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O sarcină stringentă jntru pregătirea
producției anui 1974

A inlral in funcțiune

ÎNCHEIEREA COTRACTELOR
HIDROCENTRALA

ECONOMICE DE MIMARE
TEHNICO-MÎERIAlfi

?n cadru! pregătirilor pentru desfășurarea în bune .ții a acti
vității Droducuve ia anul 1974. un obiectiv central îl a'.uie asigu
rarea aprovizionării cu materii prime și materiale prin eicrea con
tractelor economice între unitățile din țară, unele funrc si allele 
beneficiare. Mai mult decât in alți ații, operațiunile preractuale nu 
mut in ar-.-i an exclusiv tfhnicv. comerciale, ci au m<a ca. prin
tr-un control alcnt al temeiniciei tuturor cererilor bciarilor. să 
contribuie nemijlocit 1» ampla acțiune de gospodăririională. eli- 
cientă a resurselor materiale ale economiei.

In cele mai multe centrale si întreprinderi au fost : măsuri de 
or- auerc a prevederilor planului pe anul viitor, de tinalizare și 
5Jr'^rTn~‘are * producției, de încadrare a norme-lor dnsum in ni- 

Planificate. îndeosebi la metal, combustibil șirgie. Dar o 
a' a\Lvita’e trebuie încheiată pretutindeni intr-mip scurt, pe
awasta bază putindu-se trece neintirziat la perfect: contractelor 

5^ alare- investigațiile noastre la foruri e resort din 
>c ministere au urmărit — zilele trecute — stadpregătirii a- 

----- ---- -» al incneiem contract-
a,are- noastre Ia forurie resort din

provizionârii tehnico-materlale.
La Ministerul Industriei Construe- 

țnlor de Mașini Grele am analizat 
aceasta situație cu directorul gene
rat ing. Viorel Husea.

— Practic, pentru 99 la su*â din 
materialele ce se vor aproviziona in 
anui 1974 am primit cotele de la co
ordonatorii de balanțe, cote pe care 
le-am desfășura-, pe centrale — ne-a 
relatat interlocutorul. In funcție de 
cotele respective. întreprinderile și. 
apoi, centralele au întocmit și depus 
ta coordonatorii de balanțe specifi
cațiile de materiale. S-au emis co
menzile către furnizori. Puține sint 
unitățile noastre economice car? nu 
au făcut integral acest lucru, pmâ la 
ora actuală. întinderi Ia depunerea 
•pedfieațiilor către bazele județene 
a« aprovizionare tehnico-matenalâ 
se constato la anvelope, laniinaie, 
lacuri și vopsele.

în acest an, cererile centralelor 
au fost trecute printr-o sîtă foarte 
deasă. Am căutat sâ excludem toate 
aprovizionările exagerate. De altfel, 
chiar coordonatorii de bâlanfă de la 
alte ministere au fost deosebit dc 
exigent!. Considerăm că. așa cum 
6int stabilite la ora actuală, cotele 
constituie o premisă a gospodăririi 
raționale a materialelor in toate în
treprinderile. Totuși, ca urmare a no
minalizării detaliate a producției, a 
primirii documentat iilor de execuție 
și a comenzilor concrete, a rezultat 
necesitatea unor corectări la anumi
te ©ote. In acest scop. împreună cu 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale. sintem in tratative cu co
ordonatorii de balanțe.

— Pe cind prevedeți terminarea 
campaniei contractuale pentru mate
riile prime și materialele de bază ?

— Cel mai tirziu. la sfirșitul lunii 
octombrie. Cu excepția metalului...

Continuăm investigațiile Ia Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma- 
șini-rnelte și Electrotehnicii, ale că
rui întreprinderi trebuie să asigure.

practic, materiale subansamble 
pentru toate ramuriconomiei.

— Cu toate că irist an au a- 
vut ioc modificări mzatorice ale 
rețelei de baze și >zite — ne-a 
precizat ing. Petrelrașcu. direc
tor general adjunct ministerul a- 
mintit — considerăr. oricum, pină 
la 15 octombrie viPune totul la 
punct, pentru a se e imediat la 
contraciare. astfel î. cel mai tirz.iu 
la 15 noiembrie, to contractele să 
fie perfectate.

Cum se vede, uțile din cele 
două ministere se ■ că, în sfirșit, 
sint pe cale de sluționa toate 
problemele mai irrtante de care 
depinde contractor Ambii interlo
cutori și-au exprirînsă îngrijora
rea m legătură cuntraciarca. me
talului, domeniu care lucrările 
preliminare conțin să treneze. De 
aceea, am abordacest subiect in 
discuția noastră cig. Petre Cănțâ- 
lare, director gem adjunct in Mi
nisterul Industrieletalurgice, care 
ne-a precizat :

— Nu am trecmcă la întocmi
rea programelor fabricație, deoa
rece nu am primi ate specificațiile 
de la beneficiariiinisterul Indus
triei Construcțiilde Mașini Grele 
le-a trimis cu nă intirziere. Aș
teptăm ca, in ac zile, sâ intrăm 
in posesia ultime documentații de 
la bazele județede aprovizionare, 
care, la rândul I nu au primit la 
timp specificațiile la beneficiari. 
Sperăm * , ‘___ . .
gramarea fabricii Ia 1 octombrie 
a.c. S-au hiat te măsurile ca, în 
maximum 30 dele, beneficiarii să 
primească repaiilc, pentru a se 
putea începe coactarca. Practic, 
in luna noierie contractarea 
metalului pcntr-iroducția benefi
ciarilor in semeJl I 1974 va fi în
cheiată.

Noi am luări măsuri pentru 
scurtarea la rnmum a perioadei

necesare întocmirii programelor 
fabricație. De asemenea, pe baza 
acestor programe, unitățile producă
toare din metalurgie pot trece ime
diat la programarea internă pe luni 
si decade a fabricării laminatelor.

Incercind să sintetizăm discuțiile 
cu factorii de răspundere din cele 
trei ministere, se desprinde conclu
zia că, deși termenul stabilit pentru 
finalizarea încheierii contractelor 
economice nu va fi respectat in toate 
cazurile, totuși, la ora actuală, o 
bună parte din greutăți au fost de
pășite și se poate trece efectiv 1 
contractare. Unii dintre specialist 
referindu-se la perspectivele ternii 
nării grabnice a campaniei contrac
tuale. apreciau că avansul ce se ciș- 
tigă față de începutul anului de plan 
este oricum important față de situa
ția din anii anteriori. Ceea ce insă 
nu scuză intirzierile. nu absolvă de 
răspundere unitățile si forurile de re
sort care nu au respectai termenele.

Perioada in oare ne afi&m, de per
fectare a contractelor economice, 
presupune concentrarea eforturilor 
organelor dc resort din centrale și 
ministere, ale specialiștilor din între
prinderi pentru terminarea lucrărilor 
preliminare și grăbirea contractării 
propriu-zlse. creindu-șfe astfel o pre
misă a bunei pregătiri și desfășurări 
a producției anului viitor.

DE LA NOAPTEȘ
PITEȘTI 

„Scînteii'* Gh.
Ieri a fost dată in 

noua hidrocentrală 
Noapte?, a 11-a din 
prevăzute a se amenaja 
nul Argeș pînă la finele 
tualului cincinal. Capacitatea 
noii unități energetic? este de 
15.5 MW. Pentru alimentarea 
cu apă a celor două turbine este 
folosit lacul de acumulare al 
hidrocentralei de. la Curtea de 
Argeș. Prin intrarea in funcțiu
ne la termen a hidrocentralei 
de la Noapteș, puterea instala
tă a hidrocentralelor construite 
pe riul Argeș a ajuns la 330 
MW. Se lucrează intens și la 
cele trei unităti care au mai 
rămas din seria de 14 — de 
la Minicești, Zigoncni și Bai- 
culești.

(Corespondentul 
Cîrstea).

folosință 
de 
cele

la
14 
pe 

ac-

L

Corneliu CARLAN

să pin începe pro-

„Depășit plaiul
la... Raze de soire!“

Răsfoind carnetul cu 
însemnările unei re
cente călătorii gazetă
rești prin Bărăgan, am 
dat peste cuvintele de 
mai sus. notate prin
tre șirurile de cifre ale 
producției la hectar in 
I.A.S. și C.A.P.. ames
tecate cu nume de fer
mieri și mecanizatori 
fruntași, cu norme 
de muncă și număr 
de hectare ingete. cu 
cantități de îngrășă
minte și cu alte date 
specifice............Depășit
planul la... Raze de 
soare

Abia lizibile în car
net. aceste cuvinte 
mi-au adus limpede m 
minte chipul celui care 
le rostise — privirea, 
statura, atitudinea, to
nul — și ambianta 
In care stătusem 
vorbă cu acest om 
curtea fermei nr.

de 
in 
5 

(Făcăieni) a I.A.S. Fe
tești... Jmaginaț.-vă o 
ogradă largă in lumina 
viorie a amurgului de 
Bărăgan, lumină fil
trată prtn praf de o- 
gor ți pulbere de pole
nuri. De jur împrejur: 
șiruri geometrice de 
pomi roditori. In față: 
vn șir de camioave du
duind nerăbdătoare. In 
mijloc: un furnicar de 
copii : vreo 200 de. șco
lari mai mici ?i mai 
măricei in permsnent 
du-te-vino intre liva
dă și marini, dpcind. 
•e brațe cu grijă, 

ntr-un joc „de-a 
lelea", lăddele in 

•e răsfățau; pe 
î de plastic, pier-

vestitul soi ..Rază de 
soare". Intre ei. finind 
Ia piept ca pe un prunc 
o iadiță cu piersici, o- 
rnul replicii de mai 
sus; inginerul Vasile 
Ghiauru, șeful fermei, 
opnndu-se din șir ca 
să ne intimpme. Un 
om de statură potri
vită, brun, cu umple 
sure, cu o șapcă mo
totolită. ca de tracto
rist. dată pe ceafă, cu 
o salopetă vopsită co
pios cu chimicale 
polenuri, cu pămînt 
verde de ' ' '
bită. $! 
inginerul 
pereche ______
rotunzi, ochelari ..cum
secade". înrămat 
ebonită, ochelari 
sticlele . ' .. _ 
in clipa aceea 
răsfrint, ____ _
razele amurgului. Jn- 

tind s-a oprit el in 
mijlocul copiilor, cu 
lădița la piept ți. In 
loc de bun venit, a 
„raportat" luind poziție 
de drepți, cu bucuria 
limpede a bărbatului 
harnic ți puternic câ- 
ruia-i merg toate-n 
plin: „Depășit planul 
la... Raze de soare !" 
Am știut, am simțit că 
nu roi mai uita nici
odată clipa aceea fru
moasă, cu piersici șl 
copii, cu soare-n a- 
murg. cu inginerul pe 
care nu-l deosebeai de 
mecanizatori și cu flă
cările duioase din o- 
chelaril lui rotunzi... 
Dar erau numai duioa
se flăcările acelea ?

Varbindu-mi mai pe

și 
„__  și

frunză zdro- 
mai avea 
Ghiauru o 

de ochelari

înrămați cu 
cărora tocmai 

s-au 
aurindu-le.

interul mi-a spus că 
an,-trecut a realizat, 
in c de două milioa
ne e lei planificați, 
pai milioane; că a- 
nu acesta depășirea 
se -efigurează „și mai 
ți"in sfirșit. că er- 
poil merge strună si 
cănu s-a pomenii la 
no de cind ne știm, 
vr< nemulțumire din 
pa->a clientului"... Si 
a cheiaf: Sintem 65 
de-omuniști aici 
feiă. Si. auzind 
vând noi. mai an. la 
tevizor. pe un direc- 
to de fermă de-aicl, 
di Bărăgan, că se an- 
gieâză să realizeze 
ctcinalul in patru 
a. ne-am uitat bine 
ui la alții, ne-am 
ztuif. am discutat 
șam zis: Păi. dacă e 
trba pe-așa. noi. la 
f<ma noastră, putem 
te cincinalul în trei 
a;... Iar acum, după 
cm se-arată, 11 cam 
tcem ’
[Cinci ani concentrați 
I numai trei ! O mină 
p- oameni dlntr-o zare 
O Bărăgan adună 
fiTipul eficient in fap- 
3 le Jor. așa cum se a- 
vtșidLluipina fi sănăta- 
î'fl in seva piersicilor 
k.^pzi de soare". Iată 
■cî^ ce întreb: era nu- 
FT-.Ri duioasă lumina 
|«.'®!uc»nd H ochelarii 
ir jtri'ecade ai ingineru- 

; 4 Ghiauru ? Sau avea 
' în| ea fi străluciri e- 
redee. de frumoasă, de 

f omenească vestire 
unei -.zginzi ?

INITIATIVE IALOMIȚENE
care vizează din nou un loc de frunte

la producția de grîu
...Comuna Ștefan cel 

Mare. Departe in cimp. 
pe o solă, intre canalele 
de irigații, oameni si trac
toare... Pe ordinul de lu
cru al mecanizatorului 
Vasile Doicini citim : vi
teza de lucru — 12 hec
tare într-o zi prelungi
tă" : adincimea de semă
nat. 6 centimetri, numă
rul de plante la hectar — 
575. Elemente agrotehni
ce. recent stabilite de spe
cialiști. in funcție de con
dițiile specifice de lucru, 
„între cîmpul experimen
tal și producția mare nu 
trebuie să existe dife
rențe...”

Controlăm cîmpul. se
mănătura. Datele cores
pund...

...Pe inginerul Nicoiae 
Păunescu, de la coopera
tiva agricolă din comuna 
Iazu. l-am găsit în cimp. 
Pe tarlaua proaspăt însă- 
mințată, unde pămîntul 
încă nu se ..răcise” de ro
țile tractoarelor, cerceta 
cu ruleta și echerul adin
cimea de semănat și dis
tanța între rinduri. Pre
zența noastră îl stînjenea 
parcă in dialogul lui in
tim cu pămîntul. ..Noi 
sintem mai largi la vorbă 
după ce vedem sacii in 
magazii... Acum...”

Două episoade care de
finesc atitudinea generală 
a lucrătorilor de pe ogoa
rele Talomiței în munca 
lor pentru pregătirea vii
toarei recolte.

A Intrat firesc în preo
cupările oamenilor mun
cii din agricultura județu
lui Ialomița, ale specialiș
tilor. ale organelor de 
partid si de stat ca pro
ducția de jțriu să fie mi
nuțios pregătită. Scopul : 
obținerea unei recolte de 
4 000 kg gnu la hectar.

Datorită condițiilor de
osebite de climă din a- 
ceastă toamnă, atenția 
este Îndreptată Îndeosebi 
sure afinarea si nivela
rea terenului înainte de 
însămintat. lucrări cu 
efecte multiple asuma 
culturii. Eliminarea mi- 
crodenivelfirilor asigură 
constanta adincimii de 
semănat, răsărirea uni
formă. ..Nu admitem ra
bat la calitate — spunea 
tov. Constantin Pooa. 
președintele cooperativei 
agricole Dor Mărunt. 
Pentru aceasta folosim 
nivelatoare improvizate 
din sine de cal? ferată, 
lame de buldozere, lan
țuri grele". In cazul in 
care una din suDrafetele 
pregătite nu iudeulineste 
toate 
tate 
este 
Mutațiile se fac intre so
lele care au ca plantă 
premergătoare porum
bul si terenuri eliberate 
de soia. Așa s-a proce
dat. de pildă, la I.A.S. 
Dragalina pe 166 de hec-

atenție deosebita se 
insămintării su-

Grivita. Smirna. 
Cocora. Grin-

Ciorii. 
Miloșești. 
du si altele. Concomitent 
cu 
8i 
așezarea 
a terenului.
au survenit și in adinci
mea de semănat, în ma
joritatea unităților cu de
ficit de umiditate In sol 
sămința fiind incorporalâ 
cu 2 cm mai adine declt 
în mod obișr De a* 
menea, pont. . > os’’ 
500—600 d? plani- 
labile pe metru dA? 
reconsiderat și no. 
semănat, care ' 
rențiat în fi 
soiuri.

Alături de' ? 
tori, speciali'ti. 
și controlează i 

ș>. competență bui u 
ai semănatului, l-t • 
tilnit pretutindeni I 
peralive și f-. rn? c 
l.a ferma Ovîdi . 
Balta Ialomiț î. pr
intre aripile d 
aspcrsoarelcr 
fermă Șl?
ne-a vo~' 
tiva d- 
de des 
ga in

Sint 
toare, 
că la 
grele

O 
acordă 
prafetelor amenajate pen
tru irigat. Pe lingă mă
surile obișnuite — ale
gerea celor mai cores
punzătoare soiuri si ad
ministrarea cu prioritate 
a cantităților de îngrășă
minte necesare — specia
liștii urmăresc asigura
rea unei umidități ODti- 
me în sol. Bunăoară, la 
întreprinderea agricolă 
de stat Dragalina. duoă 
cum ne informează 
rectorul unității, 
lexandru “ 
natul se 
lucrărilor _ . ........ .
nare cu apă. Irigarea si 
fertilizarea se execută 
diferențiat pentru a fo
losi la maximum poten
țialul productiv 
rnclor sole.

Multe unităti 
din iudet care 
nun de posibilități 
irigare adontă 
specifice nentru 
Pregătirea terenului si 
semănatul continuă însă 
fără întrerupere si în a- 
cesle condiții. Dacă bolo
vanii rezultați din ară
tură au un diametru de 
6—7 cm. se face discui- 
rea ..pe diagonală" Dină 
cind natul germinativ 
este afinat si bine mă
runt it Dină Ia adincimea 
de 10 cm. Așa orocedea- 

cooperativele agri
din Scînteia. Valea

-r di- . ihg. A- 
Bobică. semâ- 
face în ritmul 
dc anrovizio-

al dife-
agricole 
nu dis- 

de 
măsuri 
secetă.

discuitul se aplică 
tăvălugitul peniru 

cit mai bună 
Modificări

condițiile de cali- 
pentru însămintat 
înlocuită cu alta.

de

La ferma Râzvani a I.A.S. Lehliu, județul Ialomița, inginerul Constantin 
Zainea, directorul I.A.S., și șeful fermei, Doroftei lonescu, controlează 

calitatea însămînțărilor

Un brav detașament al bravei
noastre

Astâzi. una dintre marile unităti 
ale armatei noastre populare — Di
vizia „Tudor Vladimirescu-Debrețin” 
— aniversează trei decenii de la în
ființare. Este încă un prilej de a ne 
îndrepta gîndurile pline de recunoș
tință către toti fiii națiunii care in 
anii dictaturii miliiaro-fasciste si ai 
dominației hitleriste. însuflețiți 
un inalt patriotism, au luptat .... 
abnegație, chiar cu sacrificiul vieții, 
pentru libertatea și independența 
României.

Este știut ca în acea perioadă de 
aspre încercări pentru poporul nos
tru. P.C.R., dind expresie aspirațiilor 
maselor celor mai largi, a organizat 
mișcarea de rezistență antifascistă. 
Pătrunsă de un profund patriotism 
și de internaționalism consecvent, 
lupta P.C.R. urmărea răsturnarea re
gimului antonescian, scoaterea țârii 
din războiul antisovietic, alungarea 
trupelor hitleriste din România, re
stabilirea drepturilor și libertăților 
democratice, sprijinirea activă a 
luptei popoarelor pentru înfrângerea 
hi tier;smului. Mișcarea de rezistență 
s-a manifestat pe multiple planuri și 
a imbricat forme dintre cele mai va
riate : demonstrații de masă, greve 
și acțiuni de sabotaj ale muncitorilor 
împotriva mașinii de război fasciste, 
nesupunerea la incorporare, avarieri 
ale rețelei germane de transmisiuni, 
sustrageri ale țăranilor de la rechi- 
ziții, proteste ale oamenilor de știin
ță și cultură etc.

Starea de spirit antihitleristă căpă
tase proporții de masă si in rindu- 
rile militarilor români. Ea se con
cretiza în părăsirea frontului, con-

de 
cu

Lucii 
Ștefi

au început lucrările ( 
al XVIII-lea al Federației intt 
a ziariștilor și scriitorilor 

(F. I.J.E.T.)

Ion Gheorghe

armate populare
General-colonel în rezerva

Nicolae CAM3REA

flicte cu militarii germani, creșterea 
ostilității fată de aceștia.

însuflețiți de țelul nobil al luptei 
Împotriva fascismului, numeroși pa-

30 de ani de la înființarea 
Diviziei „Tudor Vladimi- 

rescu-Debrețin“

trioți români aflați pe teritoriul al
tor state s-au încadrat in mișcarea 
de rezistență a popoarelor respecti
ve, luptind contra ocupanților hitle- 
riști in Franța. Uniunea Sovietică, Iu
goslavia, Cehoslovacia.

