu porumb și floarea-soarelui. 80 ha cu sfeclă de zahăr și au fost strînse mari cantități de legume și fructe. Au fost arate 2 500 ha, discuite aproape 5 000 ha și însămînțate mai bine de 3 000 ha. La bazele de recepție au fost transportate 1 500 tone de floarea-soarelui și porumb.
CONSTANȚAPe ogoarele județului Constanța atl lucrat ieri 35 000 de oameni. în sprijinul cooperatorilor și mecanizatorilor au venit 6 870 salariați din instituții și întreprinderi, peste 10 000 de studenți și elevi. Prin munca lor s-a strîns recolta de pe 1 180 ha porumb, 192 ha soia, s-au recoltat, de asemenea. strugurii de pe 209 ha. s-au strîns peste 600 tone legume. De a- semenea, s-au efectuat arături pe o suprafață de 2160 ha. s-a pregătit terenul pe 5 500 ha și s-au însămîn- țat 5 511 ha. din care 3 085 cu grîu.La bazele de recepție s-au transportat 1671 tone floarea-soarelui, 2 365 tone porumb, 80 tone sfeclă de zahăr. Totodată, au fost făcute udări de aprovizionare pe 540 ha/teren care urmează să fie lnsămînțat cu culturi de toamnă.

Efectele sociale ale
industrializării zonelor ruraleii

(Urinare din pag. I) satelor, la sporirea veniturilor din muncă, la îmbunătățirea generală a condițiilor de trai ale populației țării, la apropierea treptată a vieții satelor de aceea a orașelor. Procesul de industrializare a agriculturii, întrepătrunderea urbanului și ruralului deschid noi orizonturi în evoluția satului. în atragerea lui pe orbita civilizației contemporane. Or, sub a- cest aspect, credem că experiența României socialiste, ca țară în curs de dezvoltare, poate prezenta interes pentru celelalte țări care au pășit de curind pe calea unei dezvoltări de-sine-stătătoare. Și, tocmai de aceea, desfășurarea în București a acestei reuniuni nu este întîmplă- toare.

dobîndesc o acuitate sporită pentru țările în curs de dezvoltare.Este știut că dezvoltarea economică constituie factorul decisiv al schimbărilor sociale și progresului social. Dar, în realitatea vieții, acestea sînt laturi inseparabile care se condiționează reciproc. Prin prisma acestei unități dialectice trebuie privită și relația strînsă dintre industrializare. dezvoltare, modernizare și urbanizare. Fără a constitui un scop în sine, industrializarea reprezintă un imperativ pentru orice țară hotărîtă să realizeze o structură economică modernă, să ajungă la o valorificare superioară a bogățiilor naturale șl a resurselor naționale de muncă, să ridice productivitatea socială a muncii și, prin aceasta, nivelul de trai și locul în diviziunea internațională a muncii.în cursul dezbaterilor vom avea prilejul să înfățișăm participanților unele din aspectele cele mai caracteristice ale experienței edificării, pe baze socialiste, a economiei, a vieții sociale și politice din țara noastră, a schimbărilor de structură social-economică al căror factor motor l-a constituit înfăptuirea consecventă a industrializării. Este o experiență cu rezultate pozitive, dar și cu fireștile ei dificultăți intr-un proces de radicală transformare a societății, cu căutările, eforturile și preocupările de perfecționare a organizării economice și sociale, proces în care cercetarea din științele sociale aduce o contribuție crescindă.în strînsă legătură cu obiectul dezbaterilor, menționăm că documentele partidului șl statului nostru acordă un loc Important repartizării raționale a industriei pe teritoriul țării și, în acest cadru, extinderii industrializării în zonele rurale și, în general, cu prioritate relativă în zonele încă rămase în urmă din punct de vedere e- conomic și social. Această politică urmărește să contribuie la ridicarea întregii activități economice, sociale și culturale a comunelor și

antre- marelui nu- care vin astăzi antrenament seopinia respectivului din rîndurile de copii de

Valerlu MIRONESCU

Rezultate din „Cupa RomânieiBihorMinerul Suncuiuș — F. C.2—1 ! T.M.B. — S. N. Oltenița 2—3 ; I.C.S.I.M. — Chimia Găești 2—3 ; Metalul I. O. Sibiu — Vitrometan Mediaș 2—1 ; Viscoza București -$■ Olimpia Giurgiu 1—3 ; Constructorul Arad — C.F.R. Timișoara 2—1 ; C.F.R. Brașov — Chimia orașul Victoria 0—1 ; C.F.R. Sighișoara — Tractorul Brașov 5—3 (după executarea loviturilor de la 11 m) 1 Mine

rul Baia Borșa — Gloria Bistrița 1—2 ; Metalul Oradea — Voința Cărei 1—2 ; Minerul Comănești — F. C. Galați 2—0 1 Metalurgica Sibiu — Metrom Brașov 0—1 ; Portul Constanța — Delta Tulcea 0—2 ; Locomotiva Adjud — Oțelul Galați 1—0 ! Știința Petroșani — Cimentul Tg. Jiu 1—0 ; ARO Cîmpulung — C. S. Tîrgoviște 1—4 ; Unirea Tomnatec — C.F.R. Arad 2—0 ! Minerul Moldova Nouă — Minerul Anina 2—1.