In coordonatele amplei și viguroa
sei lupte antifasciste a poporului ro
mân. desfășurat? sub conducerea 
P.C.R., s-a înscris și activitatea pri
zonierilor români aflați in acea pe
rioadă in Uniunea Sovietică. Ca unul 
care am făcut parte dintre acești 
prizonieri, am trăit și am cunoscut 
bine voința lor de a lupta împotriva 
dușmanului nazist cotropitor. Rcflec- 
tind starea generală de spirit antifas
cistă a poporului, aceste sentimente

erau intens alimentate de veștile pe 
care le primeam din țară despre 
înăsprirea terorii antipopulare, ca și 
despre intensificarea luptei forțelor 
patriotice, in frunte cu comuniștii. 
Cadre ale Partidului Comunist Ro
mân aflate in emigrație in Uniunea 
Sovietică au desfășurat aproape în 
fiecare lagăr o susținuta muncă po
litică, clarificatoare.

Așa se face că, în ianuarie 1942, 
a avut loc o conferință a soldatilor 
români prizonieri din Uniunea So
vietică. Conferința a adoptat un do
cument. în care se arată : „Noi. 
românii, nu dorim stăpînirea străină 
a generalilor germani. Noi dorim 
clrmuirea noastră românească repre
zentată printr-un guvern cu adevă
rat național al României, un guv®m 
al păcii, libertății și independen
ței...". Documentul cerea, totodată, 
încetarea imediată a războiului con
tra Uniunii Sovietice. înlăturarea 
dictaturii antonesciene si izgonirea 
din România a trupelor hitleriste. 
Aceste chemări au avut un puternic

(Continuare In pag. a Il-a)

Stimați oaspeți?
Doamnelor și domnilor.
In numele guvernului român, a- 

dresez un cald salut participantilor 
la cel de-al XVIII-lea Congres al 
Federației internaționale a zia
riștilor și scriitorilor de turism.

Trăim o epocă in care lumea re
simte. mal mult ca oricind. nevoia 
unei libere comunicări intre oa
meni, a unei circulații tot mai in
tense a valorilor materiale si spiri
tuale creare de geniul uman. O 
asemenea libertate de comunicare 
este reclamată, desigur, de uriașa 
dezvoltare a științei, care, așa cum 
bine se știe, nu are și nici nu poate 
să aibă granițe, solicitind schim
bul permanent de informații și 
contactele strinse între savanții 
tuturor țărilor. Ea este reclamată, 
in același timp, de interdependenta 
tot mai accentuată a țărilor si po
poarelor. sub influența revoluției 
tehnico-știintifice contemporane. 
Apare din ce in ce mai evident că 
probleme vitale cu care se con
fruntă astăzi omenirea, cum sint 
atenuarea decalajelor economice 
dintre țări, lichidarea subdezvoltă
rii. a foametei și a mizeriei care 
subzistă încă pe întinse zone ale 
globului, combaterea poluării me
diului ambiant — ca sâ amintim 
doar clteva dintre cele mai impor
tante — îsi pot găsi soluționarea 
numai în condițiile extinderii legă
turilor multilaterale dintre toaie 
tarile, ale unei strinse conlucrări 
De tărim economic, politic, social, 
cultural.

în aceste circumstanțe, solidari
tatea umană, care de-a lungul 
timpurilor a cunoscut o evoluție

continuă, ii 
mai comph 
din ct ir 
profund, a 
plenar, a’ 
mai mult < 
pentru pre 
lor. al în ti

Actuala 
semnificați 
află intr-i 
cedent. N 
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Imagine de la
„Gfuleș1’

•ivitatea organizată, ieri dimineață, pe stadionul 
u prilejul semicentenarului clubului Rapid

Astăzi, in jurul orei 10,00, posturile noastre de ra
dio și televiziune vor transmite direct festivitatea deco
rării drapelului de luptă al diviziei ,,Tudor Vladimi- 
rescu-Debrețin", cu prilejul aniversării a 30 de ani de 
la înființarea diviziei.

Tovarășului MAO TZEDU
Președintele Comitetului Central al Partidului Co

Tovarășului DUN BI U
Președinte ad-interim al Republicii Populari 

Tovarășului CIU DE 
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a 

a Republicii Populare Chineze

. Tovarășului CIU EN-LAi
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Popi

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei 

clamării Republicii __ , .. _____
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, vă adre
săm dumneavoastră, Partidului Comunist Chinez, 
Adunării Naționale a Reprezentanților Populari. Con
siliului de Stat ale Republicii Populare Chineze și 
poporului chinez un fierbinte salut tovărășesc și cele 
mai cordiale felicitări.

Proclamarea Republicii Populare Chineze — eve
niment de o remarcabilă importanță istorică mondială 
cu consecințe profunde în favoarea bătăliilor împo
triva imperialismului și reacțiunii, pentru indepen
dență, socialism și pace — a reprezentat, o strălucită 
încununare a luptei revoluționare îndelungate a po
porului chinez, condus de partidul său comunist, pen
tru eliberare națională și socială, a deschis perspec
tiva largă a valorificării energiilor creatoare ale po
porului chinez, sub semnul socialismului și comunis
mului.

de-a XXIV-a aniversări 
Populare Chineze, în

a pro
numele

Sub conducer 
frunte cu tovai 
tatul popor chir 
profunde transfi 
nezâ, a obținut 
dustriei și agric 
rea. an de an. a 
Poporul român 
lorii și urează ț 
nate succese in 
lismului în Chil

Partidul Corni 
cialiste Românii 
tă prețuire prie 
meiată pe stim< 
marxism-leninis 
list. Sin tem buc 
terale de colabf 
țările și popoa» 
ne exprimăm și 
se vor extinde ș 
belor popoare, t 
cauzei păcii și s-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român. r> s-. .............
nan ia

I
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actualitatea culturală
SCENA Simpozion comemorativ

PREMIERE TEATRALE
• TEATRUL NAȚIONAL DIN 

CRAIOVA inaugurează noua stagiu-

ficiu. in ziua de 4 octombrie cu pre
miera unei piese românești inedite : 
, Locul tiu sub soare" de Gheorghe 
Tohu. Regia : Geta Tomescu. Sccno- 
K-af>a : Vasile Piinisoarâ.

• TEATRUL NATIONAL DIN TI
MISOARA deschide - cu premiera 
Piesei ..Si na-ti faci prăvălie cu 
scări* de Eugen Barbu — stagiunea 
1973—1974.
• TEATRUL TV vă inxată si ur

măriți premiera • ..Prețioasele ridi
cole" de Mollerc. Traducerea : Ale
xandru Bălăci. Adaptarea si regia : 
Sanda Mânu. Interpret! : Eugen A- 
postnl, Ion Muscă. Boris Petroff. C t- 
trinel Paraschivescu Blaja. Eugen,a 
Balaure, Lucia Srefănescu. Mitici 
Popescu. Eronim Crisan si alții.

• TFVrRlL MIC orexinU . Fhl- 
ladelphia. ești a me»" de Brian Friel: ! 
1-aducere : Radu Nirhita. Interpret : 
Olga Tudorachc. Văii Cios, Nicclae 
Pomoje. Mișu Dinva>. Mitică Po
pped. Ion Manta. Magda Ponovici. 
Boris Ciornei și alții. Regia : Sorana I 
Coroamă. Scenografia : Adriana Leo-

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
AȘOV iși invită spectatorii. în 
chiderea stagiunii. !a ..Casa care 
ugit prin ușă" de Petru Vîntilă.
a si decoruri : Mihai Dimiu. 
im« : Cristina Urdea.
deschiderea stagiunii teatrului 
an va avea loc la 4 octombrie 
to „Trecere prin veranda ver- 

je George Genoiu. (Regia : Ton 
asnu. Scenografia : St. Georgescu) 

si cu piesa pentru copii „Haplea. 
Nealt si N Alifie a (A la circ'* de Ma
rin Iorda. (Regia : Zoe Anghel. Sce
nografia : Vladimir si Diana Popov).

Emmanuel de Martonne
C.LUJ (Corespondentul „Sântei i". 

Alexandru Mureșan). — In aula 
Magna a Universității ..Babeș- 
Bolyai" din Cluj s-au desfășurat lu
crările unui simpozion comemorativ 
dedicat împlinirii s 100 de ani de la 
nașterea geografului de renume 
mondial Emmanuel de Martonre 
care. împreună cu profesorul GeorRe 
Vijsan. este creatorul la Cluj al unei 
școli geografice moderne. El a con
sacrat pftmintului românesc peste 70 
dp lucrări de geografie fizică, eco
nomică, etnogralică. care au deve

nit cunoscute lumii întregi. Perso
nalitatea savantului « fost evocata 
de prof. univ. dr. docent Ștefan 
Pascu. rectorul universității, prof, 
univ. dr. docent Tiberiu Morariu și 
prof. Robert Ficheux. Cele 20 de co
municări științifice, susținute cu 
participarea unui mare număr de 
geografi din Cluj și din alte centre 
universitare, acordarea numelui sa
vantului unei săli de curs de la fa
cultatea de geografle-biologie etc. 
constituie un ales omagiu adus sa
vantului Emmanuel de Martonne.

„Săptămina culturală românească" 
la Zutphen (Olanda)

între 14 si 21 septembrie, orașul 
olandez Zutphen a găzduit o ..Săp- 
tămină culturală românească**. in 
cadrul căreia au fost prezentate bo
gate manifestări cultural-artistice 
susținute de o delegație din Satu- 
Mare. din care au făcut parte mem
bri ai ansamblului folcloric muni
cipal. artiști plastici, profesori, elevi 
si filatelisti sătmăreni. înscrisă ca 
un eveniment dintre cele mal mar
cante pe făgașul raporturilor de 
prietenie statornicite In 1970 intre 
cele două orașe înfrățite. „Săpth- 
mina culturală românească" de la 
Zutnhen a cuprins o suită com
plexă de manifestări, care au pola
rizat interesul viu al zecilor de mii 
de locuitori ai orașului. Făcindu-se 
ecoul primirii entuziaste si priete
nești pe care conducătorii orașului, 
in frunte cu primarul J.J. Rotterș v.

Lenneo. si populația acestuia au 
făcut-o celor 42 de mesageri ai cul
turii si artei românești, ziarele locale 
„Zutphense Koerier**. „Tisei Ex
press'*. „Zutphens Dagblad" au pu
blicat pe spatii largi reporta ie 
cu fotografii (unele cu titluri in 
românește : „Ședere plăcută. dragi 
prieteni din Satu-Mare"). consacrate 
acestui eveniment.

Săptămina culturală de la Zut
phen a prilejuit intilniri rodnice în
tre oaspeții români și gazde (oa
meni de artă si cultură, profesori, 
elevi etc) in cadrul cărora a fost ex
primată dorința comună pentru o 
mai bună cunoaștere, pentru relații 
de prietenie tot mai strinse intre 
locuitorii celor două orașe.

Octav GRUMEZA

• TEATRUL DE STAT DIN ORA
DEA anunță premiera pe tară a u- 
neia dintre ultimele piese ale lui Paul 
Everae — „Cititorul de contor", care 
va vedea lumina rampei in această 
stagiune la multe alte teatre din 
tară.

• TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" îm
plinește în această stagiune 25 de ani 
de existentă. Evenimentul deschiderii 
acestui sezon teatral va fi marcat 
prin spectacolul „Un băiat isteț și un 
rege nâtâfleț" de Costel Popovici 
(marți. 2 octombrie, orele 17).

• TEATRUL DE PĂPUȘI DIN 
CRAIOVA și-a deschis cea de-a 25-a 
stagiune cu piesa „Iancu Jianu" de 
Al. Milni si A. Tita. piesă ce a fost 
jucată în întregime in limba italia
nă în luna iunie a.c. cu prilejul 'es
tivalului presei comuA^ste de la Ve
neția.

TIRNFE TEATRALE 
PESTE HO L XRE

• Imn ut 
..Berliner 
DE COMF.D 
occidental, ct

participe la Festivalul 
.iwochen". TEATRUL 
prezintă in Berlinul 

începere de La 28 sep-
tembrie a.c.. pectacolele ..O noapte 
furtunoasă" de I. L. Caragiale, „Dis
pariția lui Gal y Gay“ („Un om = un 
om") de Berto ia Brecht și „Indienii" 
de Arthur K>>pit. Regia : Lucian 
Giurcbescu. Scenografia : Dan Nem-
țeanu. în continuare. Teatrul de Co
medie va Dtezenta aceleași montări 
a Malmo/ unul din cele mai mari 

orașe dia Suedia.
• în cadrul schimbului de specta

cole cu Teatrul Popular „Tosa Iova- 
novici" din Zrenjanin, TEATRUL DE 
STAT DIN ARAD intreprinde intre 
1—3 octombrie a.c. un -turneu in 
R.S.F. Iugoslavia cu spectacolul- 
coupe De două ori Caragiale, alcătuit 
din piesele „O noapte furtunoasă" si 
HConul Leonida față cu reactiunea".

Manifestări culturale 

județene
SUCEAVA (Corespondentul „Scîn- 

tei?'. Gh. Parascan). Timp de două 
zile, viața spirituală a Sucevei a fost 
dominată de suita manifestărilor 
cultural-artistice consacrate sărbăto
ririi unei jumătăți de veac de acti
vitate a bibliotecii municipale. Sim- 
bătă. după adunarea festivă jubiliară 
care a avut loc la Casa de cultură 
din localitate a avut loc deschiderea 
expoziției „Tipărituri sucevene" la 
sediul bibliotecii municipale. după 
care, tot aici, a fost inaugurat cena
clul literar al copiilor, care va func
ționa pe lingă secția de copii a bi
bliotecii. Duminică dimineață a avut 
loc o „masă rotundă" pe tema : ,.Lo- 

'tUI ’ bibliotecilor * publice municipale 
-și--orășenești io ••viața și activitatea 
muncitorilor din întreprinderile in
dustriale". Seara, la casa de cultură 
din municipiul Suceava, corul de ca
meră din localitate a susținut un 
spectacol artistic.

CLUJ (Corespondentul „Scinteii" 
Alexandru Mureșan). Ieri. orașul 
Huedin, județul Cluj, a fost gazda 
tradiționalului festival cultural-artis
tic „Avram Iancu". în jurul statuii 
marelui tribun Avram Iancu. din 
centrul orașului, a avut ioc o paradă 
a portului popular, in parcul orașului 
s-a desfășurat un spectacol folcloric 
la care și-au dat concursul corul și 
grupul de recitatori ai liceului din 
localitate, dansatorii din satul Bolo- 
ga. taraful și soliștii din Valea Dră- 
ganului. Margău și Căințele, ansam
blul folcloric al liceului pedagogic' 
Cluj.

BACÂU (Corespondentul ..Scîn
teii". Ghcorghc Baltă). Duminică au

avut loc la Bacău manifestările de 
închidere a celei de-a doua edilii a 
Festivalului literar-artistic „George 
Bacovia". In cele 4 zile, cit a durat 
festivalul, pe lîngă recitalurile de 
poezie susținute de poeții prezenți. 
la Comănești, Slănic Moldova. Ure- 
chești, Plopana. Parava și în alte lo
calități au avut loc șezători cultu
rale, recitaluri de poezie patriotică, 
intilniri ale scriitorilor cu cititorii. 
Sesiunea științifică de comunicări și 
referate grupate sub genericul „Con-; 
tribuții la cunoașterea vieții și operei 
lui Bacovia" s-a bucurat de partici
parea .unor cunoscuți critici literari 
și profesori de limbă și literatură 
română din țara noastră. Un public 
numeros au atras și vernisajele celor 
două expoziții de artă intitulate : 
„Trei veacuri de poezie românească" 
și „Culorile toamnei", precum și ser
bările culturale din parcul Gherăiești

ECRAN

Spectacolele baletului 
australian

Prima apariție în 
public a băietului aus
tralian a avut loc in 
1962. în program : 
„Lacul lebedelor". ..Gi- 
■selif. comedia aus
traliană „Melbourne 
Cup". Au urmat ani 
de muncă, lungi tur
nee, intilniri fructuoa
se cu reprezentanți ai 
celor mal renumite 
școli de balet dm lu
me. Cei 54 de artiști 
a: ansamblului au
căutat să-și desăvir- 
șească arta, să-?i de
finească stiluL să se 
impună ca mesageri ai 
tinerei școli de balet 
din țara lor.

Baletul australian 
• fost oaspete in a- 
•este zile publicului 
ucureștean. încă de 

'>• “>a lucrare —
* de William 

ne-am edi- 
jpra fi&Hfir 
• ce definesc.
care o propa- 
„Fațade" — 
za ic. in care 
ză cu aplomb 

. mici scene 
sodia scoțiană" 
mată firesc de 

.turnă peruană". 
„Cintec tirolez", 

olcă". un ,.Fox- 
ti ... pină la pătima
șul Tango". Un fel de

music-hall deconec
tant in care coregraful 
Frederick Ashton tra
duce cu umor caracte
rele fiecărui dans. A- 
poi. in final, adună 
toate tablourile, dese- 
nind o lume pestriță, 
colorată. Caracteristic 
este aici nu atit dansul 
in conturarea lui per
fectă. du o exigentă 
sincronizare și cu o 
tehnică impecabilă, cit 
conturarea lejeră a 
caracterelor, a situa
țiilor intr-un limbaj 
mai mult revuistic. Și 
in pateticul „Sebas
tian". pe muzica lui 
Menotti, s-a dorit un 
limbaj coregrafic va
riat. Nu se abordează 
baletul clasic, dar nu 
s-a urmărit nici ex
primarea intr-un lim
baj modern. Celelalte 
mopnente din reperio- 
- v — „Mam'zelle An- 
got" și „La fille ma] 
garfee** — au repre- 
zenl''„ de asemenea, 
povd *irl depănate 
pe \ n ton firesc, 
cu i cu haz.
(Menți ăm buna co
laborat* cu Orchestra 
de stud, a Radlotele- 
viziunii omâne. diri
jată de ăi rectorul mu
zical al formației oas
pete — John Lanch-

bery). Prima calitate 
a acestui ansamblu 
este tinerețea. Tinere
țea — ca virstâ — a 
balerinilor și expri
marea plină de tine
rețe. de optimism. 
Astfel a fost firesc ca 
spectacolele Baleiului 
australian să aibă — 
așa cum s-a văzut — 
o deosebită rezonanță 
la tinerii noștri spec
tatori. Toate încurcă
turile domnișoarei An- 
got (interpretă Lucette 
Aldous), toate pățanii
le Lisei — In rol Gai- 
lene Stock — din „La 
fille mal gardee" și 
mai ales stingăciile 
prostănacului Alain 
(foarte expresiv bale
rinul Alan Alder), 
grațiile văduvei Si
mone — in travesti 
Robert Olup — au fost 
mult aplaudate de eo
nii. de tineretul spec
tator. Solii artei core
grafice australiene, 
prin spectacolele lor, 
au dat expresie dorln- 
tei ca limbajul simplu, 
foarte degajat. pito
resc. să capteze aten
ția spectatorilor de 
toate viratele.

Smaranda 
OȚEANU

C O N C E R TE
• Miine. ora 20, la Studioul din 

strada Nuferilor are Ioc deschiderea 
stagiunii muzicale a Radiotelevlziu- 
nil. Orchestra simfonică, dirijată de 
losif Conta, solistă Lola Bobescu. va 
prezenta lucrări de Șostakovici. 
Bach. Mozart, Mihai Moldovan. Ra- 
veL îți dă concursul corul „Madri
gal" dirijat da Marin Constantin.

• Joi, 4 octombrie. Orchestra de 
studio a Radioteleviziunii. sub ba
gheta iui Li viu Tonescu. va oferi un 
concert — „Tribuna internațională a 
compozitorilor".

• Simbăti 6, duminică 7 se va 
deschide și stagiunea Filarmonicii 
bucurestene. Mircea Cristescu va di
rija lucrări de Beethoven. Perlea, 
RaveL Solistă : Monique Haa«.

In confruntare:

SCRISORI«A'ism-- t....
De ce numai 
pe jumătate ?
într-o scrisoare a- 

drosată redacției se 
semnala că la ferma 
nr. 2 din cadrul în
treprinderii intercoo- 
peratiste de creștere 
si ingrășare a tinere
tului taurin din Sas- 
cut. județul Bacău, 
s-au sustras însemna
te cantități de carne 
și s-au vindut. fără 
forme legale. direct 
din unitate, unor per
soane particularo. „La 
28 mai a.c. — se pre
ciza in scrisoare — 
cu ocazia sacrificării 
a trei animale, au dis
părut 70 kg de car
ne. lucru constatat si 
de serviciul contabi
lității. Deși încunoștin- 
tată imediat, condu
cerea întreprinderii, 
directorul acesteia, 
ing. Marcel Barticel, 
nu a întreprins nimic 
pentru cercetarea ca
zului și descoperirea 
autorilor". în scri
soare se mai afirma 
că directorul — o- 
mul care prin natura 
funcției arc obligația 
legală și morală de a 
veghea la păstrarea 
și apărarea avutului 
obștesc — favorizează, 
el însuși, șăvjrsirea u- 
nor asemenea fapte.