Patinoarul artificial „23 Au
gust" și-a deschis porțile pen
tru primele partide oficiale 
ale noului sezon. Tn cadrul 
„Cupei României 
zilnic opt echipe. Alături de 
formații bucureștene puternice, 
cum sînt Dinamo și Steaua, 
participă echipe fruntașe ale 
hocheiului nostru, S. C. Miercu
rea Ciuc, Dunărea Galați, 
Agronomia Cluj, Tîrnava 
Odorhei, I.P.G.G., ca și foarte 
tînăra formație a Liceului nr. 3 
din Miercurea Ciuc.

se întrec

— Care ar fi finalitatea aces
tei reuniuni ?— Dezbaterile reuniuni! își propun să descifreze, în final, pe baza generalizării unor experiențe naționale, direcțiile de acțiune, coordonatele unei strategii eficiente a dezvoltării industriei în zonele rurale. mai ales în țările în curs de dezvoltare. In acest sens, se așteaptă desprinderea unor concluzii utile cu privire la industrializarea rurală, ca pîrghie importantă a unei dezvoltări economice și sociale echilibrate. Bunăoară, se vor analiza care sînt sectoarele cele mai adecvate pentru implantul industrial în mediul rural, factorii ce pot contribui la uromovarea sau frînarea industrializării rurale, inclusiv măsurile de stat și sistemul instituțional necesare înfăptuirii acestor obiective. Dat fiind nivelul diferit al dezvoltării social-economice si realitățile extrem de variate în care se desfășoară procesul de industrializare, este evident că reuniunea nu poate să-si propună să ofere soluții universal valabile, dar urmărește prin concluziile sale să contribuie la Identificarea mijloacelor ce pot fi puse în valoare în opera de reînnoire a structurilor economice si sociale — pe calea industrializării — în interesul dezvoltării și progresului tuturor popoarelor.

Astăzi, luni, pe la ceas de amiază, un avion special — încărcat cu fotbaliști, antrenori, conducători, ziariști și cîțiva suporteri — își va lua zborul spre Berlin, de unde lotul național „A“ se va îndrepta cu autobuzul către Leipzig (pentru partida de miercuri seara. ora 18,30 — ora Bucureștiului — cu prima reprezentativă a R.D. Germane), iar lotul de tineret va lua drumul către Halle (unde marți, la ora 18, va da replica reorezentativei cadete a țării gazdă).Miza cu totul deosebită a partidei dintre primele reprezentative captează interesul unanim al iubitorilor fotbalului din cele două țări prietene. Ea este — după cum prea bine se știe — cea de-a 9-a confruntare dintre cele 12 cite programează gruna a IV-a europeană din preliminariile Campionatului mondial, celelalte 8 de pînă acum încheindu-se cu 5 rezultate normale, o mare surpriză (Finlanda-România 1—1) și două scoruri mai puțin scontate (Albania- România 1—4 ; Finlanda-R. D. Germană 1—5). La ora actuală, reprezentativa noastră ocupă primul loc în grupă (7 puncte, golaveraj +6), de- vansînd pe adversara sa de miercuri (6 puncte, golaveraj + 10). Iar partidele care vor mai rămîne de jucat nu par a fi caoabile să aducă mari surprize. Iată de ce confruntarea de miercuri seara poate conferi o serioasă oDțiune pentru calificarea la „Weltmeisterschaft ’74", în oricare dintre cele trei ipostaze posibile ale scorului final : fotbaliștilor români — în caz de victorie sau draw ; fotbaliștilor gazdă — în caz de rezultat favorabil lor.Tricolorii noștri Isi dau seama perfect de bine de dificultatea acestui meci și-si cunosc cum se cuvine misiunea. Personal — ca unul dintre ziariștii care i-au mai însoțit șt în alte încercări, care au fost alături de ei și la bine și la rău. și care au observat îndeaproape antrenamentele lor în zilele premergătoare acestei deplasări — cred în ei și știu că au făcut tot ce puteau face pentru a se pregăti cit mai bine. Că un rezultat favorabil sau măcar egalitatea sînt perfect posibile ne-o demonstrea-

ză analiza lucidă dar riguroasă a situației și a șanselor.Da, știm -r și nu putem neglija — că gazdele noastre, fotbaliștii din R.D. Germană, care au, din plecare, avantajul terenului propriu, alcătuiesc un team redutabil, solid, ambițios și cu o excelentă pregătire atletică. De vreun an de zile încoace — de cînd. pe de o parte, antrenorul

cipalele atuuri ale echipei de care vor încerca să treacă reprezentanții noștri poimiine seară. Slăbiciuni ? Nu dispun, totuși, de valori sclipitoare (din acelea capabile să întoarcă singure soatta unui meci), manifestă oarecare rigiditate în joc. nu le convine adversarul care acționează organizat și totodată, cu fantezie, care beneficiază de buni dribleuri. nu au

tele de onoare reușite in deplasare. Apropo, din garnitura „leilor de la Lausanne" — care au transformat acea miercuri din primăvara lui ’69 într-o miercure de aur a fotbalului românesc, nu mai putini decît 6 jucători pleacă și acum spre Leipzig. Nu se poate, nici nu concepem altfel, ca Răducanu, Sătmăreanu, Dinu, De- leanu. Nunweiller, Dembrowschi și
FOTBALIȘTII TRICOLORI PLEACĂ ASTĂZI SPRE CONFRUNTAREA

CE LE POATE ADUCE CALIFICAREA LA „MONDIALEu

DRUM BUN $1 SUCCES!
Georg Buschner, pe de altă parte, antrenorul Valentin Stănescu urmăresc îndeaproape jocul adversarului — cunoaștem aproape totul unii despre alții, avînd. fiecare, posibilitatea de a evalua exact potențialul celuilalt, a-i contracara calitățile și a-i exploata defectele. I-am văzut, și noi, pe fotbaliștii din R.D. Germană în cîteva rînduri la televizor, i-am văzut și în 27 mai la București (cînd ai noștri i-au învins cu 1—0), incit ne-am putut da seama că „unspre- zecele" lor omogen beneficiază de cîțiva atacanți de marcă (Lbwe. Peter Ducke, Streich). de cîțiva apărători care se țin „scai" de adversari (Lauck, Sammer, Ganzera, Kurbju- weit), de un „libero" greu de trecut (Bransch) și de un bun organizator de joc (Kreische). Jocul supranume- ric (trec cu repeziciune din apărare In atac), viteza de execuție și o deosebită rezistență In efort — lată prln-

realizat o pregătire în compania unor formații redutabile (jucînd in Islanda și in Suedia cu echipe mediocre).Ce opunem noi ? Noi opunem, primul rînd, o orchestră în care disting cîțiva soliști — ca Dobrin Duțnitru, Dinu și Dumitrache. chiar Răducanu. dar și alții, rioritatea tehnică — de ce să n-o spunem ? — constituie principalul atu al reprezentativei noastre. Experiența eompetițională este, de asemenea, în avantajul nostru. Fotbaliștii noștri sînt. trecuți prin focul unor mari confruntări, încheiate cu rezultate ce-au făcut ca în soccerul mondial să se vorbească tot mai mult, cu sincer respect, de „unspre- zecele" României. După 1—1 la Londra, in templul fotbalului, au urmat 2—2 la Atena. 1—0 la Lausanne. 2—1 cu Cehoslovacia la Guadalajara, 1—0 la Novi-Sad. 1—1 la Budapesta, ca să amintim numai cîteva dintre rezulta-

Inse și sau Sune
Dumitrache să nu se bată din nou ca leii.Este adevărat, cu prilejul antrenamentului de sîmbătă. ni s-au cam umbrit frunțile cînd am văzut că Dobrin și Dumitrache fac tușa. Doctorul Tomescu — prietenul de ani al fotbalului și al fotbaliștilor — ne-a explicat însă că numai spiritul de prevedere a impus odihna de o zi a celor două nădejdi ale noastre pentru meciul de Ia Leipzig și ne-a daț asigurări că va reuși ca miercuri ei să fie nu numai prezenți, dar și buni de joc iute și îndîrjit.Pentru că aceste rînduri. circumspecte (dată fiind dificultatea partidei), dar optimiste (cînd ne gîndim la posibilitățile reale ale reprezentativei noastre) vor fi citite, probabil, și de către jucători — imi permit. în încheiere, să subliniez încă un aspect.Am putea discuta mult despre res-

ponsabilitatea personală, morală si civică a tricolorilor în această importantă partidă sau despre cum trebuie ei să joace aceste 90 de minute, în care își pun, și ne punem, mari nădejdi. Dar este sigur că ei cunosc foarte bine ce misiune le revine și ce au de făcut. Este de dorit ca — tot așa cum s-au supus în aceste zile, de bună voie, regulilor prohibitive dar înțelepte ale antrenorilor — tot așa să respecte și indicațiile tactice cu care Valentin Stănescu îi va înarma înainte de a le da acel ghiont bărbătesc de intrare cu curaj în arena leilor. Mi-aș permite, totodată, să aduc oleacă vorba de calm și clan. Trecutele confruntări internaționale ne-au demonstrat, cu puterea de convingere a fantelor, că dacă fotbaliștii noștri doresc cu ambiție victoria, punindu-și sufletul pe tavă pentru ea. dacă aruncă în lupta sportivă toată forța de joc și tot talentul, este foarte greu să fie înfrînți. Nu mai departe decît în mai. la Tirana, ne-au arătat ce pot dacă se concentrează, și se mobilizează. Aceste două zile care au mai rămas vor fi. cu siguranță. zile grele, de așteptare și înfrigurare. Dinu știe, probabil, că Răducanu poate intra în panică și că va trebui să-l ia deoparte și. cu ajutorul lui Dumitrache. să-l facă să creadă că e cel mai mare portar dacă... stă în poartă 1 Dumitru știe, și el. că trebuie să-și pregătească extremele și să le dădăcească pentru ca să-î ghicească pasele, iar. în teren, va avea datoria să dea încredere băieților. fiind de netrecut în apărare șl de temut în atac. Dobrin are sarcina să întrețină buna dispoziție a băieților și acum în pregătiri și atunci — In. dreptunghiul verde. Sătmăreanu, Iordănescu. Tarălungă, Radu — ei, toți tricolorii, vor trebui să nu-și piardă cumpătul, să nu se lase prinși în plasa emoțiilor, să fie calmi și încrezători. Să facă totul pentru ca miercuri seara, în minutul 91, să na aibă nimic a-și reproșa. Indiferent de rezultatul de pe tabela de marcaj 1
G. M1TROI



viața internațională
Succese ale forțelor patriotice

cambodgieneCAMBODGIA 23 (Agerpres). — Forjele patriotice din Cambodgia au lansat, in dimineața zilei de 23 septembrie, noi atacuri asupra pozițiilor deținute de trupele lonnoliste in zona Kompong Cham, la 80 kilometri nord-est de. Pnom Penh. în regiunea capitalei au avut loc ciocniri Ia Dei Krahan, Muk Kampoul și Koh Anlongchen.Agenția khmeră de informații — A.K.I. — a transmis un bilanț al succeselor obținute de forțele patriotice cambodgiene, în cursul acțiunilor ofensive întreprinse în primele săptămîni ale lunii septembrie. Potrivit relatărilor agenției A.K.I., la 13 septembrie, patrioții au eliberat