Scrisoarea a fost tri
misă Comitetului exe
cutiv al Consiliului 
popular al județului 
Bacău. Din răspunsul 
primit la redacție a- 
flăm următoarele : „în 
urma unei revizii de 
fond, efectuată la u- 
nitatea respectivă de 
către D.G.A.I.A.A. Ba
cău. împreună cu or
ganele Băncii pentru 
agricultură si indus
trie alimentară și U- 
niunea județeană a 
cooperativelor agrico
le de producție, au 
fost scoase la iveală o 
serie de abateri săvir- 
șite de către unii sa- 
lariați, printre care 
directorul, contabilul- 
șef. șefi de fermă, con
tabili și gestionari etc. 
Cu această ocazie s-au 
stabilit răspunderi ma
teriale. in funcție de 
gradul de vinovăție al 
fiecăruia. S-a proce
dat apoi La scoaterea 
din muncă a lui Du
mitru Corobană — 
pontabil-șef. a soției 
sale. Elena Corobană, 
contabilă, și a Elenei 
Barticel. casieră, cum
nata directorului".

Cit privește celelal
te aspecte ridicate in 
scrisoare, răspunsul le

trece insă cu vederea 
sau le tratează la mo
dul general. Nu se a- 
minlește nimic, de pil
dă. in legătură cu 
sustragerile de produ
se din unitate și ce 
măsuri s-au luat îm
potriva vinovat)lor. Pe 
de altă parte, nu se 
stabilește limpede care 
sini răspunderile di
rectorului. el însusi 
vizat, pentru săvâr
șirea unor ' abuzuri. 
„Este adevărat că și 
directorul unității ma
nifestă lipsuri in ac
tivitatea sa — șe spu
ne in răspuns. Fiind 
însă un cadru bine 
pregătit. conducerea 
D.G.A.I.A.A. se slră- 
duie să-l aiute să se 
Îndrepte". Și ca să nu 
se creadă că nu se vor 
lua măsuri și împo
triva acestuia. răs-
punsul conchide :
„Dacă abuzurile să
virșite de către di-
rectorul unității. pre-
cum și celelalte ati-
tudini necorespunză-
toare ale sale vor con
tinua, se vor lua mă
suri in conformitate 
cu prevederile legii".

Noi. dimpotrivă, sîn- 
tem de părere că pen
tru instaurarea unui 
climat sănătos de 
muncă. în cadrul co
lectivului de la între
prinderea respectivă, 
ar trebui să se sta
bilească răspunderea 
tuturor vinovaților. „in 
conformitate cu preve
derile legii", pentru 
fantele săvirșite. cu 
atit mai mult, cu cit 
unele dintre ele cad 
sub incidența legii 
penale. Așa este drept, 
așa este echitabil !

In sprijinul 
bunei serviri 
a cetățenilor

Aprovizionarea ce
tățenilor cu lemne si 
cărbuni de la depozi
tul de combustibili so
lizi din orașul Ca
ransebeș. județul Ca- 
ra.ș-Severin. se face 
greoi ; se pierde mult 
timp datorită organi
zării necorespunzătoa
re a activității. Ine
xistența unei liste cu 
tarifele de transport 
al combustibilului, 
care să fie afișată la 
sediul depozitului, lasă 
pe cetățeni la chere
mul cărăușilor parti
culari.

Această sesizare a 
fost trimisă de redac
ție spre verificare

Consiliului popular al 
orașului Caransebeș, 
în răspunsul primit 
se confii-mă justețea 
celor semnalate și ni 
se comunică măsurile 
stabilite in vederea 
îmbunătățirii aprovi
zionării cu combusti
bil a populației. în a- 
cest sens s-au afișat 
preturile pentru trans
portul combustibilului 
In raport de tonă/ki- 
lomelru ; au fost mar
cate stivele de lefnne 
pe categorii, cu pre
turile corespunzătoa
re ; transportul se e- 
fectuează, în prezent, 
de către cărăușii coo
perativei agricole de 
producție din localita
te, conducerii acesteia 
revenindu-i obligația 
de a urmări respecta
rea tarifelor. în răs
puns se precizează că 
„încărcatul si descăr
catul combustibilului 
intră In obligațiile că
răușului. fără a se 
mai percepe o taxa 
suplimentară". După 
cum se vede, măsuri 
prompte, dc a căror 
respectare depinde 
buna servire a cetă
țenilor.

Concis, la obiect
• întreprinderea de 

transporturi auto Deva: 
„începind cu data de 
1 septembrie a.c., pe 
ruta Hunedoara—Haș- 
dău s-a introdus un 
autobuz corespunză
tor. Totodată, pentru 
a crea condiții opti
me de transport mun
citorilor navetiști, nu
mărul curselor de pe 
distanța Hunedoara— 
comuna Toplița a fost 
suplimentat cu încă 
două autobuze".

• Ministerul Co
merțului Interior : 
„Prin ordinul nr. 3 533. 
din 4 august a.c. s-a 
stabilit prețul de recu
perare de la populație 
a sticlelor de ulei 
inscripționate, cu ca
pacitatea de 1 000 ml, 
la 1.30 lei bucata. Di
recțiile comerciale ju
dețene sint obligate sa 
ia măsurile necesare 
pentru recuperarea de 
îndată a acestor am
balaje".

Alexandru 
BOGHIU

DIHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI DE AL 
RI-LEA CONGRES AL F.I.J.E.T.

în unea Neplun. de pe lito
ral, deschis duminică lucrările 
celu^i 18-lea Congres al Fede- 
rație^rnaționale a Ziariștilor șl 
Scrii- dr Turism (F.I.J.E.T.). La 
acea.'anifostarc, organizată , de 
Asoc română a ziariștilor și 
scriit de turism de pe lingă 
Uniuiziariștilor din Republica 
Socia România. in colaborare 
cu Mruj Turismului, iau parte 
aproao de gazetari, scriitori 
?i pr<ndlști din Austria, Bel- 
8>a- î’ia. Cehoslovacia. Franța, 

hni, R.F. Germania. Gre- 
C';L Ii, Israel, Italia. Iugosla
via. i3i Polonia, Portugalia, 
Spani£1(>dia, Turcia. Ungaria, 
U.R.S.:România.

Parti dC asemenea, ca invi
tați, rcptanți ai UNESCO și ai 
Organ! Internaționale a Zia
riștilor.

Temagresuiui se intitulează 
„Rolul ristului și scriitorului 
de turi în formarea turistului 
modern

Da featea de deschidere au 
luat paiasRe Vilcu. președintele 
Comitet executiv al Consiliului 
popular țețean Constanța, Ion 
Cosma, țtrul turismului. Nestor 
Ignat. Rintele Uniunii ziariști
lor, AncUela, vicepreședinte al 
Institutuomân pentru relațiile 
culturale! străinătatea. Titus 
Deac, pr.ntele Biroului de tu
rism per tineret, redactori-șefi 
ai unor centrale și reviste de 
speciaJitaJ-rsonalități. ale vieții 
social-cuirbojjn țara ' noastră.

Lucriirisfor jului au fost des
chise de *•>«-■.;nat, care, in nu
mele Uf?/ ziariștilor din Româ
nia și al or gazetarilor români, 
a relevat itribuția publicisticii 
turistice 1-j buna cunoaștere in
tre popoa^ realizarea unui mai 
intens sch de valori spirituale.

Participaau urmărit cu deose
bit interesiu subliniat îndelung, 
cu vii apl; mesajul de salut a- 
dreșat conjJui din partea pre
ședintelui 'iliului de Miniștri al 
Republicii aliste România. Ion 
Gheorghe fier.

în numele F.I.J.E.T.. președintele 
acestei organizații, Gydrgy Vecse.v. a 
transmis călduroase mulțumiri pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România pentru 
mesajul adresat congresului.

A luat apoi cuvin tul președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Constanța, care 
a urat. Izun sosit pariiclpanților la 
congres. Evidențiind importanța pe 
care guvernul român o acordă tu
rismului, vorbitorul și-a exprimai în
crederea că ziariștii și scriitorii prr- 
zenți la această manifestare interna
țională vor contribui, prin interme
diul scrisului, la dezvoltarea turis
mului, la cunoașterea și prietenia 
dintre popoare.

In continuare a rostit o alocuțiu
ne ministrul turismului din Roma
nia. După ce a evidențiat însemnă
tatea temei pe care o pune in dis
cuție cel de-al 18-lea Congres al 
F.I.J.E.T., vorbitorul a arătat că 
România acordă o importanță deose
bită relațiilor turistice internaționale, 
cunoașterii și popularizării patrimo
niului ei turistic.

Congresul a fost salutat, de ase
menea, de Hifzi Topus, șeful Depar
tamentului circulației 9’ dezvoltării 
comunicațiilor din cadrul UNESCO, si 
Antonio Karabinus, șeful Direcției 
relații internaționale a O.I.Z.

In încheierea ședinței inaugurale, 
președintele F.I.J.E.T. a adresat mul
țumiri organizatorilor români ai con
gresului. pentru condițiile deosebite 
oferite desfășurării lucrărilor, ară- 
tind că ospitalitatea șl amabilitat-a 
poporului român sint bine cunoscu
te în întreaga lume,

în cadrul lucrărilor, Victor Vintu, 
președintele Asociației române a 
ziariștilor și scriitorilor de turism, 
a prezentat raportul intitulat „Rolul 
ziaristului și scriitorului de turism 
In formarea turistului modern**.

Lucrările congresului continuă.
★

în onoarea participanților la con
gres. ministrul turismului a oferit 
un dineu. (Agerpres)

C r ct i c a zilei
Duminică ă-amiază s-a îna

poiat in Ca£ delegația condusă 
de tovarășul rea Dumitrescu, mi
nistrul finan-, care a participat 
la sesiunea <iă a Fondului Mo
netar Internțal și Băncii Inter
nationale pe Reconstrucție și 
Dezvoltare, ajrei lucrări au avut 
loc la Nairob Kenya. Cu prilejul 
acestei sesiurninisinjl român a 
avut Intrev-i cu Robert S. 
McNamara, pdintele Băncii In
ternaționale pu Reconstrucție și 
Dezvoltare, și j. Witleveen, direc
torul general Fondului Monetar 
Internațional, -pm și cu alte per
sonalități din neniul financiar și 
bancar, reprez-nți ai țărilor par
ticipante. cu c a avut convorbiri 
cu privire la >le probleme de 
interes reciprot

în Capitală a.iț duminică după- 
amiază o_ deleg a Uniunii Gene
rale a ȚăranilOîn Siria, condusă 
de Shebli Nassdcepreședinte al 
uniunii, care fa> vizita in Româ
nia la invitația junii Naționale a 
Cooperativelor icole de Produc
ție.

La invitația Csiei naționale de 
demografie se : in tara noastă

profesorul Alfred Souvy. membru al 
Colegiului Franței si al Consiliului 
economic și social, personalitate de 
renume mondial in domeniul demo
grafiei si sociologiei.

în timnul șederii sale, oaspetele 
s-a lntilnit cu specialiști români, a 
prezentat o serie de conferințe .pe 
teme ca : „Dezvoltarea si popu
lația". „Urbanizarea si populația**, 
„Societatea de consum*'.

★
împlinirea unei jumătăți de veac 

de la efectuarea primului zbor inter
național de noapte, realizat de 'un 
avion al companiei franco-române 
de navigație aeriană, a prilejuit du
minică vernisajul expoziției triparti
te București — Belgrad — Paris 
„Aeromrila" '73. Acest memorabil e- 
veniment a reunit, printre alte per
soane oficiale, reprezentanți ai Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor. Direcției’ generale a 
poștelor si telecomunicațiilor. oa
meni de cultură și artă, filateliști din 
Capitală și provincie, ziariști, vete
rani ai aviației civile din România, 
în rindul cărora se aflau generalul 
ing. In retragere Gh. Negrescu — 
posesorul brevetului de pilotai nr. 2, 
care datează din anul 1912.

(Agerpres)

• Stare de asediu — coproducție 
franco-italo-vest-eermană în regia 
lui Costa-Gavras (colaborator — 
Christian de Chalonge). Film ne o 
temă politică inspirată din actuali- 
tale și interpretat de Yves Montand, 
Renato Salvatori. O.E. Hasse ș.a.

• Singur — producție * studiouri
lor poloneze. In regia lui Janusz 
Nasfeter. O incursiune în universul 
copilăriei. Cu : Roman Moșier. Piotr 
Szezerkowski. Halina Kossobudzka.

• Pisica junglei — producție 
Walt Disney. în regia lui James Al- 
gar. O expediție în jungla Amazo
nului.

(Urmare din pag. I)

ecou. La îndrumarea și îndemnul co
muniștilor români aflați in Uniunea 
Sovietică, tot mat multi dintre noi 
nc dădeam însă seama că lupta 
noastră trebuie să capete un carac
ter cit mai concret. Ca atare, în ca
drul unei alte conferințe care a avut 
loc in zilele de 3 și 4 septembrie 1943, 
reprezentanții tuturor prizonierilor 
români au hotărit să adreseze guver
nului sovietic cererea de a aproba 
constituirea de unități militare for
mate din voluntari români, care 
să lupte cu arma in mină îm
potriva agresorilor hitleriști. Apro
barea acestei cereri, la 2 octom
brie în același an. a fost Primită cu 
entuziasm de prizonierii români. îmi 
amintesc cum am izbucnit în urale 
și am început să intonăm înflăcă- 
ratul cintec „Deșteaptă-te române*.

în scurt timp a fost constituită 
prima mare unitate de voluntari 
români, formată din 12 000 de oa
meni. Ea a primit denumirea de Di
vizia 1 de voluntari români „Tu- 
dor Vladimirescu". Comandant al 
ei a fost desemnat semnatarul 
acestor rinduri, șef de stat ma
jor — locotenent-colonelul Iacob 
Teclu. iar locțiitor al coman
dantului — locotenent-oolonelul Mir
cea Haupt. A luat ființă un apa
rat politic al diviziei, din care fă
ceau parte comuniștii Dumitru Pe
trescu. Gheorghe Stoica. Dumitru 
Coliu. Petre Borilă. Mihal Burcă și 
alții. în vederea acțiunilor militare 
la care avea să participe, divizia a 
fost înzestrată cu armament a cărei 
putere de foc era identică cu a unei 
mari unități de infanterie.

Au urmat luni de pregătire asi
duă. depunerea iurămintului mili
tar. In august 1944. divizia se Înfă
țișa ca o mare unitate bine instruită, 
cu un moral deosebit de combativ. 
De acum, un singur gind ne stănî- 
nea oe toți : să ajungem rit mai 
repede De front, să luăm parte la 
lupta pentru eliberarea României, 
pentru infringerea hitlerismului.

N-am avut de așteptat mult. In 
tară, mișcarea de rezistență antifas
cistă creștea continuu în amploare. 
Ca rezultat al eforturilor perseve
rente ale P.C.R. de coalizare a tu
turor forțelor patriotice. antihltle-

t V
PROGRAMUL I

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 62-a.

Ifi.GO Telex.
18.05 La ordinea zilei. Azi, ju

dețul Vrancea.
18.20 Căminul.
18,40 Canton. Orașul de pe Flu

viul Perlelor.
19.00 Scena — emisiune de ac

tualitate și critică teatrală.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotârîtor.

îO.OO Cfr.tecul sftptămînil : „Bucu
rești, orașul meu".

20,05 Ancheta TV. : Apa sîmbetei.
20,35 Publicitate.
20.40 Interpretul oreferat : Du

mitru Bălășolu.
20,50 Revista liierar-artisticfi TV. 

„Frumosul — condiție a e- 
xistenței noastre".

21,30 Roman foileton : „Vinul
roșu". Producție a studiou
rilor de televiziune ceho
slovace. Ultimul episod.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : „Arthur" Epi

sodul XI.
20.25 Tineri interprețl ai muzi

cii populare.
20.40 Teleenclclopedia.
2t,20 Telex.
21.25 Documentar TV. Drum de 

luptă și de glorie.
21.45 Medalion Marla Crișan.
22,05 Cărți și idei. Nicolae Balotă 

— „Umanități".

in capita/a: ia|ațu| pionierilor și-a redeschis porțile
Deschiderea aatățil Palatului 

pionierilor in noun școlar a fost 
marcată, duminicăinuneață, prin- 
tr-o adunare festh

în numele celorO 000 de pio
nieri ai Capitaleioarticipanții la 
festivitatea de la latul pionierilor 
au adresat toușului Nicolae 
Ceaușescu o teleș-nă, în care se 
spune, printre alte

„Este mereu predă în inimile 
noastre ziua de linie 1950, cind 
dumneavoastră ați nit in mijlocul 
primelor detașame de pionieri 
pentru a Ie dărui, i partea parti
dului și guvernului cest paradis al 
copilăriei fericite, ici, in cele 75 
de cercuri tehnicoalicative. clu
buri, formații artist, și sportive 
sint create toate edițiile pentru 
formarea multilater; a tinerei ge

nerații, profund devotată clasei 
muncitoare, idealurilor națiunii și 
societății noastre socialiste.

Mesajul pe care l-ați adresat cu 
ocazia deschiderii noului an de in- 
vățămint dovedește încă o dată dra
gostea și grija partidului și gu
vernului, a dumneavoastră personal 
față de viitorul tinerei generații, 
pentru dezvoltarea învățămintului 
in directă legătură cu cerințele noii 
etape istorice a țării noastre.

Vă asigurăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom fi la 
înălțimea sarcinilor trasate, că vom 
răspunde' cu entuziasm tuturor che
mărilor partidului, contribuind la ri
dicarea învățămintului din țara 
noastră pe cele mai înalte culmi ale 
științei și tehnicii moderne".

(Agerpres)

riște. încă din aprilie 1944 se înche
gase Frontul Unic Muncitoresc in
tre Dartidul comunist si partidul 
social-democrat, iar in iunie 19-14 
se constituise Blocul National-De
mocrat. P.C.R., desfășurind o inten
sa activitate in rindurile militarilor, 
stabilise legături puternice cu cercuri 
largi ale ofițerilor patrioți, luase 
măsuri Dentru atragerea armatei si 
dezvolta nrooriile formațiuni de 
luptă, in vederea acțiunii insurec
ționale. în aceste împrejurări, fo
losind condițiile externe favorabile 
create ca urmare * grelelor infrîn-

zia ,.Tudor Vladimirescu" a so
sit iii Bucureștiul eliberat de for
țele insurecționale, unde i s-a fă
cut o primire călduroasă. Victoria 
insurecției a constituit și pentru mi
litarii diviziei un imbold înflăcărat 
de a se avinta bărbătește, împreună 
cu celelalte unități românești și cot 
la cot cu ostașii armatei sovietice, 
în luptele pentru dezrobirea între
gului pămînt al patriei, pentru ln- 
frîngerea Germaniei hitleriste.

Pe itinerarul acestor lupte, la Ioc 
de cinste se înscrie participarea vite
jească a diviziei Ia apriga" încleștare

și nd astfel eliberareîntregului te
ritoriu al țării de suocupanții fas
ciști.

Lupta noastră nu i insă înche
iată. Ea a continuata îndîrjire și 
dincolo de hotarele țjj, pentru în
frângerea definitivă a șmanului na
zist. La Debrețin — i care ocazie 
divizia a primit și dumirea aces
tui oraș —. la Miscolci Salgâtarjăn 
— în Ungaria. în mfvul Javorina 
si pe riul Hron — îiCehoslovacia. 
militarii Diviziei „Tor Vladimi- 
rescu** și-au îndep.it misiuni
le de solidaritate :ernaționalis-

UN BRAV DETAȘAMENT Al BRAVEI NOASTRE AlMATE
geri suferite de trupele germa
ne sub loviturile armatei so
vietice, partidul comunist a de
clanșat, la 23 august 1944, insu
recția națională antifascistă armată, 
care a dus la doborirea regimului 
antonescian, la ieșirea României din 
războiul antisovietic si alăturarea ei 
coaliției antihitleriste.

Actionînd deosebit de energic, ar
mata română care întorsese in to
talitate armele împotriva hitlerisli- 
lor. Împreună cu formațiunile de 
lup*ă patriotice, avind, sprijinul în
tregului popor, a reușit ca in 
decursul unei singure săptămini. 
intre 23 si 31 august, să elibe
reze o mare parte a teritoriului 
national : Dobrogea. Muntenia. Ol
tenia, Banatul, sudul Transilvaniei. 
Insurecția naționala antifascistă ar
mată victorioasă a însemnat o grea 
lovitură pentru Germania nazistă, 
contribuind substanțial la prăbușirea 
frontului german in sud-estul Euro
pei. la scurtarea duratei războiului.

La 31 august 1944. după ce cu 
două zile înainte primise botezul fo
cului la sud de Vaslui, intr-o cioc
nire cu trupe hitleriste scăpate din 
încercuirea realizată de trupele so
vietice, in zona Iași—Chișinău, Divl-

din zona Ilieni — Sfintu Gheorghe, 
începută în ziua de 6 septembrie. 
Sub un foc inamic ucigător, unită
țile Diviziei ,,Tudor Vladimirescu", 
in strinsă cooperare cu cele ale Di
viziei 1 munte română și ale Diviziei 
202 sovietice, au reușit in numai două 
zile să zdrobească forțele hiileris'.e 
și să elibereze cele două localități.

Deosebit de vii sint incă in aminti
rea mea acțiunile desfășurate pentru 
eliberarea Oradei, la care au luat 
parte Divizia „Tudor Vladimirescu", 
Divizia 3 munte română și Divizia 
337 sovietică. Deși inamicul a opus 
o rezistență înverșunată și a execu
tat numeroase contraatacuri, ostașii 
romani și cei soviețici, încurajați de 
succesele trupelor române și sovieti
ce in celelalte părți ale frontului, au 
cucerit aliniament după aliniament. 
In viitoarea acestoi lupte au căzut 
eroic la datorie numeroși ofițeri si 
soldați. Atunci am fost și eu rănit. 
Divizia si-a continuat lupta cu indirji- 
re. In seara zilei (/ 12 octombrie, pe 
turnul primăria! /m Oradea tricolo
rul țării noast/' flutura biruitor. 
După numai doil săptămini. la 25 
octombrie 1944, / 'șii români și so
vietici au alun1' inamicul și din 
orașele Cărei >i u-Mare, desăvir-

tă cu aceeași neinfricai ca și cei
lalți militari români. Epte memo
rabile de arme au săvirț, in încleș
tările duse pe pămintui cehoslovac, 
uteciștii care, mobilizații Partidul 
Comunist Român, s-au irolat volun
tar in țară și au cerut ă plece pe 
front. Cițeva sute dintr» aceștia au 
fost repartizați Diviziei .Tudor Vla- 

doedind un 
: o voin- 

Tu-. 
mai 

insu-

dimirescu-Debrețin", . 
curaj demn de admirație 
ță neclintită de a ‘ 
turor — ofițeri și 
vîrstnici și tineri —

in i ige, 
Cîtfiși.
O au

flat forță și încredere înflăcărată 
chemare a Partidului Conpnist Ro-
mân — „Totul pentru Ir 
pentru victorie", dreptate 
pen.ru care —- zm
cismului, transformările 
care începuseră în patrie 
ducerea partidului comunis 
de pe atunci vesteau acel 1U-
minos, devenit astăzi realitate.

, lu9&ul sutelor de kilometri
străbătuți în înfruntările cu hitleriș- 
tii, ostașii diviziei, ceilalți militari 
români au cooperat strîns cu ostașii 
sovietici. Acțiunile și jertfele comune 
ale militarilor români și sovietici au 
contribuit la pecetluirea prieteniei de 
arme româno-sovletice.

nt. totul 
, —cauzei 

pentru care luptam — zcjro irea (as- 
......... ....... * ^noitoare 

|ub con- 
și care 

jiitor lu-

Acțiunile Diviziei „Tudor Vladimi
rescu** se integrează la loc de onoa
re in șirul biruințelor întregii arma
te române care intre 23 august 1944 
și 9 mai 1945. totalizind efective de 
peste o jumătate de milion de oa
meni. a participat eroic la bătăliile 
pentru infringerea Germaniei hitle
riste. în tributul de singe dat in a- 
ceste bătălii de cei aproape 170 000 
de militari români, se însumează și 
sacrificiul a numeroși ofițeri și os
tași ai diviziei, printre care locote
nent-colonelul Ion Buzoianu, maiorul 
Ion Racoțeanu, locotenentul Eremia 
Popescu, sublocotenentul post-mor
tem Constantin Godeanu, sergentul 
Ion Pop. ostașul Ilie Cotora si multi 
alții.

După război, militarii diviziei, ca 
si armata română in întregul ei. 
urmind cuvintul P.C.R. și alăturin- 
du-se forțelor populare, au partici
pat activ la transformările profund 
democratice Înfăptuite in cursul re
voluției populare, au avut un rol 
important in sprijinirea guvernului 
instaurat Ia 6 marile. Curțoscind ca 
însăși un proces de democratizare, 
armata s-a legat tot mai strins, or
ganic de popor, contopindu-se cu in
teresele națiunii.

In inimile noastre păstrăm o .lu
minoasă amintire tuturor foștilor 
subordonați si tovarăși de arme si 
ne bucurăm că ostașii de azi ai di
viziei. asemenea tuturor militarilor 
tării, cinstesc si îmbogățesc cu noi 
fapte de laudă tradițiile glorioase 
moștenite de la înaintași. Ca ostas 
mai vlrstnic. încerc o vie satisfac
ție știind că. în anii de dună răz
boi. armata noastră populară si in 
cadrul ei — Divizia „Tudor Vladi- 
mirescu-Debrețin** a cunoscut un 
profund proces de modernizare. Și 
mă bucură din inimă că această ar
mată reprezintă in prezent un orga
nism militar puternic, format din 
mari unități bine închegate și înzes
trate cu mijloace de luptă perfec
ționate. din luptători temeinic pre
gătiți. devotați trup și suflet patriei, 
poporului șl partidului, comandan
tului suprem al forțelor noastre ar
mate. tovarășul Nicolae Ceaușescu^ 
fiind în măsură să apere cu fermi
tate cuceririle revoluționare ale oa
menilor muncii, independența și su
veranitatea României socialiste.

%25c3%25aendep.it
pen.ru
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FOTBAL: Divizia A

DERBIUL A REVENIT ECHIPEI CRAIOVENE
La încheierea turneelor

zonale de box

• Scorurile etapei — la Petroșani și lași * Cinci victorii la limită * Trei penaltiuri 
transformate și unul ratat

Rezultate tehnice
• I DIVERSITATEA CRAIOVA — F.C. CONSTANTA 2—1 (1—4)) 

Ai) marcat : Oblemenco — (mln. 23 — din 11 m si 85) ; respectiv — 
Caraman (rain. 51).

• DINAMO — POLITEHNICA TIMISOARA 2—1 (1—0). Au mar
ca! : R. Nunweiller (min. 38) și Moldotan din 11 m (min. 87) ; res
pectiv Runeiti (mm. 53),

• C.S.M. REȘIȚA — UNIVERSITATEA CLUJ l-« (0—0). A mar
cat • D. Popescu (min. 63).

• JIUL — RAPID 3—0 (0—0). Au marcat : I.ibardi (min. 65). StoL 
chili (mm. 67). Mulleseu (min. 75),

• POLITEHNICA IASI — S.C. BACAU 3—0 (3—0). Au marcat : 
Lupulreru (min. 4 si 30). Danilă (nun. 15).

• E.C. ARGEȘ — SPORTUL STUDENȚESC 2—1 (1—1). Au mar
cat : Olteanu (mm. 33) si Vlad (min. 52) : respectiv — Ion Constantin 
(min. 43). în min. 60. Tănâsescu (Sportul studențesc) a ratat un pe
nalii.

• C.F.R. CLUJ — STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0). A marcat : Adam 
(min. 50) — din llm — meci jucat simbătă.

• A.S. A. TG. MUREA — U.T.A. 0—0 — meci iucat slmbătă.
• STEAUA — F.C. PETROLUL. La ora închiderii primei ediții, 

meciul — in nocturnă, oe stadionul ..23 August" — este în curs de des
fășurare.

CLASAMENTUL

CUNSTRUCTORUl GAIAfl 
Șl FARU1, IN ftlNO

i

Univ. Craiova S 6 2 0 13— 4 14
F.C. Constanța 8 5 12 13— 7
Dinamo 8 5 12 15—11 11
C.S.M. Reșița 8 3 3 2 16—11 9
F.C. Argeș 8 3 2 3 11—12 8
Toi. Iași 8104 8—9 8
Steaua 7 3 13 1.3— 9 7
Sportul studențesc 8 3 14 14—10 7
Univ. Cluj 8 3 1 4 7—6 7
Steagul roșu 8 .1 1 4 7—8 7
F.C. Petrolul 7 3 13 10—11 7
Pol. Timișoara 8 3 14 6—8 7
U T. 8 3 14 6—11 7
C.F.R. Cluj 8 3 14 12—17 -
A.S.A. T<. Mureș 8 3 14 12—18 7
.llul 8 2 2 4 11—12 6
Rapid 8 2 2 4 9—13 6
S.C. Baciu 8 3 0 5 9—15 6

ETAPA VIITOARE
(7 octombrie)

Sicarul ro?u — A.S.A.. Poli
tehnica Timisoara — Jiul, Uni
versitatea Cluj — C.F.R.. F.C. 
Petrolul — Politehnica lași, 
pid — Dinamo. Sportul studen

țesc — Steaua, S.C. Bacău — 
C.S.M. Reșița. U.T.A. — Uni
versitatea Craiova. F. C. Con
stanța — F. C. Argeș.

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Seria I : Viitorul Vaslui — C.S.M. 

Suceava 0—2, Progresul Brăila — 
Delta Tulcea 1—1. Gloria Buzău — 
Metalul Plopeni 3—0. Carai mânui 
Bușteni — Cc-luloza Călărași 2—0. 
C.F.R. Pașcani — Otelul Ga'.^’i 3—1. 
Constructorul Galați — Ceahlăul Pia
tra Neamț 3—0. Petrolul Momești — 
F. C. Galați 3-2. C.S.U. Galati — 
Sliinta Bacău 0—0. Metalul Mija — 
Victoria Roman 2—0.

După 7 etape. In clasament con
duce (neînvinsă) C.S.M. Suceava 
(13 p.). Pe locul doi — Gloria Buzău 
(10 p).

Seria a Il-a : Gaz metan Mediaș — 
C.S.M. Sibiu 1—1. Nitramonia Făgă
raș — Tractorul Brașov 2—2. Chimia 
Rm. Vilcea — Dunărea Giurgiu 4—0. 
Flacăra Moren: — Autobuzul Bucu
rești 3—0. Metalul București — Di
namo Slatina 3—1, Electropute-re 
Craiova — C. S. Tîrgoviște 1—1. Pro
gresul București — Carpați Brașov

0—1. Metrom Brașov — Metalul Dro
be ta Turnu Severin 1—0. Minerul 
Motru — Șantierele navale Oltenița 
1—2.

în clasament, după 7 etape, con
duce Chimia Rm. Vilcea (12 puncte). 
Pe locul doi — Tractorul Brașov 
(10 P).

Seria a lil-a : C F.R. Arad — Glo
ria Bistrița 2—0. Minerul Anina — 
C.F R. Timișoara 2—0, Olimpia Satu- 
Mare — Minerul Baia Mare 1—0. A- 
rieșul Turda — Olimpia Oradea 4—1. 
Victoria Cărei — Mureșul Deva 0—0. 
U. M. Timișoara — Textila Odorhei 
2—1, Industria Sirmei Cimpia Tur- 
zii — Metalurgistul Cugir 3—1. F. C. 
Bihor — Vulturii Textila Lugoj 2—0. 
Corvinul Hunedoara — Minerul Cav- 
nic 1—0.

După 7 etape, pe primul loc in 
clasament se află Victoria Cărei, 
urmată de Olimpia Satu-Mare (am
bele cu cite 10 puncte).

BALCANIADA DE LUPIE
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — Duminică 
au luat sfirșit. in sala ..Olimpia*4, 
întrecerile celei dc-a 22-a ediții fi 
campionatelor balcanice de lupte li
bere sl greeo-romane (tineret). Au 
participat sportivi din Bulgaria. Gre
cia. Iugoslavia. Turcia și România. 
La caoăîul celor trei zile de pasio
nante dispute, sportivii noștri au o- 
cupat locul secund în clasamentul 
ne echipe (40 de puncte la libere 
și .35 puncte la greeo-romane). Pri
mul loc a revenit formațiilor R.P. 
Bulgaria (42 puncte si. respectiv. 39 
puncte). Din cele 20 de titluri indivi
duale puse în ine. luptătorii români 
au cucerit medalii de aur — la li
bere. prin Aurel Neagu (48 kg). Pe- 
troniu Androne (68 kg). Marin Pîrcă- 
labu (74 kg). Vasile Tigănas (82 kg), 
iar la greeo-romane. prin Constan
tin Alexandru (48 kg). Mihai Botilă 
(57 kg). Ion Păun (62 kg) și Adrian 
Savlovski (100 kg). Dacă Ia greeo- 
romane comportarea sportivilor noș
tri a fost in general cea așteptată, 
deși pretențiile erau totuși mai mari, 
tinlr.d cont de tradiția si prestigiul 
de care se bucură acest sport in tara 
noastră, evoluția luptătorilor de la 
libere a marcat însă un scit calita
tiv. ceea ce dovedește realele posi
bilități existente si la acest stil.

SATU-MARE /Corespondentul 
. Scintei; ‘. Octav Grumeza). — în 
orașul Satu-Mare s-au desfășurat în- 
tilniri amicale de baschet și gim
nastică intre echipe din localitate si 
din orașul Mukacevo (Uniunea So
vietică). La baschet băieți, echipa 
ș-olii sportive Satu-Mare a Între
cut cu 93—8“ echipa școlii sportive 
Mukacevo. iar la fete, cele două în- 
tilniri susținute de echipe?»» Soartak 
Mukacevo si Sănătatea — Satu-Mare 
au fost cistieate de jucătoarele so- 
x ;etice. la scorul de 58—39 si respec
tiv 75—37. La gimnastică fete, echi
pa școlii sportive Satu-Mare a cîști- 
gat in fala echipei scolii sportive 
din Mukacevo.

TENIS. — Finala probei de sim
plu din cadrul turneului internatio
nal de tenis de la Barcelona se va 
disputa intre Ion Tiriac si italianul

Adriano Panatta. In semifinale. Ti
riac l-a învins cu 6—2. 6—3 pe spa
niolul Bruguera. iar Panatta a dis
pus cu 7—5. 7—5 de Juan Gisbert 
(Spania). în semifinalele probei de 
dublu : Gisbert (Spania). Kodes 
(Cehoslovacia) — Alvarez (Colum
bia). Muntanella (Spania) 8—6. 9—7 ; 
Ion Tiriac (România). Panatta (Ita
lia) — Seegers. Keldie (Australia) 
6—1. 3—6. 16—16 (întrerupt din cau
za întunericului).

MOTOCICLISM. — La Madrid s-a 
desfășurat ..Marele Premiu al Spa
niei- la motociclism. ultima probă 
din cadrul campionatului mondial. 
Tn cea mai disputată cursă a zilei, 
rea rezervată motocicletelor de la 
clasa 500 cmc. victoria a revenit en
glezului "Phil Read („M.V. Agusta").

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs atletic care a avut loc la 
Budapesta, sportivul maghiar Istvan 
Major a stabilit un nou record na
tional in proba de săritură in înăl
țime : 2,24 m (vechiul record ii a- 
parținea cu 2,23 m). Rezultatul lui 
Major reprezintă coa mai bună per
formantă obținută in acest an în Eu
ropa.

BASCHET. — în cea de-a treia zi 
a campionatelor europene masculine 
de baschet s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Grecia—Franța 
67—62 (41—38). Spania—Italia 77—65 
(41—31). Iugoslavia—Bulgaria 76—65 
(36—33). U.R.S.S.—Turcia 79-53 (30— 
24). Cehoslovacia—România 70—61 
(49—27). Israel—Polonia 98—84 
(43—43).

Odată cu înche
ierea turneelor zo
nale de la Iași. 
Constanta. Arad si 
Drobeta Turnu-Se- 
verin cunoaștem 
numele celor 44 de 
pugilisti care se 
vor întrece pentru 
cucerirea titlurilor 

naționale cu ocazia finalelor progra
mate la Cluj intre 17 si 20 octom
brie.

Ce se desprinde încă de la citirea 
numelor boxerilor finaliști ? Mai in- 
tii. că ei reprezintă 14 grupări din 
tară, adică un număr mai mare de 
secții de box decit la alte turnee 
finale. Citeva dintre cluburile bucu- 
restene, altădată bine reprezentate, 
fie că lipsesc cu desăvirșire de pe 
listă — Voința și Progresul, spre 
pildă — fie că vor avea o prezentă 
aproape de neluat In seamă, in a- 
ceastă situație aflindu-se în mod cu 
totul surprinzător atit Rapid (doi 
finaliști). cit mai ales Metalul (un 
singur finalist !). Aceste grupări 
bucureștene au cedat locurile unor 
pugilisti din județele tării, dar fap
tul ca atare nu trebuie să ne în
demne să credem că am avea de-a 
face cu o dispersare a forțelor boxu
lui in numeroase centre. Dimpotri
vă. turneele zonale ne-au arătat o 
concentrare a puterilor la patru uni
tăți fruntașe : Steaua. Dinamo Bucu
rești, Farul si Constructorul Galați. 
După cum se vede, dacă Steaua și, 
in mai mică măsură, Dinamo și-au 
menținut pozițiile cunoscute. in 
schimb asaltul din alte centre decît 
cele bucureștene. I-au condus puter
nic Farul Constanta si una dintre 
secțiile de ne malul Dunării, aceea 
condusă de antrenorul emerit Fetre 
Mihail — Constructorul. Cele patru 
grupări pe care le-am numit mai 
înainte vor domina autoritar viitoa
rea finală nu numai cifric (lor le 
apart in 33 din totalul de 44 de fina
liști 1). ci. cu multă probabilitate, și 
din punct de vedere calitativ. Steaua 
— cu zece pugilisti — va ataca titlu
rile la șapte dintre categorii. E o 
rază de acțiune mai restrînsă decit 
in trecut, totuși pierderea de „vi
teză". evidență fată de precedentele 
ediții, o înregistrează Dinamo : opt 
concurenti — asalt la numai șase 
titluri. în schimb. Farul si Construc
torul s-au urcat pînă la nivelul lui 
Dinamo ! (Opt boxeri la șapte ca
tegorii si. respectiv, șapte la sase !)

Dintre campionii de anul trecut 
vor putea să-și apere titlurile SL 
Băiatu (semimuscă).' Traian Cerchia 
(muscă). Mircea Tone (cocos). ..SG 
mion Cutov (semiusoară). Paul Do- 
brescu ' (ușoară). Victor Silbefman 
(semlmijlocie). Al. Năstac (mijlocii) 
și Anghel Iancu (grea) — în vreme 
ce deținătorul, centurii la mijlocie- 
mică. Ion Gyorffi, va ataca titlul de 
la... semigrea ! Lipsesc dintre can
didați Petre Cimpeanu (care a aban
donat boxul) si. din păcate, aprecia
tul boxer Gabriel Pometcu. nerefăcut 
după un recent accident.

Dintre finalele categoriilor, cele 
mai echilibrate si mal valoroase mi 
se par extremele — semimuscă (St. 
Băiatu. R. Cozma. P. Ganea și, 
din nou. Mihai Aurel !) și grea (A. 
Iancu. I. Alexc. V. Lehăduș și I. 
Dascălu). Probabil. însă, meciul cel 
mare il vom vedea tot la categoriR 
ușoară : Paul Dobrescu — Calistrat 
Cutov !

Valerlu MIRONESCU
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A 24-a aniversare
a proclamării R. P. Chineze

I-» 1 octombrie se Împlinesc 24 de ani de elnd. In 
Imensa piață Thien An Min din inima Pekinului, a 
fost proclamată instaurarea guvernului central popular 
al Republicii Populare Chineze, eveniment care a mar
ea! victoria lupi ei revoluționare a poporului chinez 
sub conducerea încercatului său partid comunist.

Incununind cu succes lupta revoluționară, plină de 
eroism și sacrificii, dusă timp îndelungat de ma
sele populare din China împotriva imperialismului și 
reacțiunii interne, pentru eliberare națională si so
cială. proclamarea Republicii Populare Chineze a mar
cat un moment de răscruce In destinele poporului chi
nez. a deschis o oră nouă in multimilenara istorie a 
Chinei. Victoria revoluției populare și făurirea pri
mului stat socialist chinez, cuprinzind o pătrime din 
populația globului pămintcsc, se înscriu, pe drumul 
deschis de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
ca un eveniment care a zdruncinat din temelii 
pozițiile imperialismului în întreaga lume sl a adus 
o contribuție de seamă la schimbarea radicală a ra
portului de forțe in favoarea socialismului și comu
nismului. la întărirea întregului front antiimperia- 
list.