orașul Prey Thom, iar Ia 15 septembrie au distrus fortificația deținută de trupele inamice pe șoseaua nr. 1, la numai 9 kilometri sud-est de Pnom Penh. în cursul puternicului atac lansat asupra acestei fortificații, au fost uciși sau răniți 250 militari din rindul efectivelor lonnoliste.între 15 și 18 septembrie, patrioții eambodgieni au declanșat, de asemenea, atacuri asupra pozițiilor deținute de trupele lonnoliste la Prek Ho, Prek Pav, Peam Reang Kraum, Vihear Suor, provocînd inamicului pierderi grele în oameni și echipament militar.

Trupe lonnoliste sub focul forțelor patriotice

NAIROBI

în preajma sesiunii F. M. I.NAIROBI 23 (Agerpres). — Reuniți pentru consultări înaintea sesiunii Fondului Monetar Internațional, care se va desfășura începînd de luni în capitala Kenyei, miniștrii finanțelor din 24 de state africane, la- tino-americane și asiatice au exprimat necesitatea legării eforturilor vizînd reforma sistemului monetar de intensificare a asistenței către țările în curs de dezvoltare. „în timp ce discuțiile angajate în problemele monetare și comerciale au fost marcate de anumite progrese, se arată

într-un comunicat dat publicității de miniștrii celor 24 de state, în domeniul general al transferării unor resurse reale către țările în curs de dezvoltare nu s-au făcut încă pași înainte". Este necesar, declară autorii comunicatului, ca proiectul de reformă monetară ce urmează a fi elaborat să includă ca elemente componente problemele comerciale, ale fluxului de capital destinat investițiilor și ale asistenței în direcția dezvoltării.
Noi incidente în „războiul codului"REYKJAVIK 23 (Agerpres). - Fregata britanică „Lincoln", aflată în zonele naționale de pescuit ale Islandei, a provocat două coliziuni, sîmbătă seara, cu nava de coastă islandeză „Aegir" — s-a anuntat la Reykjavik. Un purtător de cuvînt oficial englez a respins acuzația islandeză, afirmînd că ciocnirile au survenit după ce nava de război britanică efectuase toate manevrele posibile pentru a le evita. Inciden

tul este apreciat ca grav, întrucît guvernul islandez a anuntat recent că orice noi acțiuni de această natură din partea navelor Marii Britanii vor duce la ruperea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.Primul ministru islandez, Olafur Johanesson, a declarat că guvernul tării sale va lua o hotărîre privind relațiile cu Marea Britanie după examinarea incidentului de către o instanță judecătorească islandeză.
(Urmare din pag. I)ocupă, de altfel, popoarele întregului continent latino-american, teatrul unui intens proces revoluționar, al unor adinei transformări social-politice. Aceste preocupări reprezintă tot atîtea puncte de interferență cu preocupările poporului român, tot atîtea elemente comune de apropiere și solidaritate reciprocă, așa cum a reieșit și din discuțiile fructuoase cu președinții Figueres, Caldera. Pastrana, Ro- driguez Lara și Velasco Alvarado.Pe asemenea baze trainice, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu înscrie un moment de importantă istorică în dezvoltarea relațiilor României cu țările latino-ameri- cane, deschide acestor relații, pe deasupra distanțelor geografice, perspective dintre cele mai favorabile. Desfășurate în spiritul cordialității, stimei și înțelegerii reciproce, dialogurile la cel mai înalt nivel de-a lungul tuturor celor șase etape ale itinerarului au pus în evidență dorința și hotărîrea comună de a ridica pe o treaptă calitativ superioară și de a conferi poi dimensiuni legăturilor politice, colaborării economice și tehnico- știintifice, schimburilor culturale, de a acționa pentru fructificarea cit mai deplină a largilor posibilități existente în acest sens, în vederea progresului fiecărei țări, a promovării cauzei înțelegerii și cooperării internaționale.Voința comună de a dezvolta raporturile bilaterale, în conformitate atît cu interesele reciproce, cît și cu interesele generale ale cauzei păcii și securității mondiale, și-a găsit întruchiparea intr-un șir de documente politice de mare însemnătate — Comunicatul comun ro- mâno-cubanez, Tratatul de prietenie și cooperare încheiat cu Republica Costa Rica, Declarațiile comune semnate cu Venezuela, Columbia, Ecuador și Peru. Aceste documente înscriu la loc de frunte principiile pe baza cărora țările noastre înțeleg să-și clădească raporturile reciproce, ca și relațiile cu celelalte state — egalitatea in drepturi între toate națiunile lumii, respectul independentei și suveranității, neamestecul in treburile interne, avantajul reciproc, respectarea drepturilor popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și făuri viata așa cum o doresc — principii de largă afirmare internațională si care reprezintă cadrul optim pentru dezvoltarea liberă și nestînje- nită a fiecărui popor, pentru asigurarea unei rodnice colaborări între state, pentru întărirea păcii in

lume, Adăugîndu-se la șirul declarațiilor solemne, al tratatelor și a- cordurilor similare încheiate de România cu state situate pe diferite continente ale lumii, documentele respective vin să ilustreze o dată în plus eforturile neobosite ale țării noastre puse în slujba promovării pe arena mondială a normelor eticii și legalității internaționale, democratizării raporturilor interstatale.In ce privește relațiile economice, au fost prevăzute o serie de acțiuni concrete în cele mai diferite domenii : minier, geologic, petrolier, energetic, al construcției de mașini, al valorificării unor zăcăminte de cărbuni cocsificabili și de fosfați, al agriculturii etc. Totodată, acordurile și planurile de