Angajat plenar pe calea unor profunde transfor
mări revoluționare, harnicul și talentatul popor chi
nez. devenit liber și stăpin pe soarta sa. a obținut, 
sub conducerea Partidului Comunist Chinez. în frunte 
cu președintele Mao Tzedun. înfăptuiri remarcabile in 
toate domeniile construcției socialiste. Tntr-o perioadă 
de timp scurtă, poporul chinez a rpalizat o vastă 
operă constructivă, concrelizatâ In sporirea continuă 
a potențialului economic, tehnic si științific. în ridi
carea nivelului de trai, in dezvoltarea celorlalte sec
toare ale vieții sociale. Ridicarea continuă a marilor 
centre economice, miile de fabrici și uzine, hidrocen
trale și șantiere care impinzesc teritoriul țării, 
crearea unui șir de ramuri industriale noi. creș
terea necontenită a forțelor de producție constituie 
expresii grăitoare ale avintului industrializării socia
liste.

Deosebit de elocvente sint realizările R. P. Chineze 
în domenii de însemnătate esențială ale științei și 
tehnicii moderne, cum sint folosirea energiei nucleare, 
aplicarea in producție a electronicii și automatizării, 
utilizarea unor tehnologii dintre cele mai avansate, 
lansarea în Cosmos a unor sateliți artificiali ai Pă
mântului. Grandioasele lucrări hidrotehnice, acțiunile 
vaste de ameliorare și fertilizare a solului, mecani
zarea tot mai largă a muncilor agricole au asigurat 
dezvoltarea continuă a agriculturii socialiste a Chinei 
populare, aflată în plină înflorire. Succese deosebite au 
fost înregistrate in dezvoltarea invătămintului și cul
turii, Jn extinderea rețelei sani'are, in ridicarea conti
nuă a bunăstării poporului chinez. Datorită marilor 
transformări înfăptuite in viața politică, economică si 
socială a țării, muncii pline de abnegație a poporului. 
Republica Pooulară Chineză a devenit un puternic 
sfat socialist, care exercită o mare influentă în viața 
internaționala, sporind prestigiul și influența socialis
mului în lume.

în prezent, oamenii muncii din R. P. Chineză des
fășoară o intensă activitate creatoare pentru tradu
cerea in viață a hotărîrilor si măsurilor stabilite re
cent de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comu
nist Chinez — eveniment de mare însemnătate în 
viata pariidului si pnoor.i’ui, in vederea dezvoltării 
construcției socialiste in țară.

Oamenii muncii din România socialistă urmăresc, 
în mod statornic, cu sentimente de solidaritate inter- 
naționallslă, eforturile creatoare ale poporului chinez 
și dau o inaltă prețuire succeselor obținute de acesta 
pe toate fronturile construcției socialismului. în înflo
rirea R. P. Chineze, contribuției do seamă pe care o 
aduce la lupta Împotriva Imperialismului, colonialis
mului si neocolonialismului. pentru triumful cauzei 
păcii. libertății și socialismului In întreaga lume. Si
luind neabătut In centrul întregii sale politici externe 
preocuparea consecventă pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste,. 
România dă o înaltă apreciere legăturilor tovărășești 
de colaborare multilaterală și întrajutorare reciprocă 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre țările și popoarele noastre, legături 
care st* dezvoltă pe baza trainică, principială a 
respectării Independenței și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne, avantajului reciproc 

întrajutorării tovărășești, in concordanță cu princi
piile marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist.

Vizita întreprinsă în vara anului 1971 în R. P. C 
neză de către delegația de partid si guvornamr 
română, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușc 
trevederea avută cu tovarășul Mao Tzedun 
birile purtate cu tovarășul Ciu En-lai si cu al 
ai conducerii de partid si de stat a R. P. CI 
marcat o manifestare de largă amploare a 
româno-chineze. un aport de cea mai marc 
tale la extinderea și intensificarea relațiilor 
tenie, solidaritate și conlucrare între popoart 
dele și țările noastre, o contribuție de seamă 
întăririi forțelor socialismului, a coeziunii tu 
țelor antiimperialiste.

Raporturile multilaterale româno-chineze « 
cut și cunosc o evoluție continuu ascendenți 
tind schimburile comerciale, se intensifică cc 
în domeniile politic, economic, tehnico-știim 
tural. se amnlifică schimburile de vizite și 
rlentă in cele mai diverse domenii ale co 
socialiste.

Pornind de la interesele majore ale însănăl 
porturilor internaționale, ale destinderii și i 
in întreaga lume. România socialistă a salut 
bilirea drepturilor legitime ale Republicii 
Chineze la O.N.U. și în alte organisme ir 
nale. și-a manifestat și își manifestă satisfe 
de normalizarea relațiilor cu Republica 
Chineză de către un număr tot mai r 
țări, văzind în acestea acte în conformitate > 
țele dezvoltării colaborării internaționale șl 
dării păcii. In același timp, țara noastră a i 
militează cu toată fermitatea pentru restabilii 
turilor suverane ale guvernului R. P. Chinezr 
gur guvern al Chinei, asupra Taivanului — 
inalienabil al Republicii Populare ' 
gerca bazelor militare ale S.U.A.

Cu convingerea fermă că relații 
chineze se vor dezvolta tot mai 
în interesul celor două popoare, al 
realismului, poporul român adreseai 
d~ ziua marii sale sărbători, calde f 
noi și noi victorii în măreața oj 
a socialismului. în lupta pentru a 
telegarii și cooperării între popoare

T E L E G RAME
Cu prilejul celei de-a 24-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii' Socialiste România, a trimis 
o telegramă de felicitare ministru

lui afacerilor externe al Republicii 
Populare Chineze, Ci Pin-fei.

★
Cu prilejul celei de-a 24-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea

și Asociația c 
chineză, precui 
organizații obș- 
grame de felie 
organizațiilor s 
Populară Chine

în noul an de invățămint, școala se află In fata unor îndatoriri 
noi. de mare răspundere, si în ceea ce privește îmbunătățirea substan
țială a activităților de educație fizică si sportive. Unităților școlare, 
cadrelor didactice Ie revin sarcini precise, pe mai multe planuri, de- 
curgind din Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. referitoare la dezvolta
rea continuă a educației fizice și sportului.

Am întreprins zilele trecute un prim raid-anchetă — in Capitală, la 
Sibiu si la Micrcurea-Cluc — pentru a afla in ce constau măsurile 
adoptate pe această linie, acum, după începutul de an școlar, de forurile 
locale, de conducerile de școli, de profesorii de specialitate.

• BUCUREȘTI
Școlile Capitalei. In marea lor ma

joritate. s-au preocupat din vreme 
de amenajarea bazelor sportive pro
prii. cu predilecție a terenurilor si 
spatiilor în aer liber. La școala ge- 
ncrală nr. 15. curtea «pațioasă — un 
adevărat complex «bortiv — oferă

rea la inot, testarea capacită
ților fizice și aptitudinilor spor
tive ale tuturor elevilor, introduce
rea complexului polisportiv ..Sport 
si sănătate4*, instituirea si desfășura
rea permanentă ,(o data pe săptă- 
mină) a ..Zilei sporturilor4* — iată 
doar citeva din preocupările cen

ts au fost luaie măsuri pentru apli
carea unor metode moderne de pre
gătire. care să stimuleze o partici
pare activă a elevilor în procesul de 
invătămint. să ducă la sporirea ca
pacității lor de efort. în acest sens, 
desfășurarea orelor de educație fi
zică este făcută in funcție de con
dițiile climaterice si de relief, toam
na si primăvara acordlndu-se prio
ritate atletismului, iar in trimestrul 
doi sporturilor de iarnă.

în legătură cu asigurarea unui de
marai bun al orelor de educație fi
zică — In general a activităților 
sportive cu elevii — am retinut si 
opiniile unor profesori de speciali
tate din Sibiu. Hortensia Stan, șefa 
catedrei de educație fizică de la li-

conditii dintre cele mai bune pen
tru desfășurarea orelor de educație 
fizica, in general pentru practicarea 
'porturilor. Profesoara Doina Bălan 
..9 spune că. in numai citeva zile, 
‘-renurilor de handbal si volei li se 
• a mai adăuga un teren de baschet
— sport pentru care elevii și elevele 
din clasele mari manifestă un inte
res deosebit. Cei mici. din clasele 
I. II. sint cuprinși intr-o largă ac
țiune de inițiere la inot Orele se vor 
desfășura ia bazinul Floreasca. aflat 
in imediata apropiere. Din păcate, 
cursurile de inot încă n-au început... 
La liceul „C. A. Rosetti“, gospo
darii — elevi și profesori — s>:nt 
preocupați. in aceeași măsură, 
de amenajarea terenurilor de sport 
în curtea imensă, spațiile pen
tru educație fizică, pentru prac
ticarea sporturilor preferate sint 
numeroase și îmbietoare. Atle
tismul. fotbalul, baschetul. voleiul, 
handbalul, ca să nu mai vorbim de 
tenis — pentru care, din acest an. 
va funcționa o clasă specială (a V-?)
— sint sporturi cu veche «i stator
nică tradiție la acest liceu. Un mini- 
vomplex sportiv, gata să-si pri- 
rkească oaspeții, am intîlnit si la li
ceul 'CF, 25. Revizuirea si reîm
prospătarea materialelor sportive 
creorupă. deopotrivă, conducerea li
ceului. profesorii de specialitate, pre
cum si elevii. Este de retinut. In fi
re.-.t sens, că repararea panourilor si 

:* .infectionarea plaselor pentru bas- 
k jet se vor face de către elevi. In 
Wdru! orelor de activități practice.
^Brulesoara Eugenia Ticaliuc. in-
^fcuare de specialitate la Inspectn- 

^Keolar municipal, ne relata că. 
^■•oalele efectuate, a constatat 
Msari deosebite oe această linie 
wumeroase alte scoli si licee.
■ m că. de fapt, unitățile șco- 
Wp Capitală au în vedere rea-
^integralâ a sarcinilor trasate 
W dezvoltarea sportului de 

performantă în rindul 
WimnHstica zilnică, initie-

A început anul școlar. 
Au început și activitățile 

sportive cu elevii ?
RAID-ANCHETĂ IN BUCUREȘTI, SIBIU Șl MIERCUREA-CIUC
trale. obligatorii pentru toti profe
sorii de educație fizică, pentru toate 
conducerile școlilor bucureștene.
• SIBIU

..Orele de sport pentru cel 80 000 
de elevi din județul Sibiu se des
fășoară. în acest an școlar, sub 
auspicii bune — ne-a spus prof. Va
sile Răileanu. Inspector de speciali
tate la Inspectoratul școlar județean 
Sibiu. Si. pentru a-si susține afir
mația. sublinia, mai intii, că foarte 
multe scoli din iudet s-au preocupat 
de punc-rea la punct a bazelor lor 
sportive. Din noua ..zestre- acumu
lată încă din vacanță de școlile 
din iudet menționăm numai o parte : 
trei noi săli mari si moderne de 
gimnastică (la Sibiu. Mediaș si Cls- 
nădie). 69 săli de sport de dimen
siuni mai mici, 128 terenuri simple, 
14 terenuri bituminate (pentru tenis, 
volei si baschet), materiale spor
tive în valoare

în vederea 
sportului de mas

ceul ..Octavian Goga" : ..Pentru 
sporirea eficientei orelor de sport, 
am luat hotărirea sâ folosim la ma
ximum terenurile sportive din curte : 
in afară de gimnastica de dimineață, 
pe care o desfășurăm din acest 
an cu toti elevii, ne-am propus să 
organizăm in fiecare după-amiază 
campionatul pe clase la diferite 
jocuri sportive, in funcție de timpul 
liber si preferințele elevilor. Vom 
organiza si în acest an. in fiecare 
simbătă. excursii ne ios si ciclotu
ristice in împrejurimile atit de fru
moase ale Sibiului, Ziua de marți 
va fi ziua sportului preferat : tere
nurile din curtea scolii vor sta la 
dispoziția elevilor44.

Profesoara Lucia Lupea. de la li
ceul ..Gheorghe ( Lazăr". arăta că 
membrii colectivului din care face 
parte urmăresc transpunerea in 
fapt — inclusă, de altfel, și in 
planificările întocmite — a sarcinii 
prevăzute in hotărirea plenarei C.C.

• MIERCUREA-CIUC

Si in rețeaua școlară din județul 
Harghita s-au luat o serie de mă
suri care să contribuie la desfășu
rarea. la un nivel ridicat, a orelor 
de educație fizică. Pregătiri intense 
au fost începute, de fapt, incă din 
primăvara trecută. A luat amploare 
amenaiarea bazelor sportive. Pină 
la începutul actualului an școlar 
s-au dat în folosință, cu sprijinul 
consiliilor populare, peste 60 de noi 
terenuri de volei, handbal si bas
chet. Un exemplu pozitiv am întil- 
nit în comuna Sinmartin. unde, cu 
sprijinul larg al cetățenilor, recent 
a fost terminată construcția unei 
săli de sport. Bineînțeles, aceste ac
țiuni continuă sub deviza ..Terenuri 
de sport, lingă fiecare scoală". în a- 
cest sens, va fi o adevărată perlă 
microcomplexul atletic al liceului 
nr. 2 din Miercurea-Ciuc, a cărui a- 
menaiare începe în aceste zile. Din 
păcate, posibilitățile nu sint. pretu
tindeni. pe deplin folosite. La școala 
generală nr. 1 din Miercurea-Ciuc, 
de pildă, amenajările au fost în
cepute încă din primăvară, dar te
renurile n-au fost terminate.

Datorită condițiilor meteorologice 
specifice, in județul Harghita sint. 
ne prim plan, sporturile de iarnă. 
Iarna aceasta vor funcționa circa 70 
de patinoare naturale, amenajate în 
incinta sau in apropierea curților 
școlare. Celor 14 terenuri școlare de 
hochei pe gheață (dintre care 8 cu 
iluminat electric) li se va adăuga 
încă unul, in comuna Suseni. Astfel, 
este asigurată baza materială pen
tru o competiție tradițională jude
țeană. cu un larg caracter de masă : 
campionatul de hochei pe gheată' al 
școlilor generale din mediul rural.

Din discuția avută pe această 
ternă cu prof. Bara Lăszlo. inspector 
de specialitate în cadrul inspectora
tului școlar județean, am retinut că 
o noutate a anului școlar '73—’74 
este înființarea a 6 clase specializate 
de sport — schi, patinaj, atletism, 
gimnastică — pentru elevii clase
lor I ale scolii generale din Mier
curea Ciuc. Odorheiul Secuiesc. 
Gheorghieni și Toplita. precum și 
reorganizarea si întărirea secțiilor 
scol'lor sportive.

înaintea deschiderii anului de 
invâțămint, inspectoratul școlar a 
organizat o consfătuire a tuturor 
cadrelor didactice din Iudet. prilej 
folosit pe deplin pentru schimbul, 
atit de necesar, de experiență si 
opinii.

Raid-anchelâ realizat de :

în districtul Lin. provin
cia Hănan. ca și in alte 
locuri ale Chinei, apa era 
odinioară o raritate, fiind 
de două ori mai scum
pă decit uleiul. La se
tea cronică se adăuga 
foamea cronică, pentru că. 
firește, fără apă nu se pu
teau obține recolte îndes
tulătoare. Acesta era însă 
un aspect al tristei moș
teniri lăsate de dominația 
străină și de feudalismul 
autohton, care au trebuit 
să fie lichidate de masele 
populare conduse de Par
tidul Comunist Chinez.

Canalul „Drapelul roșu" 
în districtul Lin, este una 
din arterele vastei rețele 
de irigații. Efectiv, se 
poate aprecia că apariția 
lui a constituit un izvor al 
speranțelor într-o viață 
nouă. Prin dlrzenia localni
cilor. la care s-a adăugat 
substanțialul ajutor al sta
tului, speranțele au devenit 
certitudini, realități. Dacă 
mulți ani după eliberarea 
țării statul a fost nevoit să 
aprovizioneze cu cereale 
populația din acest județ, 
(anual se trimiteau aici 
peste 15 000 tone de ce
reale). astăzi, după ce-și 
asigură hrana necesară 
pentru trei mese pe zi, 
după ce fac rezerve (pen
tru cazuri de calamitate) 
la nivel de Județ, de co
mună pooulară. de brigadă, 
de echipă și familie, locui
torii județului Lin pot 
vinde statului în fiecare an, 
în medie, 22 000 tone de 
cereale. Saltul este, evident, 
impresionant si la realiza
rea lui un rol deosebit l-a 
avut și II are magistrala 
a’bastră a marelui canal 
„Drapelul roșu" cu nume
roasele șale ramificații.

Construcția a înoeniit în 
1960 și a durat 10 ani : a 
fost o enope? cu nuraernas»» 
momente de adevărat 
eroism. De la 20 000, numă
rul celor ce lucrau oe șan
tier creștea la 40 000 pe zi 
în perioadele dintre lucră
rile aericole. Eforturile erau 
deosebite, dar și voința oa
menilor era deosebită. Pâ-

lung de 616 m. Înalt de 5 
m’ și lat de 6,2 m, se înain
ta la început numai cu 30 
de centimetri pe zi, dar pe 
măsură ce tinerii au căpă
tat experiență s-a ajuns ia 
o viteză de 2 m pe zi.

S-au născut, în acești ani. 
numeroase legende despre 
„fetele de fier" care reuși
seră să reziste mai mult 
chiar decît bărbații în con
diții extrem de grele de 
muncă, despre „zburătorii"

văzut pe oamenii de aici 
impînzind cîmpul în plin 
sezon al muncilor agricole 
și am avut impresia, certi
tudinea că zimbetul pe 
care l-am citit atunci pe 
chipul lor era același care 
le-a luminat fețele în mo
mentul cind primul șuvoi 
de apă a pornit pe albia 
canalului săpat de ei cu 
atita trudă și cu atita în
credere.

Atotbiruitoare este aceas-

MAGISTRALELE 
ALBASTRE

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 

DIN R P CHINEZĂ

care, agâțați de frînghii. 
cizelau pereții verticali ai 
slincilor, despre cioplitorii 
care își începuseră lucrul 
cu răngi din fier lungi de 
peste un metru și ajunse
seră să le predea, tocite, ca 
obiecte de muzeu, la di
mensiunea de 8—10 cm.

Și astfel, treptat, în coas
ta muntelui, )a o înălțime 
de 100 de metri de firul 
văii s-a conturat canalul 
magistral lung de 70 de 
kilometri — o adevărată 
oneră arhitecturală. Prin 
albia lui și a numeroaselor 
sale ramificații în lungime 
totală de 1 500 de km curge 
apa dătătoare de viată, 
care irigă o sunrafafă de 
peste 330 000 de mu (15 
mu - 1 hectar).

Am văzut în vale, la 
poala munților golași, pă- 
'' ............................r care

curgă- 
•uc ,'ate cu

■ : -dă l_am

tă încredere sădită de Par
tidul Comunist Chinez in 
conștiința marelui popor 
prieten. Roadele ei le-am 
intîlnit în forme deosebit 
de plastice și la Șaoșan — 
localitate al cărui nume are 
profunde rezonanțe în 
China populară, pentru că 
aici s-a născut și a copilărit 
președintele Mao Tzedun. 
Mai aveam de străbătut 
cițiva kilometri, cind ama
bilii noștri însoțitori ne-au 
propus să facem un scurt 
popas în apropierea unef 
clădiri amplasate pe panta 
unui deal. în mijlocul unor 
ronduri de flori și arbuști 
ornamentali. Am urcat 
treptele și am pătruns 
lntr-o sală mare pe ai cărei 
pereți se aflau numeroase 
grafice și hărți. Cu ajutorul 
lor și al amplelor explica
ții pe care le-am primit, 
ni s-a conturat, limpede, o 
altă imagine a vastei ac
țiuni de extindere a iriga

țiilor.
insă, a. . .
în alte

Expli 
cuseră 
ceperea 
,.Drape 
lase m 
foloseai 
modern 
fost po. ; 
crare 
constru; 
ploatare 
singur 
luni. 7 
reflectă 
amenaji 
necesar» t-
Suprafa 
810 000 r 
canalele 
dealuri , 
drumul 
prin 9 i 
26 de 
de artă 
căror c r
imaginat 
simplei 
ceste c.
vase cu
10 tone, 
hidrocen' 
torii de .e .
cicultuxă 
lizat într 
forțele și 
Dar tot s 
sau poate • lfnr 
decît tc 
loc, este
— creștes 
ductiilor 
nurile iriț

...Cind 
spre poal 
apeductul 
trecea o 
pînze încl 
legume. A 
gind. acei 
cercînd s- 
porțiile 
populare ! 
un tablou 
delor pei 
pe care 
prieten le 
ducerea P. 
nist Chinez, penuu aezvoi- 
tarea continuă a țării rl 
creșterea bunăstării srla 
pe calea socialismului.