Evenimentele din Chile
• In încercarea de a anihila toate punctele de rezistența, 
forțele armate continuă o adevărată vînătoare împotriva 
adepților Unității Populare • Doi cetățeni suedezi declară : 
„In centrele de internare din Santiago de Chile deținuții sint 

torturați și au loc execuții sumare**

Sărbători ale ziarelor frățești

„RUDE PR AVO-

SANTIAGO DE CHILE 23 (Agerpres). — Junta militară din Chile a dat publicității, sîmbătă seara, o listă conținînd numele a zece din principalii lideri ai forțelor progresiste chiliene căutați, în prezent, de către forțele armate. Printre aceștia, relatează agenția Reuter, se numără Carlos Altamirano, secretar general al C.C. al partidului socialist, Luis Corvalan, secretar general al partidului comunist, Miguel Enriques, secretar general al Mișcării revoluționare de stingă.Agenția Associated Press menționează, totodată, că în întreaga țară continuă o adevărată „vînătoare" lansată împotriva adepților Unității Populare de către forțele armate, în încercarea juntei militare de a anihila toate punctele de rezistență ce continuă să mai fie semnalate în diverse regiuni. în localitatea Cau- quenes, 150 de persoane au fost arestate în urma unui atac organizat asupra unei patrule militare. La Rancagua, 50 de mile sud de Santiago, au fost arestați 34 de lideri ai forțelor progresiste. La Aconcagua, autoritățile militare au anunțat că 255. de persoane sînt deținute „pentru activitățile lor politice". Alți deținuți se află pe o insulă în apropierea orașului Punta Arenas. Portul Valparaiso, cel de-al doilea oraș ca mărime din Chile, se află sub controlul forțelor armate care au operat un număr nedeterminat de arestări.Potrivit datelor furnizate de junta militară, numărul celor deținuți pe Stadionul Național se ridică, în prezent, la 7 000. La baza navală de pe insula Dawson, a spus generalul Gustavo Leigh, membru al juntei, se află deținuți 30 dintre principalii conducători ai Unității Populare. Răspunzind la o întrebare în legătură cu condițiile de detenție, generalul a menționat că „acestea nu sînt pentru turiști".Doi cetățeni suedezi, Claes Croner, economist, și Henrik Janbell, inginer — eliberați sîmbătă, după ce au fost arestați și deținuți în capitala chiliană — au declarat : „în centrele de internare de la Santiago de Chile deținuții sînt torturați și au loc execuții rapide. Violențelor, torturilor și execuțiilor le cad, îndeosebi, victime, muncitorii din cartie-
UN MESAJ AL ȘEFULUI 

STATULUI MALIBAMAKO 23 (Agerpres). — ln- tr-un mesaj radiodifuzat, adresat poporului cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a sărbătorii paționale a Republicii Mali, șeful statului, colonelul Moussa Traore, a subliniat necesitatea intensificării eforturilor întreprinse în vederea dezvoltării economiei țării. El a menționat, totodată, măsurile adoptate de guvern pentru ajutorarea populației care a avut de suferit ca urmare a secetei semnalate în țară. Președintele Traore a arătat că, în pofida dificultăților provocate de secetă, rezultatele înregistrate în domeniul economiei naționale, în cursul anului 1973, sînt încurajatoare și deschid o perspectivă favorabilă elaborării și aplicării viitorului plan cincinal.
festă din plin vitalitatea, capacitățile creatoare, forța de atracție.Desigur, procesele revoluționare din America Latină nu se desfășoară lin, fără obstacole, calea lor este presărată cu diferite dificultăți și piedici, cercurile imperialiste, forțele retrograde interne și internaționale încercînd, în fel și chip, să stăvilească aceste procese. așa cum a învederat lovitura de stat reacționară din Chile. Dar asemenea acte, ce stîrnesc dezaprobarea unanimă, nu pot schimba caracterul ireversibil al proceselor amintite, o condiție de bază a succesului cauzei revoluționare fiind unirea forțelor întregului popor, a tuturor categoriilor și păturilor sociale și, totodată. întărirea unității tuturor forțelor antiimpe-

9 actiune politică de 
excepțională insemeătate

schimburi culturale convenite sînt menite să contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă și, implicit, la apropierea popoarelor noastre.Temelia fertilă a unei asemenea colaborări lărgite o constituie deopotrivă înfăptuirile popoarelor lati- no-americane pe linia deplinei valorificări în interes propriu a resurselor naturale, a modernizării economiei naționale — înfăptuiri pe care, în parte, solii poporului nostru le-au putut cunoaște nemijlocit în cursul vizitei — ca și realizările poporului român îb opera de creare a unei economii puternice, multilateral dezvoltate, a unei culturi moderne, în ridicarea neîntreruptă a nivelului de trai. Din acest punct de vedere călătoria a evidențiat că succesele de seamă ale României socialiste sînt cunoscute și se bucură de o largă a- preciere, popoarele Americii Latine văzînd în acestea — după cum au declarat exponenții țărilor vizitate — o pildă a modului cum trebuie acționat pentru construirea unei vieți noi, independente. în care popoarele să fie pe deplin stăpîne pe destinele lor. Pe bună dreptate se poate afirma că vizita a oferit prilejul unei puternice afirmări a ideilor socialismului, a orînduirii sociale noi ce își mani

rialiste mondiale, luptătoare pentru independență, suveranitate și progres.Așa cum este șl firesc, aspectele principale ale vieții internaționale actuale au constituit, in cadrul convorbirilor la nivel înalt din cele șase capitale, obiectul unui larg și cuprinzător tur dc orizont, punîndu-se cu acest prilej în evidentă. ca trăsătură dominantă a evoluției mondiale contemporane, cursul nou spre destindere și înțelegere internațională, spre intensificarea colaborării între state. Schimburile de păreri în această privință au reliefat, ca o condiție hotărîtoare a desfășurării. în continuare, cu succes, a acestui curs, a eliminării definitive a politicii imperialiste de forță și dictat, a colonialismului și neocolonialismu- lui, participarea activă și egală în drepturi a tuturor țărilor la dezbaterea și reglementarea problemelor în suspensie, respectarea intereselor și voinței tuturor popoarelor — o contribuție crescîn- dă în abordarea cu succes a problematicii contemporane fiind chemate să aducă țările mici și mijlocii.Multiplele aspecte ale vizitei în

rele sărace. Printre cei închiși se află și femei cărora li se aplică un tratament similar".Pentru prima dată, junta militară a permis sîmbătă unui grup de ziariști să pătrundă în imensul Stadion Național din Santiago de Chile. Am putut vedea numai un mic grup din cei 7 000 de deținuți aflați în momentul de față în interiorul stadionului, relatează corespondenții agențiilor Reuter și France Presse. Toți sînt deținuți „incommunicados" — fără posibilitate de a comunica cu exteriorul — și ori de cite ori imul dintre noi încerca să schimbe vreun mesaj cu prizonierii, soldații înarmați cu mitralieră interveneau imediat. Chiar în momentul cînd soseam pe stadion, cu un autobuz au fost aduși aici alți zeci de deținuți. Cu spatele îndoit și brațele ridicate la ceafă, aceștia erau împinși fără menajamente de militari.Cea mai mare parte dintre deținuți era în mod vizibil muncitori arestați în așa-numitele „poblacio- nes" — aglomerări muncitorești din apropierea uzinelor. Un grup aparte îl reprezentau intelectualii, profesorii si studenții proveniti. îndeosebi de la Universitatea tehnică, considerată un „focar de stînga".Ziariștii chilieni au putut să recunoască printre deținuți cîțiva dintre colegii lor. Se află, de asemenea, pe Stadionul National din Chile cîteva sute de străini, în mare majoritate proveniți din țările Americii Latine. Au putut fi recunoscuți, scrie corespondentul agenției France Presse. un sindicalist Uruguayan, Roberto Prieto, unul din conducătorii Federației Sindicale Mondiale și al Centralei unice a muncitorilor din Uruguay, refugiat în Chile.în acest timp, sute de persoane, îndeosebi femei și copii, continuă să rămînă ore în șir în fața stadionului sau a departamentului apărării, pentru a afla date despre rudele arestate.„Cînd am ieșit din Stadionul Național — relatează corespondentul agenției Reuter, un băiețel m-a în- tîmpinat timid : „Cum sînt tratați cei dinăuntru ?". L-am întrebat dacă are vreun prieten printre cei arestați. „Nu domnule, a răspuns el, acolo e tatăl meu".

Manifestări consacrate tradiționalei sărbători a ziarului „Rude Pravo" — organul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia — s-au desfășurat, sîmbătă și duminică, în parcul de cultură și odihnă „Julius Fucik" din Praga. Programul acestor manifestări a fost și anul acesta bogat. Pe numeroase scene, special amenajate, s-au perindat pînă seara tirziu orchestre, ansambluri artistice și interpret! de muzică ușoară și populară. Jocuri distractive și întreceri sportive au fost urmărite cu interes atît de vîrstnici, cît și de tineri.. Au fost deschise expoziții și standuri înfățișind

răspîndirea presei și publicațiilor de partid in anii socialismului.Duminică după-amiază, redactorul șef al ziarului „Rude Pravo", Miroslav Moc, a vorbit, în cadrul unei adunări publice, despre semnificația zilei presei, radioteleviziunii și televiziunii cehoslovace, despre drumul străbătut în cei 53 de ani de existență de organul central al partidului comunist.Cu același prilej, în numeroase orașe ale țării au avut loc variate manifestări cultural-ar- tistice.
C. PRISACARU

„AKAHA TATOKIO 23 (Corespondență de Ia_Fl. Țuiu). — în marele parc din jurul lacului Tama, situat în apropierea capitalei nipone, a început duminică a 15-a ediție a Festivalului ziarului „A- kahata", organ al Partidului Comunist din Japonia, care se desfășoară sub deviza „Akahata este ziarul muncitorilor, al națiunii și poporului". Pe acest platou a fost organizat, începînd de la prînz, în prezența conducerii P.C.J. și a numeroși invitați, un uriaș miting de masă,

la care au luat parte zeci de mii de cititori ai ziarului comuniștilor niponi.Adresîndu-se participanților, redactorul-șef al ziarului, Koichiro Ueda, membru al Prezidiului C.C. al P.C.J., a arătat că organul de presă al partidului a avut un rol foarte important în obținerea succeselor P.C.J. la alegerile generale trecute și la alegerile locale din orașul Nagoya. începînd de la 1 septembrie, ziarul apare într-un tiraj zilnic de 600 000 de exemplare.
Evoluția stațiilor automate sovietice de tipul „Marte"MOSCOVA 23 (Agerpres). — Continuă zborul celor patru statii automate sovietice spre planeta Marte. Potrivit unui comunicat difuzat de agenția T.A.S.S., stațiile „Marte-4“ și ,.Marte-5“ se află, în prezent, la o distanță de Pămînt de peste 19 și, respectiv, 18 milioane kilometri, iar „Marte-6“ și „Marte-7“, la 16 mili