Nicolae 
S1M1ONESCU
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GENEVA

lucrările Conferinței pentru 
securitate si cooperare io Europa

Burundi a primit
Victoria partidelor de stingă

in alegerile cantonale din Franța
Festivalul ziarului

GENEVA 1 (Corespondentă de la 
C. Vlad). — La Centrul internațio
nal de conferințe din Geneva con
tinuă lucrările celei dc-a doua faze 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa. Conform hotări- 
rii luate anterior, principalele or
gane de lucru alo reuniunii — Co
mitetului de coordonare, precum și 
cele trei comisii — pentru proble
mele securității. pentru problemele 
cooperării economice si tehnico-ști- 
intifice și pentru problemele cultu
rale si ale contactelor umane — 
s-au întrunit luni pentru o trecere 
in revistă a experienței acumulate 
In cele două săptămini, care s-au 
scurs de la deschiderea lucrărilor și 
pentru stabilirea programului de 
activitate pe perioada următoare.

Pe ordinea de zi a dezbaterilor din 
Comitetul de coordonare se află ur
mătoarele puncte : prezentarea ra
poartelor președinților in funcțiune 
ai comisiilor : stabilirea programu
lui de lucru in organele subsidiare, 
precum și in comisii și stabilirea 
modalităților de consultare a orga
nizațiilor internaționale competente 
de către organele de lucru ale con
ferinței.

Participanții au luat act cu satis
facție de faptul că toate organele de 
lucru ale conferinței au trecut la

dezbaterea problemelor ce le revin 
in baza recomandărilor finale ale 
fazei de la Helsinki? în discuții s-au 
exprimat de asemenea, dorința ca, 
ținind seama de experiența de pinâ 
acum, să 6e asigure in viitor o ac
tivitate mai eficientă, pentru a se 
trece intr-un mod concret la exa
minarea aspectelor de fond înscrise 
pe agendă. După un schimb de ve
deri. in cursul căruia delegații au 
prezentat diferite propuneri privind 
graficul ședințelor in perioada urmă
toare, comitetul a hotărit crearea 
unui grup ad-hoc de lucru, format 
din reprezentanții tuturor statelor 
participante, care și-a început ime
diat activitatea. De asemenea, parti
cipant ii au trecut la examinarea 
modalităților prin care organele de 
lucru ale conferinței pot să consulte 
organizații internaționale in proble
me care fac obiectul dezbaterilor 
în aceste organe. In intervențiile lor. 
reprezentanții diferitelor state au 
subliniat că. in acest sens, trebuie 
avute in vedere in mod deosebit or
ganizațiile în preocupările cărora 
intră problematica general-europea- 
nă. In context, ei s-au referit ia 
Comisia economică a O.N.U. pentru 
Europa.

Dezbaterile In Comitetul de coor
donare urmează să fie reluate marți.

BUJUMBURA (Agerpres). — 
ocazia plecării sale definitive 
Republica Burundi, ambasadorul 
publicii Socialiste România la 
jumbura, Alexandru Tujon. a 
primit de către președintele ___ _
țări, colonelul Michel Micombern. cu 
care a avut o convorbire cordiala.

Referindu-se la evoluția pozitivă a 
relațiilor romăno-burundeze, la iden
titatea de vederi in principalele pro
bleme internaționale, președintele 
Micombero a adresat un cordial sa
lut de prietenie președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
urări de prosperitate și fericire po
porului român.

Cu 
din 
Rc- 
Bu- 
fost 

acestei
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In sprijinul luptei poporului namibian
Raportul Consiliului Națiunilor Unite pentru Namibia

NAȚIUNILE UNITE : Trimisul 
•pecial al Agerpres, V. Martalogu, 
transmite : Întrunit Intr-o ședință 
specială. Consiliul Națiunilor Unite 
pentru Namibia a aprobat raportul 
anual, întocmit de un colectiv de ra
portori, din care face parte șl repre
zentantul țării noastre in consiliu. 
Petre Vlăsceanu. Documentul, care 
va constitui unul dintre principalele 
subiecte de dezbatere ale noii se
siuni a consiliului, apreciază că spo
rirea opoziției imite a namibienilor 
față de regimul de ocupație sud-a- 
frican. in condițiile existentei unor 
severe măsuri de represiune din 
partea acestuia. împreună cu conti
nuarea luptei armate a mișcării de 
eliberare națională, sub conducerea 
SWAPO, au constituit evoluția cea 
mai încurajatoare din ultimul an a 
situației din Namibia. Demnă de 
menționat in acest sens este înfăp
tuirea „Convenției naționale" — coa
liție a unor organizații și partide po
litice namibiene — al cărei statut 
a fost publicat la 19 Iulie și care este 
deschisă tuturor celor care se opun 
guvernării sud-afrieane, Inițiat’va 
constituie un nou pas pe calea în
tăririi unității politice împotriva do
minației străine și o nouă măsură 
în direcția creșterii conștiinței poli
tice colective.

Subliniind că autoritatea Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia a dobin- 
dit o largă recunoaștere din partea

comunității internaționale, raportul 
menționează apelul lansat de acest 
organism tuturor statelor membre 
pentru intensificarea cooperării în 
vederea asigurării aplicării depline 
a rezoluțiilor O.N.U. privind Nami
bia și pentru sprijinirea luptei po
porului namibian in vederea obți
nerii independenței și autodetermi
nării.

Reafirmi nd responsabilitatea 
care O.N.U. și-a asumat-o cu 
vire la Namibia, consiliul iși 
primă hotărirea de a acorda cel 
mare sprijin posibil pentru ca 
porul namibian. condus de SWAPO, 
să-și poată dobindi independența și 
autodeterminarea, pe baza respectă
rii unității naționale și integrității te
ritoriale.

pe 
pri- 
ex- 
mai 
po-

ATENA 1 — (Corespondență de 
I. Badea). — Președintele Gheor- 
ghios Papadopoulos l-a însărcinat, 
luni, pe Spyros Markezinis, liderul 
fostului Partid progresist, cu forma
rea unui nou guvern, s-a anunțat 
oficial in capitala Greciei. Premierul 
desemnat urmează să prezinte șefu
lui statului lista noului guvern la 
6 octombrie, iar ceremonia de depu
nere a jurămintului de către mem
brii cabinetului a fost programată 
pentru 8 octombrie.

Actualul guvern — precizează un 
comunicat oficial — își va prezenta 
demisia la sfîrșitul acestei săptă- 
mini. Intrucit pină la întrunirea 
Parlamentului — ai cărui membri vor 
fi desemnați în alegerile generale 
din 1974 — puterea este reprezenta
tă, potrivit Constituției, de președin
tele republicii — primul ministru va 
supune spre aprobare președintelui 
republicii propunerile sale cu pri
vire. la politica externă, precum și ‘ 
In domeniile economic și social, pe 
care le va anunța, apoi, în declara- 
ția-program, precizează comunicatul 
citat.

închiderea Tîrgului internațional
de la Alger

Pavilionul României distins cu medalia de argint

Alte atentate 
în Irlanda de Nord

LONDRA 1 (Agerpres). — Actele 
de violență din Irlanda de Nord s-au 
soldat cu o nouă victimă. La Bel
fast, o tinără de 20 de ani. împuș
cată de persoane rămase neidentifi
cate. a decedat in zorii zilei de luni. 
Autorii atentatului au intenționat să 
captureze automobilul în care se afla 
victima, deschizind focul asupra o- 
cupanților acestuia. Șoferul a fost ră
nit

Pe de altă parte, în comitatul Ty
rone. la Benburg, un post de poli
ție a fost ținta unui atac al elemen
telor extremiste. Atacuri cu bombe 
s-au semnalat în aceeași localitate, 
asupra unui magazin și unei stații 
de benzină.

ALGER 1 — (Corespondență de la 
M. S. Ionescu). — Tirgul internațio
nal de la Alger, aflat anul acesta la 
cea de-a zecea ediție, și-a închis por
țile.

Țara noastră, participantă activă la 
toate edițiile tirgului, a prezerftat în
deosebi produse ale Industriei con
structoare de mașini, oferind posibi
lități tot mai largi de participare 
competitivă la schimbul internațio
nal de valori. Exponatele românești 
au întrunit aprecieri elogioase, ele 
ilustrind, după cum apreciau mulți 
specialiști, nivelul de dezvoltare in
dustrială pe care l-a atins țara noas
tră. Pavilionul românesc a fost vi
zitat de președintele țării gazdă, 
Houari Boumediăne, de membri ai 
guvernului algerian. precum și de 
numeroase alte personalități politice 
și economice de peste hotare, oaspeți 
ai acestui tirg, care au dat o înaltă 
apreciere calității și modului de pre
zentare a exponatelor.

In perioada desfășurării tirgului, 
reprezentanți ai Întreprinderilor ro
mânești de comerț exterior au per
fectat unele contracte, iar altele sînt 
in curs de finalizare.

Cu prilejul ceremoniei de Închide
re a tirgului, pavilionul românesc a 
obținut medalia de argint. Prezența 
României la Tirgul internațional de 
la Alger impulsionează dezvoltarea 
și mai intensă a relațiilor economice 
româno-algeriene.

CONFLICTUL ANGLO-ISLANDEZ
INTR-O FAZĂ ACUTĂ

Guvernul de la Reykjavik a a- 
nunțat că „Islanda va rupe rela
țiile diplomatice cu Anglia, dacă 
pină miercuri dimineața nu vor fi 
retrase navele militare britanice 
din interiorul zonei de 50 dc mile, 
din jurul coastelor Islandei". A- 
cest avertisment ar fi, potrivit pă
rerii observatorilor, rezultatul creș
terii tensiunii dintre cele două sta
te în urma conflictului privind li
mitele apelor teritoriale — conflict 
exacerbat de incidentele repetate 
dintre unitățile de coastă islandeze 
si navele militare britanice, trimi
se in zona respectivă „să proteje
le" traulerele de pescuit engleze.

„Războiul codului" — cum a. nu
mit presa britanică conflictul anglo- 
islandez în problema pescuitului — 
a izbucnit de peste un deceniu. în 
urma intensificării pescuitului de 
către Anglia, R.F.G., Belgia etc. în 
apropierea coastelor islandeze, gu
vernul de la Reykjavik a consta
tat un proces de „depopulare" pis
cicolă a apelor oceanului din zo
nele respective. Or. pentru mica 
Islandă. cu populația sa de 200 000 
de locuitori, peștele constituie prin
cipala bogăție, reprezentind peste 
90 la sută din exporturi. Sub pre
siunea cerințelor legitime islan
deze, in 1951 guvernul britanic a 
recunoscut suveranitatea islandeză 
asupra apelor teritoriale pină la 12 
mile.

Această măsură nu a fost consi
derată ca satisfăcătoare de Islanda, 
care, zece ani mai tirziu. urmărind 
același scop declarat al „protejării 
singurei sale resurse de existență", 
a anunțat extinderea limitei de 
pescuit de la 12 la 50 de mile. A- 
eeastă hotărire a fost insă contes
tată attt de Anglia, cit fi de R-F.G.

li Belgia. Dintre tarile interesate 
in pescuitul in zona respectivă, 
Anglia s~a arătat deosebit de afec- 
tată. Negocierile purtate de guver
nele britanic fi islandez nu au due 
la nici o înțelegere privind limi
tele apelor teritoriale. între timp, 
in zona celor 50 de mile au avut 
loc o serie de incidente intre trau- 
lerele de pescuit britanice fi navele 
de coastă islandeze. Ca urmare, gu
vernul englez a hotărit să trimită 
vase de război pentru protejarea 
navelor sale de pescuit, care pă
trundeau in interiorul celor 50 de 
mile, act criticat, de altfel, pină ți 
de unele ziare britanice.

Oricum, „războiul codului" a ie- 
fit din sfera pescuitului, căpătind 
un caracter politico-diplomatic, cu 
urmări asupra relațiilor din cadrul 
N.A.T.O. După cum se ftie. Islan
da a cerut alianței nord-atlantice 
să determine Anglia să-si retragă 
navele militare din interiorul ce
lor 50 de mile ale zonelor naționale 
de pescuit, demers ce nu a fost 
insă întreprins. Această situație <tr 
putea avea ca efect „schimbarea 
poziției Islandel față de N.A.T.O." 
— se arăta, in urmă cu citeva zile, 
In comunicatul publicat la Reykja
vik. după vizita secretarului gene
ral al N.A.T.O., Luns, care a în
cercat o acțiune de mediere. Toc
mai de aceea, se depun in prezent 
eforturi felurite pentru a determi
na cele două guverne să reia ur
gent negocierile, cu atit mai mult 
cu cit timpul limită — pină 
miercuri dimineața — nu lasă loc 
de tergiversări.

Nicolae PLOPEANU
Londra. 1

PARIS 1 (Agerpres). — Odată 
cu desfășurarea, duminică, a celui 
de-al doilea tur de scrutin. în Fran
ța s-au încheiat alegerile cantonale, 
organizate la fiecare trei ani pen
tru reînnoirea in proporție de 50 la 
sută a consiliilor generale (organis
me executive locale).

Victoria a revenit partidelor de 
stingă. îndeosebi celor socialist și co
munist. cure au realizat in ansamblu 
un plus dc peste 200 mandate față 
de totalul locurilor deținute anterior. 
Cele trei formațiuni alcătuind majo
ritatea guvernamentală au obținut 69 
mandate suplimentare, iar candidații 
„moderați", favorabili majorității gu
vernamentale, și-au sporit prezența 
in consilii cu încă 75 de reprezen
tanți.

Rezultatele alegerilor cantonale —

scrie agenția France Presse — con
firmă fenomenul constatat cu oca
zia ultimului scrutin francez — a- 
legerilc legislative din martie 1973 — 
și anume progresul stingii, restruc
turată și unită in jurul unui pro
gram comun de guvernare, in fața 
unei majorități care iși vede in
fluența diminuată. In sfirșit, intre 
cele două grupări principale, pozi
țiile centrului sini nesemnificative, 
ceea ce confirmă bipolarismul for
țelor politice in Franța, reprezentat, 
pe de o parte, de majoritatea gu
vernamentală și aliații ei, iar pe de 
alta, de ansamblul stingii.

De$i administratorii locali nu au 
nici o Influență directă asupra vie
ții politice la eșalon guvernamental, 
victoria stingii are, totuși, o impor
tantă semnificație politică.

Prima sesiune a Adunării constituante
egipteano-libiene

CAIRO 1 (Agerpres). — La Cairo 
se desfășoară lucrările primei sesiuni 
a Adunării constituante egipteano-li
biene. care are drept scop elaborarea 
Constituției proiectatei uniuni dintre 
Egipt, și Libia — informează agen
ția M.E.N. Adunarea este formată

din 50 de reprezentanți ai Adunării 
Naționale a .Egiptului și 50 de re
prezentanți ai Comitetelor Populare 
din Libia.

Tot la Cairo a început prima re
uniune a Consiliului superior al 
planificării egipteano-libian.

în perspectiva negocierilor cu Piața comună

Reuniunea miniștrilor comerțului
africane

)) Voix Ouvriere"
Timp de 4 zile, la Geneva s-a 

desfășurat festivalul anual al zia
rului „Voix Ouvriere", organul cen
tral al Partidului Muncii din Elve
ția. Această acțiune — una din cele 
mai importante manifestări popu
lare ale orașului — s-a înscris a- 
nul acesta in contextul campaniei 
partidului pentru apropiatele ale
geri cantonale,

O trăsătură caracteristică a festi
valului a constituit-o varietatea ac
țiunilor, care au inclus mitinguri 
politice, o seară dedicată tineretu
lui, spectacole artistice. La manifes
tările care au avut loc au partici
pat reprezentanți ai unor partide co
muniste din Europa occidentală. Au 
participat, de asemenea, reprezen
tanți ai unor ziare frățești. Din 
partea ziarului „Scinteia" a fost 
prezent Dumitru Ținu. Participa
rea „Scinteii" s-a concretizat in or
ganizarea expoziției ..România se 
prezintă", găzduită de sala comu
nală de la „Plain Palais", precum 
și In standul de carte românească. 
Totodată, ansamblul folcloric ..Mă
gura" din Codlca a prezentat un 
program artistic viu aplaudat de 
participanti.

/Festivalul ziarului nostru — ne-â 
declarat Armand Magnin, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Muncii din Elveția, directorul ziaru-

lui „Voix Ouvriâre" — «-a desfâJț 
șurat în spiritul internaționalist care 
animă activitatea partidului. In a- 
cest sens, as dori să subliniez par
ticiparea reprezentanților presei 
frățești din țările socialiste șl a par
tidelor comuniste din țările occi
dentale. Menționez cu deosebire 
participarea multilaterală a Româ
niei socialiste, a organului C.C. al 
P.C.R., ziarul „Scînteia". Acest fapt 
este o reflectare elocventă a rela
țiilor frățești dintre partidele noas
tre".

Festivalul a constituit un prilej 
de manifestare a simpatiei șl spri
jinul oamenilor muncii față de 
partidul comuniștilor elvețieni, a 
aspirației spre unitate a forțelor d< 
stingă din Elveția. Acest fapt a fost ■ 
subliniat și in cuvlntările rostite in 
încheierea festivalului de Jean Vin
cent, secretar național al Partidului 
Muncii din Elveția, și de alți vor
bitori.

La festivitatea de închidere au 
fost prezenți membri ai conducerii 
și militanți ai Partidului Muncii din 
•Elveția, reprezentanți ai altor for
mațiuni politice elvețiene, precu 
membri ai corpului diplomatic ‘r 
di tați la Berna, între care anroa- a 
sadorul Românie^ Ioan Georgescu.?,

Geneva, 1
Comeliu VLAD

Solidaritate deplină cu lupta
DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). 

— Președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, a deschis, luni, la Dar Es 
Salaam, Conferința miniștrilor co
merțului din țările africane, consa
crată elaborării unor poziții comune 
in perspectiva reluării, la 17 octom
brie, la Bruxelles, a negocierilor cu 
Piața comună.

La conferință participă, în calitate 
de observatori, la invitația Organi
zației Unității Africane și reprezen
tanți ai unor țări din zona Caraibilor 
și statelor insulare din sudul Pacifi
cului.

în discursul inaugural, șeful sta
tului tanzanian a arătat că unitatea 
de acțiune este singura alternativă 
pentru țările africane în apărarea in
tereselor lor. El și-a exprimat, tot
odată, speranța că țările industria
lizate participante la viitoarele ne
gocieri vor înțelege și respecta aspi
rațiile statelor asociate sau care și-au 
exprimat dorința de a se asocia la 
Piața comună și că ele nu vor face 
uz de forța lor economică pentru a 
exercita presiuni asupra partenerilor 
lor africani.

In intervențiile lor, reprezentanții 
țărilor africane au subliniat, de ase
menea, necesitatea ca negocierile, 
care încep la 17 octombrie cu C.E.E., 
să găsească unite țările africane. 
Astfel, ministrul senegalez al comer
țului a chemat la realizarea unui 
acord global, care să includă aspec
tele principale ale negocierilor —

problemele comerciale, financiare, 
tehnice și instituționale. El a men
ționat câ unele chestiuni tehnice, 
care mai fac încă obiectul unor di
vergențe, cum ar fi problema reci
procității concesiilor comerciale și 
tarifare nu vor fi abordate in cadrul 
reuniunii de la Dar Es Salaam, ele 
urmind să fie tratate direct la Bru
xelles, în cadrul negocierilor cu re
prezentanții C.E.E.

Miniștrii africani ai comerțului și 
participanții, lh general, și-au ex
primat speranța că intilnirea din ca
pitala Tanzaniei va duce, in ultimă 
instanță, la reafirmarea necesității 
de a se negocia cu Piața comună 
vest-europeană pe baza celor opt 
puncte, stabilite la cea de-a 10-a 
reuniune la nivel înalt a O.U.A., și 
nu pe baza conceptelor de asociere 
elaborate de C.E.E,

CAMBODGIA

Noi poziții cucerite

forțelor democratice din Chile
Apel adresat de Conferința internațională de la Helsinki

«««<

Străzi inundate în orașul italian Modena, provincia Emilia, unde 4 000 de 
locuitori au râmas fâră adâpost, ca urmare a recentelor furtuni, însojite 
de ploi torențiale. Tn întreaga Italie, pagubele materiale cauzate de 

aceasta calamitate s-au cifrat la mai multe miliarde de lire

de patrioți in jurul capitalei
CAMBODGIA 1 (Agerpres). — For

țele patriotice cambodgiene au cuce
rit, luni, alte două poziții întărite ale 
inamicului, situate la circa 17 km de 
Pnom Penh, punind stăpînire pe în
tregul mal sudic al riului Prek 
Thanot.

Continuă luptele și în zona capita
lei provinciale Kompong Cham, al 
treilea oraș ca mărime al Cambod- 
giei.

A 13-a aniversare 
a independenței Nigeriei 

Declarația 
președintelui Gowon

LAGOS 1 (Agerpres). — Intr-o a- 
lOcuțiune rostită cu prilejul celei de-a 
13-a aniversări a proclamării inde
pendenței de stat a Nigeriei, șeful 
statului nigerian, generalul Yakubu 
Gowon, a reafirmat sprijinul țării 
sale față de mișcările de eliberare 
națională de pe continentul african. 
„Eliminarea colonialismului și rasis
mului și consolidarea independenței 
politice și economice a Africii au 
fost și rămin piatra de temelie a 
întregii noastre politici" — a subli
niat Yakubu Gowon.

Generalul Gowon a exprimat, în 
același timp, sprijinul Nigeriei față 
de noul stat african care și-a pro
clamat independența — Republica 
Guineea-Bissau.

HELSINKI 1 (Agerpres). — In ca
pitala Finlandei s-au încheiat lucră
rile Conferinței internaționale de so
lidaritate cu lupta poporului chilian. 
Organizată de un comitet de iniția
tivă finlandez, care grupează repre
zentanți ai majorității partidelor po
litice din această țară, precum și de 
Secretariatul Consiliului Mondial al 
Păcii, conferința a reunit un mare 
număr de delegați din peste 50 de 
țări și reprezentanți ai unor organi
zații internaționale. Din România a 
participat o delegație a Comitetului 
Națțonal pentru Apărarea Păcii, al
cătuită din'Sanda Rangheț, secretar 
al comitetului, și prof. univ. dr. Paul 
Alexandru Georgescu.

Participant^ și-au exprimat depli
nul sprijin față de forțele democra
tice .din Chile, condamnind lovitura 
militară de stat reacționară. La în
cheierea lucrărilor a fost adoptat Un 
„apel urgent la solidaritate mondială 
cu poporul chilian". Documentul 
cheamă la acordarea unui sprijin e- 
fectiv, moral, politic și material, pa- 
trioților chilieni. Un al doilea docu
ment adoptat in cadrul conferinței 
cuprinde o serie de măsuri recoman
date pentru exprimarea solidarității 
internaționale cu forțele progresiste 
din Chile. Se prevede crearea unor 
organizații de sprijinire a poporului 
chilian, printre care un comitet in
ternațional de legătură și un secre
tariat permanent de coordonare a ac
țiunilor de solidaritate. Secretariatul 
ar urma să ia ființă la Roma și să fie 
în contact cu biroul chilian, consti
tuit în capitala italiană din mal multe 
personalități ale Unității Populare

care se aflau în străinătate în mo
mentul loviturii de stat

Conferința a adresat o telegramă 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, precum și Comitetului 
O.N.U. pentru drepturile omului, ce- 
rind inițierea unei acțiuni urgente 
pentru salvarea vieții secretarului 
general al P.C. din Chile, Luis Cor
valan, arestat de junta militară; O 
altă telegramă, adresată juntei mili
tare, cere eliberarea lui Luis Corva- 
lan și încetarea represiunii inițiale 
Împotriva forțelor democratice din 
Chile.

★
C.C. al P.M.S.U. a dat publicității 

o declarație de protest în legătură cu 
arestarea secretarului general al P.C. 
din Chile, Luis Corvalan.

★
C.C, al P.S.U.G. a dat pu* 

blicitătii o declarație in care protes
tează vehement împotriva noului 
de teroare al juntei militare chilie
ne — arestarea secretarului general 
al P.C. din Chile, Luis Corvalan.

★
Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho

slovacia a dat publicității o decla
rație în care se exprimă indignarea 
și protestul față de arestarea secre
tarului general al P.C. din Chile, 
Luis Corvalan, și se cere categoric 
punerea lui in libertate. i

★
Secretarul general al Partidului 

Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru, Ezekias Papaioannou. a adre
sat o telegramă secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim. în care 
ii cere să intervină pentru încetarea 
represiunilor juntei militare chiliene, 
pentru viața lui Luis Corvalan.

La 20 de zile după lovitura de stat
SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager

pres). — La 20 de zile după lovitura 
militară de stat, starea de asediu și 
interdicțiile de circulație continuă să 
rămină in vigoare in Chile, infirmînd 
asigurările de „normalizare", furni
zate de junta militară.

Un purtător de cuvînt al armatei 
chiliene a anunțat că o operațiune 
la care au participat aproximativ 
1 000 de soldați și carabinieri a avut 
loc în jurul spitalului din cartierul 
El Salvador, din Santiago de Chile, 
unde «se formase un punct de rezis
tență. O altă operațiune, relatează 
agenția Reuter, se desfășoară la sud 
de Santiago, în apropierea lacului 
Panguipulli, unde peste 600 de mun
citori înarmați au constituit un cen
tru de luptă împotriva autorilor lo
viturii de stat. Armata a mobilizat in

această zonă cea de-a patra divizie 
de cavalerie, 500 de experți în lup
tele antiguerilă, precum și mii de ca
rabinieri, avioane șl Elicoptere.

în domeniul activității intrev' i- 
derilor industriale chiliene eșt< ». 
menționat că multe din ele coi . - 
nuă să rămină închise și să aștepte 
„reorganizarea". Pe de altă parte, 
acolo unde lucrul a fost reluat, se 
semnalează un număr important de 
concedieri. La mina de cupru El Te- 
niente, cea mai mare din țară, au 
fost concediați 2 000 de muncitori 
din cei aproximativ 10 000 angajați.

In legătură cu victimele provocate 
de lovitura militară de stat, agențiile 
A.P. și U.P.I., reluind informațiile 
transmise de John Barnes, corespon
dentul revistei „Newsweek", relatea
ză că numărul acestora se ridică la 
aproximativ 2 800 numai in capitală.

■ ■■■■■■■■■■■»

agențiile de presă transmit
Republica Guineea-Bis-

SAU a *os* recunoscută luni de 
Republica Bangladesh, Etiopia, Gu
yana, Jamaica, Kuweit, U.R.S.S., 
R. D. Vietnam și R.D.P. a Yeme
nului — anunță agențiile de presă, 
citind comunicate difuzate în capita
lele țărilor respective. Plnă în pre
zent, noul stat independent african, 
a fost recunoscut de peste 30 de 
state.

0 delegație a Ministeru
lui Sănătății din România, 
condusă de Mihai Aldea. adjunct al 
ministrului, a făcut o vizită în R. D. 
Vietnam și a avut convorbiri la Mi
nisterul Sănătății din R. D. Vietnam, 
in urma cărora a fost semnat un 
plan de colaborare pe anii 197:^—1975. 
Delegația a fost primită de Do Muoi, 
vice-primmi nistru al guvernului 
R D. Vietnam.

R.D.G. și Liberia au hotSril 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă — infortnează 
agenția A.D.N.

Delegația de ziariști 10- 
mâni con<^usă Ion Cumpănașu, 
director general al Direcției genera
le a presei și tipăriturilor, care face 
o vizită oficială de prietenie in R. P. 
Chineză, a fost primită de Iao Uen- 
iuan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Conductă petrolieră 
Suez—Alexandria, a^ernui 
egiptean a acceptat oferta companiei 
nord-americane Bechtel privind con
struirea conductei petroliere dintre 
Suez și Alexandria, anunță ministrul 
petrolului. Ahmed Helal. Costul pro
iectului se ridică la peste 345 mili
oane dolari, dintre care 58 de mili
oane reprezintă contribuția statului 
egiptean. Lucrările de construire a 
conductei vor începe la 1 ianuarie 
1974. Se apreciază că, la un an după 
începerea lucrărilor, conducta va a- 
vea o capacitate de tranzit de 40 mi
lioane tone petrol, iar în final — 80 
milioane tone pe an.

Succesul
Teatrului National din lași 

în R.D.G.
Colectivul Teatrului Național 

„Vasile Alecsandri" din Iași și-a 
încheiat cu succes turneul în 
R.D.G. La Karl Marx-Stadt și 
la Dresda a fost prezentată pie
sa lui B. Brecht „Sfinta Ioana 
a abatoarelor" in regia lui Han
nes Fischer, iar la Weimar, ac
torii ieșeni au interpretat piesa 
„Petru Rareș", in regla Soranei 
Coroamă, ambele primite cu en
tuziasm de public. între colecti
vul Teatrului Național din Iași 
fi cel al Teatrului Național din 
Weimar a avut loc un schimb 
de păreri in vederea adincirli 
relațiilor existente intre cele 
două instituții de cultură.

Conducătorul interimar 
al delegației torțelor patrio
tice laoțiene, s°ult vongsak, „ 
avut o convorbire cu prințul Suvanna 
Fuma, primul ministru al guvernului

de la Vientiane, căruia i-a prezentat 
lista membrilor delegației forțelor 
patriotice in Comisia mixtă centrală 
pentru aplicarea Acordului de resta
bilire a păcii și înțelegerii naționale 
în Laos. Cu același prilej, au fost 
examinate probleme referitoare la 
formarea grabnică a guvernului pro
vizoriu de uniune națională, a consi
liului consultativ politic național, la 
neutralizarea capitalei, Vientiane, și 
a capitalei regale, Luang Prabang.

0 delegație de partid 
și guvernamentală a R.D. 
Germans, condusă de Erich Ho
necker. prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., va face o vizită oficială de 
prietenie în Mongolia, in prima jumă
tate a lunii octombrie, anunță agen
ția A.D.N.

Conferința anuală a Par
tidului laburist — p^ipaiui 
partid de opoziție din Marea Brita
nic — a început luni la Blackpool. Pe 
agenda conferinței figurează anali
zarea principalelor aspecte ale poli
ticii interne și externe a Angliei. In 
fața celor peste 1 000 de delegați, re- 
prezentind mai mult de 6 milioane 
membri (inclusiv membrii sindicate
lor și ai mișcării cooperatiste afilia
te) se află mai multe proiecte de re
zoluții care, in cazul adoptării lor, 
urmează să stea la baza politicii unul 
eventual guvern laburist

„Săptămina româneas- 
Că", n ora9ul vest-german Bad 

Pyrmont se desfășoară o serie de 
manifestări artistice grupate sub 
titlul „Săptămina românească". Ci
clul de manifestări a fost deschis 
de prezentarea de către ansamblul 
folcloric „Măgura" din Codlea a unui 
program artistic în sala sporturilor 
din localitate. De asemenea, au fost 
organizate o expoziție de fotografii, 
una de pictură și gravură și alta de 
grafică.

Statul mexican * prc,ua‘ 
controlul a 60 la sută din acțiunile 
uneia din cele mai mari fabrici de 
motoare Diesel din Mexic, „Motores 
Perkins Sa", subsidiară a societăți* 
„Chrysler de Mexico Sa\

Majorări de prețuri în 
FrantU, Prețurile produselor ali
mentare și industriale au sporit, In 
cursul lunii august, cu 0,8 la sută — 
informează Ministerul frantez al E- 
conomiei și Finanțelor.

Heliotehnica în acțiun
La Institutul pentru problemele ma 
terialelor din Kiev a fost realizat 
cu ajutorul unor oglinzi, concentr 
rea razelor solare Intr-un fascicol 
pabil să topească metale greu fuzi 
le. Fascicolul, ajungind la o tem 
ratură de 3 500 grade Celsius, asl 
ră o concentrare de energie s 
cientă pentru topirea unor metal 
aurul, titaniul sau niobiuL
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viața internațională
Evenimentele din Orientul Apropiat

CAIRO 16 (Agerpres). — Coman
damentul general al armatei egiptene 
a dat publicității, marți dimineața, 
un comunicat in care arată câ for
țele navale egiptene au desfășurat, 
luni seara. în Marea Mediterană și 
Marea Roșie, două operațiuni încu
nunate de succes. „Un grup al uni
tăților noastre navale — se spune in 
comunicat — au bombardat poziții
le inamice amplasate pe malul răsă
ritean al Golfului Suez, producind 
inamicului pierderi grele in oameni 
și echipament In același timp, alte 
unități navale au atacat zona admi
nistrativă inamică de la Rummaneh. 
de pe coasta nordică a Peninsulei Si
nai. pnovocind incendii și pierderi 
grele. Toate unitățile navale egiptene 
s-au înapoiat la baza lor“.

In continuare, același comunicat 
informează că. în primele ore ale 
d nlineții de marți, o formație nava
lă israeli&nă. care încerca să se a- 
propie de zona de coastă din nor
dul Deltei Nilului, a fost intercepta
tă de unitățile navale egiptene care, 
sprijinite de aviație, au distrus pa
tru vase israeliene.

Pe de altă parte, potrivit comu
nicatului. in sectorul central al Si- 
naiului forțele eRiptene au suprins 
21 de tancuri israeliene. pe care le-au 
distrus.

Fâcind un bilanț al luptelor desfă
șurate luni, comunicatul, reluat de 
agenția M.E.N., anunță câ apărarea 
antiaeriană, in cooperare cu for
țele aeriene egiptene, au doborit 34 
de avioane israeliene. capturând și doi 
piloti-

într-o declarație făcută luni seara. 
Ahmed Ismail. ministrul egiptean al 
apărării, a afirmat că „forțele noas
tre armate au reușit să pătrundă 
pină in interiorul Sinaiului și inten
ționăm să continuăm acțiunea de 
înaintare oină la eliberarea com
pletă a peninsulei".

Un comunicat militar egiptean de 
marți seara arată că trupele egipte
ne luptă pentru a bloca încercarea 
unor forțe israeliene de a străpunge 
Canalul Suez și de a acționa pe 
malul occidental al Suezului. „Ina
micul a masat un mare număr de 
forțe blindate, după care a lansat 
un puternic contraatac, incercind să 
înainteze printr-unul din capetele 
egiptene de pod" — arată comunica
tul difuzat de postul de radio Cairo, 
care precizează : „Are loc o luptă 
îndârjită cu forțele egiptene formate 
din blindate, infanterie și unități 
mecanizate, sprijinite de aviație pen
tru a bloca și a distruge penetra
ția inamicului. Inamicul a suferit 
pierderi grele- și luptele continuă'1,★

DAMASC 16 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar sirian a 
anunțat că marți dimineața au iz
bucnit lupte violente in sectoarele de 
nord și central ale frontului de pe 
înălțimile Golan, in care sint anga
jate unități de blindate și artilerie 
grea. Un comunicat militar difuzat 
la ora 12.25 GMT (14.25 ora locală) 
anunță că deasupra zonei Zabadani, 
de la frontiera libanezo-siriană, aa- 
vut Ioc o luptă aeriană intre apara
tele siriene și israeliene. Un avion 
israelian a fost doborit In același 
timp, comunicatul menționează că 
„unitățile noastre de tancuri efec
tuează încă atacuri asupra pozițiilor 
inamice din sectorul de nord al fron
tului". Un alt avion israelian a fost 
doborit la sud de Kuneitra.

Intr-o cuvintare radiodifuzată, pre
ședintele Siriei. Hafez Assad, a a- 
nunțat, luni noaptea, că armatele si
riene au respins forțele israeliene, 
avansind pe înălțimile Golan — re
latează agenția M.E.N. El a arătat 
că poziția ocupată de forțele siriene 
în Golan este „foarte onorabilă".

In legătură cu operațiunile desfă

Un moment evocator al relațiilor de pace 
și colaborare prietenească dintre România și Turcia
— 40 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, 

neagresiune, arbitraj și conciliațiune —
Se împlinesc astăzi patru decenii 

de la semnarea Tratatului de priete
nie. neagresiune, arbitraj și concilia- 
țlune dintre România și Turcia. Rod 
al apropierii și evoluției favorabile 
a relațiilor de bună vecinătate ro
mâno-turce. Tratatul s-a dovedit o 
bază trainică pentru conlucrarea ce
lor două țări in interesul reciproc, 
ca și al păcii în Balcani, al înțele
gerii internaționale.

După cum este cunoscut, la începu
tul deceniului al patrulea al secolu
lui, ascensiunea fascismului in Europa 
crea pericole tot mai serioase pen
tru cauza păcii pe continent, pentru 
interesele vitale ale popoarelor. In 
aceste împrejurări, oamenii politici 
clarvăzători, personalitățile de orien
tare internațională democratică iși 
intensificau eforturile in vederea 
dezvoltării legăturilor de colaborare 
îndreptate spre țelurile apărării pă
cii, independenței și înțelegerii — 
proces ce și-a găsit oglindirea și pe 
planul relațiilor româno—turce. In 
1933, ministrul de externe al Româ
niei. Nicolae Titulescu — in cadrul 
misiunii de prietenie și pace pe care 
a întreprins-o in capitalele țărilor 
balcanice — vizitează Ankara, unde 
are convorbiri cu Kemal Atatilrk, 
întemeietorul statului modern turc. 
Cu prilejul vizitei, la 17 octombrie, 
a avui loc semnarea tratatului a- 
mintil.

Conținutul tratatului atestă clar
viziunea personalităților înaintate 
ale ambelor popoare, care au înțe
les rațiunile întăririi continue a bu
nelor raporturi româno-turce și au 
acționat pentru dezvoltarea lor. A- 
ceasta și-a găsit expresie in chiar 
primul articol al tratatului. In care 
se arăta că intre România și Tur
cia, intre popoarele lor „este ți va 
fi inviolabilă pace și prietenie sin
ceră și perpetuă...". încheiat pe o 
perioadă de zece ani, tratatul pre
vedea reînnoirea sa automată la fie
care perioadă de cinci ani. Este sem
nificativ faptul că in mai 1934. cu 
prilejul schimbului scrisorilor de ra
tificare, cele două guverne au decla
rat in scris că prevederile articolului 
întii sint exceptate de la procedura 

șurate luni, un comunicat militar dat 
publicității la Damasc in cursul nop
ții dc luni spre marți informează că 
forțele terestre siriene, susținute de 
aviație, au reușit să respingă ofensi
va declanșată de forțele israeliene 
împotriva pozițiilor avansate ale Si
riei in sectorul nordic al înălțimilor 
Golan. Forțele siriene — precizea
ză comunicatul — au constrins tru
pele inamice să se replieze pe pozi
țiile anterioare declanșării atacului. 
Au fost distruse 43 de tancuri israe
liene și patru baterii de artilerie.

In sectorul central și meridional 
al Înălțimilor Golan, artileria siriană 
a bombardat concentrări israeliene in 
cimpia Houle și la nord de lacul 
Tiberiada. Se precizează că in cursul 
nopții au avut loc lupte in diverse 
puncte ale frontului.

*
TEL AVIV 16 (Agcrpres). — For

țele siriene. împreună cu forțele ira
kiene aflate in Siria, au lansat, marți 
dimineața, un puternic atac asupra 
trupelor avansate israeliene din zona 
înălțimilor Golan — a anunțat un 
purtător de cuvint militar israelian. 
El a precizat câ forțele israeliene, 
sprijinite de aviație, au respins ata
cul și au distrus 100 de tancuri si
riene. Totodată, aviația israeliană a 
doborit. in cursul luptelor, zece a- 
vtoane siriene și a atacat o bază 
militară siriană din regiunea Haraf- 
tah. a precizat purtătorul de cuvint 
oficial.

Intr-un comunicat militar, dat pu
blicității luni seara, se menționea
ză că forțele israeliene au avansat 
in zona înălțimilor Golan cu incă 
trei km pe teritoriul sirian, după ce 
au infrint rezistența unei unități de 
blindate irakiene. în sectorul central 
al frontului. Se precizează că for
țele israeliene și-au consolidat po
zițiile in regiune. Coloanele israelie
ne care înaintau spre Damasc s-au 
stabilizat la aproximativ 22 de mile 
(35 km) de capitala siriană. întâlnind 
o puternică rezistență în apropierea 
localității Sassa.

Lupte puternice s-au înregistrat, 
marți dimineața, și pe frontul din 
Sinai. Tirurile de artilerie și luptele 
de blindate declanșate în noaptea de 
luni spre marți, in sectorul central al 
Sinaiului, au continuat și marți di
mineața — a afirmat un purtător 
de cuvint israelian.

In cursul nopții, nave israeliene 
purtătoare de rachete au atacat in
stalații militare situate pe coasta e- 
gipteană, la est și la vest de por
tul Alexandria. Au fost lovite sta
ții radar și alte obiective strate
gice in regiunile Koutnieh. Da- 
mietta și Balim. Purtătorul de cu
vint israelian a declarat că angaja
mente ale tancurilor și artileriei au 
avut loc și in sectorul de sud al 
frontului din Sinai intre lacurile 
Amare și Ismailia. 12 avioane egip
tene au fost doborite.

Făcînd bilanțul luptelor înregis
trate in Sinaî luni, un comunicat mi
litar israelian informează câ for
țele egiptene au întreprins succesiv, 
in-sectorul nordic al frontului Sinai, 
două importante atacuri, cu debarca
rea unor trupe de comando pe 
mare și helipurtate, în spatele li
niilor israeliene. Primul atac, ara
tă comunicatul, a fost respins. Un 
purtător de cuvint militar a preci
zat că. potrivit informațiilor parve
nite la Tel Aviv. cel de-al doilea 
atac declanșat in aceeași zonă a fost, 
de asemenea. respins. în cursul 
luptelor au fost distruse cinci tancuri.