agențiile de presă
Relații diplomatice Fili- 

pine — R. D. Germană. Re* publica Filipine a stabilit relații diplomatice cu R. D. Germană — a anunțat, sîmbătă, la Națiunile Unite, secretarul filipinez pentru afacerile externe, Carlos Romulo.
Senatul american și~a re- înnoit interdicția asupra utilizării, fără aprobarea specifică a Congresului, a oricăror fonduri în scopul desfășurării de către Statele Unite a unor activități militare în Indochina.

țările latino-americane, concluziile bogate ce pot fi desprinse din acest itinerar politic de o deosebită anvergură, survenind la numai un an de la itinerarul întreprins pe continentul african, nu pot, desigur, să fie epuizate în cuprinsul unui articol. Moment de cea mai mare însemnătate în politica externă a României socialiste, manifestare strălucită a solidarității cu țările care militează pentru dezvoltare independentă, pentru dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn la el acasă, călătoria în America Latină a demonstrat, încă o dată, cît de rodnice pot fi discuțiile între factorii de cea mai înaltă răspundere ai statelor în traducerea în viată a năzuințelor supreme ale păcii și colaborării internaționale.Pe aceeași linie profund constructivă de promovare a bunelor raporturi reciproce și a colaborării internaționale s-au înscris și convorbirile cu șefii de stat dintr-un șir de țări africane. Senegal, Maroc, Coasta de Fildeș, desfășurate la întoarcerea spre țară, cu care prilej s-a căzut de acord asupra unor noi măsuri în vederea dezvoltării relațiilor prietenești cu țările respective.In spiritul metodelor de lucru profund democratice, caracteristice întregii sale activități, tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat imediat după revenirea în patrie, în fața oamenilor muncii, prezenți pe aeroport, în fața întregului popor, o amplă dare de seamă asupra misiunii întreprinse, ca sol al prieteniei și solidarității poporului român cu popoarele țărilor vizitate, cu toate popoarele Americii Latine.Adeziunea și aprobarea deplină și entuziastă cu care toți locuitorii patriei au salutat această dare de seamă, rezultatele atît de bogate ale vizitei pe continentul latino- american, exprimarea înaltei prețuiri față de activitatea desfășurată cu nesecată energie în cursul a- cestor săptămîni de tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie, în același timp, un angajament unanim că poporul român va acționa cu vigoare sporită în îndeplinirea politicii interne și externe a partidului, cu conștiința fermă că a- ceasta răspunde intereselor vitale ale propășirii României socialiste și, totodată, intereselor întăririi forțelor mondiale ale socialismului, promovării telurilor nobile ale păcii și înțelegerii între toate popoarele planetei, ale asigurării dreptului tuturor națiunilor la libertate și independență, la demnitate, progres și bunăstare.
Romulus CAPLESCU

Măsura a îmbrăcat forma unui a- mendament, propus de senatorii Frank Church (democrat) și Clifford Case (republican), la proiectul de lege privind autorizarea achiziționării de echipament militar.
Guvernul nipon • hotărît_- vineri, să sporească suma destinată asistenței economice către R. D. Vietnam la 20 milioane de dolari, informează agenția Kyodo.
Ședința grupului mixt 

de lucru sovieto-canadian pentru industria petrolieră și-a încheiat lucrările la Ottawa. Protocolul semnat cu acest prilej prevede măsuri concrete în sfera dezvoltării colaborării reciproce în acest domeniu.
La invitația guvernului 

R. D. Vietnam, ° delega*ie guvernamentală a R. A. Egipt, con- dușă de vicepreședintele Hussein El Sliaffei. va face. în curînd. o vizită

ELECTR0M0BIL-73Acesta este un nou model de electromobil, realizat în cadrul Organizației de proiectări și construcții tehnologice „Novator" din Baku (U.R.S.S.). El dezvoltă o viteză de 60 kilometri pe oră cu o încărcătură de 600 kg și necesită reincărcarea acumulatorilor după parcurgerea a 220 kilometri.Electromobilul-73 se deosebește de predecesorii săi prin calități mai bune de exploatare. Motorul nu produce scintei, astfel că mașina poate fi folosită și în locurile în care se extrag țiței și gaze naturale.

oane și jumătate și, respectiv, peste15 milioane kilometri. în vederea realizării scopului propus prin lansarea celor patru stații automate, legat de cercetarea complexă a planetei Marte, se prevede crearea unui satelit artificial al respectivei planete, înzestrat cu aparatură științifică.
n ■ ■ ■ ■ ■ 
transmit:

oficială în R. D. Vietnam — anunță agenția V.N.A.
A XI-a sesiune a Comisi

ei bulgaro-chineze de c01a’ borare tehnico-știîntifică si-a încheiat lucrările la Sofia. A fost semnat un protocol.
Președintele Richard 

NiXOn a semnat> sîmbătă, legea privind cea de-a doua devalorizare a dolarului, intervenită în luna februarie a.c. în baza aceleiași legi, societățile multinaționale din Statele U- nite vor fi obligate să prezinte autorităților americane de resort rapoarte anuale asupra tranzacțiilor lor monetare efectuate în străinătate.
Ziarul italian „Corriere 

della Sera" nu a apărut ?îmbă* tă, ca urmare a unei greve de 24 de ore a corpului redactional.

CULORILE 
INFLUENȚEAZĂ 

INTELECTUL COPIILOR ?Culorile pot avea o influență decisivă asupra dezvoltării intelectului copiilor preșcolari, afirmă specialiștii Societății pentru psihologie rațională din Miin- chen. După un studiu de trei ani, efectuat pe aproape 500 de copii, s-a ajuns la concluzia că prin alegerea judicioasă a culorilor în creșe și sălile de joc se poate stimula considerabil inteligenta micilor „pensionari". La copiii ținuți în încăperi zugrăvite în bleu, galben, galben-verde Și portocaliu „punctajul inteligenței" a crescut cu 12 puncte, dar a scăzut cu 14 în sălile de joc zugrăvite în alb, gri, maron. Primele culori stimulează atenția și creativitatea copiilor, în timp ce cele terne îi fac mai lenți și posaci. De asemenea, în sala portocalie, reacțiile sociale pozitive ale copiilor (cuvinte a- mabile, zîmbete) au crescut în proporție de 53 la sută, iar comportamentul negativ (ostilitate, iritabilitate) a scăzut cu 12 la sută. O altă experiență întreprinsă într-o creșă unde totul era transparent a dat rezultate neașteptate. La virsta de 18 luni, copiii creșei transparente erau mai inteligenți și mai viol decît cei de doi ani, care au trăit în condiții obișnuite.Oare chiar coloritul camerei a fost factorul determinant 7

Marea Britanie. Demonstrație a muncitorilor de la uzina de motoare 
„Rolls-Royce", revendicînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață

Procesul de la Hadsund300 000 de muncitori danezi au încetat, zilele trecute, pentru scurt timp, munca, pentru a protesta împotriva verdictului pronunțat de tribunalul din Hadsund (Danemarca), prin care mai multi activiști sindicali au fost declarați vinovati de pretinsă „reținere cu forța" a unor persoane....Cazul „Hope Computer Corporation" (filială cu același nume a unui concern internațional care produce mașini de calcul) a început la 18 ianuarie 1973 la uzina din Hadsund. In acea zi. muncitorii din întreprindere s-au întrunit într-un mare miting pentru a protesta împotriva refuzului direcției de a semna noul contract

colectiv, pus la punct în cursul unor îndelungate tratative. La fata locului au sosit si sute de muncitori din Aalborg. Nor- resundby și din alte localități, care s-au solidarizat cu demonstranții. Aceștia au rămas 24 de ore în fata porților uzinei. Politia, sosită Ia chemarea direcției, n-a putut constata altceva decit că demonstrația se desfășoară in mod pașnic. Acest lucru a fost ilustrat și de faptul — scrie ziarul danez „Land og Folk — că. în cursul serii si al nopții. mai multi membri ai direcției au putut părăsi în mod nestingherit uzina.Și totuși direcția a dat în judecată nouă activiști sindicali care

au participat la această acțiune. încă în timpul pregătirii procesului, în fata tribunalului au avut locmai multe demonstrații de protest împotriva înscenării judiciare. Iar acum, după pronunțarea sentinței. în afara puternicii acțiuni protestatare pe scară națională, sindicatele daneze au adoptat un apel în care se arată că acest proces este

MINIATURIZAREA... 
ÎN MARȘA fost întoarsă o nouă pagină a evoluției tehnologice în Ivjj. mea ordinatoarelor. Cei ma~ mari constructori de ordinatoare au adoptat noi tipuri de memorie, așa-numitele M.O.S. (Metal Oxyde Semiconducteur). După tranzistori și circuitele integrate, M.O.S. reprezintă un pas înainte în direcția miniaturizării. Aceste sisteme de memorie cu semiconductori vor înlocui progresiv sistemele de memorie clasice. Introducerea lor va fi însoțită de o substanțială reducere a prețului de cost al ordinatoarelor.

SE NAȘTE 0 NOUA 
INSULĂ ÎN PACIFICCa urmare a erupțiilor neîntrerupte ale unui vulcan submarin situat la circa 1000 de kilometri spre sud de Tokio, în Pacific s-a ivit o nouă insulă care are în prezent 70 de metri în diametru. Proporțiile sale. încă modeste, sînt în continuă creștere, întrucît activitatea vulcanului, care a fost observată pentru prima dată în luna mai, pare să crească în intensitate.

CEL MAI MARE 
AEROPORT DIN LUMENoul aeroport al orașelor Dallas și Forth Worth, calificat drept cel mai mare din lume la ora actuală, a fost inaugurat oficial sîmbătă. Acoperind aproximativ 7 000 ha, aeroportul este capabil în prezent să primească opt milioane pasageri pe an. Lucrările nu sînt însă complet terminate. Pentru încheierea lor este prevăzut... anul 2001, cînd capacitatea sa va fi mult mai mare.îndreptat drepturilor mișcarea împotriva pe care muncitorească le-a cîștigat după decenii de luptă. Apelul subliniază, de asemenea, că muncitorii din Hadsund nu vor încetaacțiunile lor de protest pînă cînd sentința nu va fi anulată.

CARTOF DE 1,700 KG !Un locuitor din Villefranche sur Sâome, Franța, a recoltat din grădina sa mai mulți cartofi dintre care fiecare cîntă- rea peste un kilogram. Cel mai mare dintre acești tuberculi uriași a avut greutatea record de 1,700 kg.
G. D.
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