★
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— Guineea Ecuatorială a hotărit ru
perea relațiilor diplomatice cu Israe
lul, a anunțat, luni seara, șeful de
legației acestei țări la O.N.U., infor
mează agenția U.P.I.

reînnoirii, in sensul proclamării per
petuității relațiilor de pace și prie
tenie dintre cele două țări și po
poare. Această prevedere, întări
tă de angajamentele asumate de 
România* și Turcia de a nu recurge 
una față de cealaltă la forță, de a 
soluționa eventualele diferende din
tre ele „pe cale de conciliațiune", 
a constituit un fundament trainic 
in consolidarea legăturilor de prie
tenie și colaborare româno-turce.

Evocarea acestui eveniment per
mite să se consemneze cu satisfac
ție faptul că relațiile româno-turce, 
neumbrite de nici un fel de pro
bleme litigioase, au cunoscut un pro
ces de continuă dezvoltare in. pe
rioada postbelică și, in mod deose
bit, in decursul ultimilor ani. Au 
cunoscut o creștere substanțială ra
porturile economice, s-au amplificat 
și diversificat schimburile comer
ciale. colaborarea tehnioo-științifică 
și culturală. S-au dezvoltat relațiile 
politice, o importantă contribuție a- 
ducind în această privință vizitele 
reciproce ale factorilor de cea mai 
înaltă răspundere din țările noastre. 
Astfel, în acest sens au înscris mo
mente de virf. cu ample efecte pozi
tive. vizita întreprinsă de președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Turcia, in anul 1969. precum și vizi
ta din 1970 a președintelui de atunci 
al Turciei, Cevdet Sunay, in România. 
De fiecare dată, dialogul la nivel 
înalt, ca și Ia alte niveluri, a pus în 
evidență voința celor două țări 
și popoare de a acționa pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare bila
terală, pentru consolidarea atmosfe
rei de înțelegere in regiunea balca
nică. pentru un curs al destinderii și 
înțelegerii în Europa și in întreaga 
lume.

Cu prilejul vizitei sale în Tur
cia, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
declara că cele.două țări se întiinesc 
„pe platforma înțelegerii faptului că 
viața impune astăzi să se excludă 
definitiv forța ea argument politic 
șl ea metodă de soluționare a proble
melor litigioase, să se așeze la te

Conferința pentru securitate 
si cooperare in Europa
GENEVA- 16 (Corespondență de la C. Vlad). — Cea de-a doua fază 

a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa și-a continuat, 
marți, lucrările in cadrul organelor subsidiare ale reuniunii, prin exa
minarea diferitelor probleme ale securității fi cooperării pe con
tinent.

In subcomisia privind cooperarea 
industrială au continuat discuțiile in 
legătură cu formele, modalitățile și 
cadrul de realizare a cooperării in 
acest domeniu. Luind cuvîntul. dele
gatul român a amintit măsurile 
adoptate in țara noastră pentru sti
mularea acestei cooperări, referin- 
du-se in special la prevederile legii 
privind comerțul exterior, cooperarea 
economică, tehnică și științifică.

In subcomisia pentru cooperarea 
în domeniul educației, delegatul ro
mân s-a referit la măsuri menite să 
favorizeze accesul fiecărui popor eu
ropean la cultura celorlalte popoare 
ale continentului, in spiritul echității 
și universalității. Evocind experiența

IUCRĂRIU ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 16 — Trimisul 

special Agerpres, V. Martalogu, 
transmite : Adunarea generală a 
O.N.U. s-a întrunit, luni dupâ- 
amiază. pentru a audia declara
ția reprezentantului U.R.S.S., Ia
kov Malik, cu privire la înscrie
rea pe ordinea de zi a sesiu
nii a punctului privind „Reducerea 
bugetelor militare ale membrilor per
manent ai Consiliului de Securitate 
cu 10 la sută și utilizarea unei părți 
din fondurile astfel economisite pen
tru a acorda asistență țărilor în curs 
de dezvoltare".

In scrisoarea care însoțește cererea 
de înscriere a acestei probleme pe 
ordinea de zi se arată că. in ciuda 
evoluției favorabile a relațiilor dintre 
state, cursa înarmărilor continuă. 
Uriașe sume sint cheltuite in sco
puri militare. în special de către ță
rile dezvoltate din punct de vedere 
economic și militar. Enormele chel
tuieli militare constituie o grea po
vară pentru popoarele tuturor state
lor, deturnând sume considerabile de 
la întrebuințări in domeniile dezvol
tării economice și sociale. Destinde
rea politică din lume trebuie inso-

★
Comitetul general al Adunării Ge

nerale a luat in considerație cererea 
prezentată de 31 de state, între care 
și România, cu privire la includerea 
pe agenda actualei sesiuni a punctu
lui intitulat „Restabilirea drepturilor 
legitime ale Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei la 
Națiunile Unite" și dezbaterea aces
tei probleme în plenara Adunării 
Gtenerale.

-în memoriul explicativ adresat a- 
dunării se subliniază, ca și in scrisoa
rea adresată secretarului general al 
O.N.U., că această cerere pornește 

întrevederi ale ministrului
NEW YORK 16 (Coresponden

tă de la C. Alexandroaie). — Luni 
după-amiază, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, con
ducătorul delegației țării noastre la 
cea de-a 28-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, a avut o întrevedere cu șeful 
delegației Republicii Populare Chi
neze, Ciao Kuan hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

melia relațiilor interstatale princi
piile independenței și suveranității 
internaționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Tocmai promo
varea acestor principii favorizează 
afirmarea deplină a personalității 
fiecărei națiuni, sporirea aportului 
specific, original, la tezaurul civiliza
ției mondiale, buna conviețuire între 
state, dezvoltarea încrederii și cola
borării dintre popoare".

Pronunțindu-se pentru afirmarea 
largă și generalizarea acestor prin
cipii în viața internațională, pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate sta
tele, fără deosebire de sistem po
litic, în spiritul imperativului co
existenței pașnice, România socia
listă acordă o deosebită atenție pro
blemelor consolidării păcii, în spa
țiul nostru geografic — Peninsula 
Balcanică. După cum este cunoscut, 
România a făcut propuneri și ac
ționează consecvent pentru dezvol
tarea raporturilor de bună vecină
tate intre statele balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și colaborării multilaterale, a 
încrederii reciproce, liberă de arme 
atomice. Este neîndoielnic că înfăp
tuirea acestui deziderat ar răspunde 
intereselor fundamentale ale tuturor 
popoarelor din această parte a lu
mii, aducînd totodată o contribuție 
la cauza generală a edificării secu
rității europene, ca parte integrantă 
a unui continent al păcii și coope
rării.

Aniversarea a patru decern^ de la 
semnarea Tratatului româno-turc 
constituie un fericit prilej de expri
mare a convingerii câ relațiile de 
prietenie reciprocă vor continua să 
se dezvolte, fructificindu-se pe 
deplin, potrivit Liniilor directoare 
cristalizate în cadrul întilnirilor la 
nivel înalt, marile posibilități exis
tente de adîncire și multiplicare a 
cooperării pe cele mai diferite pla
nuri, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

AI. CAMPEANU 

și realizările României In acest do
meniu. el s-a pronunțat pentru cău
tarea în comun a noi căi de diversi
ficare a formelor de cooperare în 
domeniul educației, prin intermediul 
cunoașterii limbii, istoriei și civiliza
ției fiecăruia din popoarele Europei.

In subcomisia pentru cooperarea 
culturală., delegatul român a subli
niat rolul cărții ca mijloc de cunoaș
tere a valorilor spirituale ale altor 
țări. Amintind că România se nu
mără, de multi ani — potrivit statis
ticilor U.N.E.S.C.O. — printre pri
mele 15 țări din lume in ce privește 
traducerea de cărți, el a relevat im
portanța dezvoltării cooperării euro
pene și în acest domeniu.

țită de o destindere militară, se ara
tă in scrisoare.

Documentul cere ca această măsu
ră să fie aplicată de toți membrii 
permanenți ai consiliului, fără ex
cepție, iar asistența să fie acordată 
acelor state din Asia, Africa și A- 
merica Latină care au suferit de pe 
urma dezastrelor naturale și au se
rioase dificultăți in realizarea pro
iectelor lor economice și sociale.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a de

semnat, luni, prin vot secret, pe vii
torii 5 membri nepermanenți ai Con
siliului de Securitate. Potrivit agen
ției U.P.I., este vorba de R.S.S, Bie
lorusă, Republica Costa Rica, Irak, 
Camerun și Mauritania, ai căror re
prezentanți ii vor înlocui, de la 1 ia
nuarie 1974, in cadrul Consiliului de 
Securitate, pe cei ai Iugoslaviei. Re
publicii Panama. Indiei, Republicii 
Guineea și Sudanului. Ceilalți 5 
membri nepermanenți ai Consiliului 
sînt Australia, Austria, Peru, Indo
nezia și Kenya.

Membrii permanenți ai acestui im
portant organism al O.N.U. sînt Fran
ța. Marea Britanie, Republica Popu
lară Chineză, S.U.A. și U.R.S.S.

★

de la necesitatea remedierii, în con
cordanță cu prevederile Cartei, a si
tuației create la O.N.U. cu privire 
la reprezentarea Cambodgiei. Gu
vernele semnatare ale scrisorii consi
deră că recunoașterea drepturilor le
gitime ale Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei la 
O.N.U. este o problemă urgentă.

G.R.U.N.C. — se arată in memoriu 
— este singurul guvern legal al Cam
bodgiei și trebuie să reprezinte sta
tul cambodgian, și poporuL său în re
lațiile internaționale, inclusiv la 
O.N.U.

român al afacerilor externe
Au fost abordate o serie de pro

bleme actuale internaționale, acor- 
dindu-se o deosebită atentie proble
mei creșterii rolului O.N.U. in men
ținerea păcii și securității interna
ționale. in dezvoltarea cooperării în
tre toate națiunile și în promovarea 
normelor de drept internațional in 
relațiile dintre state. Convorbirea a 
evidențiat colaborarea existentă in
tre delegațiile României și R.P. 
Chineze la actuala sesiune a Adu
nării Generale.

Marți dimineața, George Maco
vescu a avut o întrevedere cu am
basadorul Iakov Malik, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.. reprezentantul permanent 
al Uniunii Sovietice la Națiunile 
Unite.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
trecere în revistă a celor mai impor
tante probleme înscrise pe agenda 
sesiunii O.N.U. De asemenea, a fost 
abordată chestiunea edificării ro
lului Organizației Națiunilor Unite 
în cîmpul vieții politice internațio
nale, a sporirii eficacității rezoluții
lor și hotăririlor sale, creșterii 
prestigiului organizației în lume. 
S-a subliniat colaborarea dintre de
legațiile României și Uniunii Sovie
tice in cadrul sesiunii Adunării Ge
nerale.

întrevederile, la care a luat parte 
ambasadorul țării noastre la Națiu
nile Unite. Ion Datcu. s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, de 
lucru.

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Elene, 
C. Xanthopoulos-Palamas, l-a primit 
în audiență pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, Ion Brad, 
în legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire cor
dială.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de ^am van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, primul ministru al gu
vernului R.D.V,, va face o vizită o- 
ficialâ in Cehoslovacia, in cursul lu
nii octombrie, la invitația C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și a guver
nului cehoslovac.

La Belgrad a avut 10c ° in‘ 
trevedere între Stane Dolanț, secre
tarul Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, și Giancarlo Pajetta. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Italian. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra evoluției 
situației internaționale și dezvoltă
rii relațiilot dintre cele două par
tide.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, 
Păi Losonczi. va face o vizită ofi
cială în Nigeria, Intre 12 și 15 no-

CU PRILEJUL ZILEI 
FORȚELOR ARMATE 

ALE ROMÂNIEI
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

In cadrul manifestărilor consa
crate celei de-a 29-a aniversări 
a creării Forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
atașatul militar aero și naval al 
României în Uniunea Sovietică, 
colonel Gheorghe Dinculescu. a 
vorbit despre participarea ar
matei române la războiul anti
hitlerist.

La această manifestare au 
participat general de armktă 
S. Ștemenko, prim-locțiitor al 
șefului Statului major general 
al Armatei sovietice, șeful Sta
tului major al Forțelor armate 
unite ale ’ statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, ge
neral colonel V. Govorov, co
mandantul regiunii militare 
Moscova, generali, amirali și 
ofițeri superiori sovietici, func
ționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S.

SITUAJIA DIN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager

pres). — Junta militară din Chile a 
aprobat sporirea prețurilor la apro
ximativ 70 de produse de primă ne
cesitate — intre care piine, zahăr, 
ulei, comestibil, îmbrăcăminte și în
călțăminte — cu 200—1 800 la sută, 
după ce, cu numai două zile in 
urmă, decretase prelungirea cu patru 
ore a săptăminii de lucru. Intr-o te
legramă a agenției France Presse se 
precizează că junta militară a dis
pus, de asemenea. înapoierea terenu
rilor agricole sub 40 ha, expropriate 
anterior de guvernul Unității Popu
lare. vechilor proprietari.

Autoritățile militare de la Santiago , 
de Chile au dispus — potrivit agen
ției France Presse — anchetarea tri
misului special al săptăminaîului 
francez „L’Express", Eduard Bailby, 
precum și a corespondentului agen
ției spaniole „E.F.E." ; birourile și 
locuințele lor au fost percheziționate. 
Totodată, agențiile de presă relevă 
că Philippe Labreveux, coresponden
tul ziarului „Le Monde“, și alți trei 
gazetari străini au fost expulzați din 
Chile pentru că nu au respectat re
gulile stabilite de juntă pentru 
transmiterea reportajelor de la fața 
locului, iar corespondentul cotidia
nului suedez „Dagens Nyheter", 
Bobby Sourander, se află sub stare 
de arest.

Alegerile generale din Turcia
ANKARA 16 (Corespondență de la 

I. Badea). Surse oficiale din Ankara 
au continuat să dea publicității re
zultate parțiale ale alegerilor gene
rale desfășurate duminică. Pină 
marți seara, după numărătoarea vo
turilor in 65 din cele 67 de provin
cii, pe primul loc se situează Parti
dul Republican al Poporului, căruia 
i-au revenit 178 din cele 450 de locuri 
ale Camerei Deputaților (Medjilis), 
in timp ce Partidului Dreptății i-au 
revenit 145. Partidul Democratic a 
obținut 41 de mandate, Partidul Sal
vării Naționale — religios — 41, Par
tidul Republican al încrederii — 12, 
Partidul Acțiunea Naționalistă — 3 și 
cinci candidați independenți.

Date neconfirmate oficial, privind 
repartizarea mandatelor ce revin 
provinciilor în care nu s-a încheiat 
numărătoarea, între care Istanbul și 
Ankara, atestă că ordinea primelor 
două partide va rămine neschimbată.

După cum relevă ziarul „Cumhu-

Sesiunea Consiliului Economic și Social
NEW YORK 16 (Agerpres). — Con

siliul Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) a reluat lucrările celei 
de-a 55-a sesiuni a sa.

In discursul de deschidere, pre
ședintele ECOSOC, Sergio Armando 
Frazao (Brazilia), a afirmat că mo
dificarea structurii acestui principal 
organism al O^N.U. — prin dublarea 
numărului de membri de la 27 la 54 
— are o semnificație practică, reflec- 
tind evoluția generală a evenimente
lor din lume. Intre factorii care au 
determinat transformarea relațiilor 
internaționale, președintele ECOSOC 
a citat apariția de noi state, necesi

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
iembrie, la invitația lui Yakubu Go- 
won, șeful statului și guvernului ni
gerian.

Ciu En-Iai, p^mierui con«i- 
liului de Stat al R. P. Chineze, și 
Go Mo-jo, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
președintele Academiei de Științe a 
Chinei, au primit pe fizicienii ame
ricani de origine chineză dr. Țien 
Siung-u și dr. Ția Liou-yuan — in
formează agenția China Nouă.

într-o declarație dată 
publicității la Buenos Aires, 
Frontul Justițialist de .Eliberare — 
care a ciștigat, la 23 septembrie, 
alegerile prezidențiale din Argentina 
— cheamă toate forțele politice din 
țară să colaboreze pentru punerea 
în practică a amplului program de 
rebonstrucție și dezvoltare a patriei.

La Madrid, “ fost semnal 
protocolul comercial pe 1974 între 
Polonia și Spania.

La invitația ministrului 
polonez al afacerilor ex- 
teme, Stefan Olszowski, joi va 

sosi la Varșovia, într-o vizită ofi

Convorbiri româno-guineeze
Cu prilejul escalei la Conakry, tovarășul 

Emil Bodnaraș s-a întilnit cu președintele Seku Ture

A?

CONAKRY 16 (Agerpres). — In 
drum spre patrie, delegația Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care 
a participat la ceremonia instalării 
președintelui Republicii Argentina, 
s-a oprit la Conakry, capitala Gui
neei. Pe aeroportul internațional 
Gbesia, delegația română a fost in- 
timpinată de primul ministru. Lan- 
sana Beavogui, de Fily Cissoko. mi
nistrul afacerilor externe. Valeriu 
Georgescu, ambasadorul României Ia 
Conakry, și de alte oficialități.

Salutând delegația în numele șefu
lui statului guineez. primul minis
tru a exprimat dorința președintelui 
Seku Ture de a se intilni cu dele
gația română. Invitația a fost 
acceptată și la Palatul Prezidențial 
din Conakry a avut loc o întilnire 
la care au participat, din partea 
guineeză, președintele Seku Ture, se
cretar general al Partidului Demo
cratic din Guineea, primul ministru, 
Lansana Beavogui, și Fily Cissoko, 
ministrul 1 afacerilor externe — 
membri ai Biroului Politic al Parti
dului Democratic din Guineea.

Din partea română, la convorbiri 
au participat Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Maria Groza, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale. Valeriu Geor
gescu. ambasadorul României la Co
nakry.

Chemările C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul celei de-a 56-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 16 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 56-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, la Moscova au fost date publi
cității chemările C.C. al P.C.U.S.

Comuniștii, toți oamenii muncii so
vietici sint chemați la desfășurarea 
pe scară națională a întrecerii socia
liste in vederea îndeplinirii cu succes 
a celui de-al IX-lea plan cincinal, 
pentru înfăptuirea hotăririlor congre
sului al XXIV-lea al P.C.U.S., pen
tru întărirea in continuare a puterii 
economice și de apărare a Uniunii 
Sovietice.

riyei", în noua structură parlamen
tară, în care nici un partid nu va 
avea majoritatea necesară formării 
unui cabinet monocolor, singura for
mulă de guvernare viabilă rămine 
cea bazată pe coaliția de partide. 
Potrivit cutumei politice turcești, 
mandatul formării viitorului guvern 
ar urma să fie atribuit mai întii lui 
Biilent Ecevit, liderul partidului cu 
cel mai mare număr de locuri în 
Medjilis. Se pare insă că posibili
tățile sale de mișcare vor fi serios 
limitate de refuzul Partidului Drep
tății de a participa la coaliție. Lide
rul acestuia, Suleyman Demirel, a 
organizat marți o conferință de presă 
în care, recunoscind victoria in ale
geri a Partidului Republican al Po
porului, a făcut cunoscut că , jn con
dițiile actuale, partidul său nu va 
participa la nici o coaliție". „Parti
dul Dreptății — a spus Demirel — 
respectă hotărîrea electoratului și va 
continua să-și îndeplinească datoria 
în opoziție".

tatea de a se satisface cererile și ne
voile țărilor in curs de dezvoltare, 
nevoia de a asigura ca progresul în 
știință și tehnologie să contribuie e- 
fectiv la reducerea prăpastie! dintre 
țările bogate și cele sărace. Mai mult 
decit atit, a subliniat Frazao, deve
nim conștienți că nimic nu se poate 
realiza fără cooperare și, pe baza a- 
cestei convingeri, am luat primele 
măsuri pentru stabilirea unei secu
rități economice colective, care va a- 
dăuga o nouă dimensiune relațiilor 
internaționale, din perspectiva unei 
responsabilități globale și a echității 
internaționale.

cială de trei zile, Walter Scheel, mi
nistrul vest-german de externe.

Noul guvern al Tailandei 
a fost format marți. Sanya Thamma- 
sak a fost desemnat prim-ministru 
al Tailandei de către regele Bhumi
bol. Potrivit postului de radio tai- 
landez, reluat de agenția Reuter, ac
tualul cabinet are 27 de membri.

Convorbirile S.A.L.T.
Geneva a avut loc o nouă întilnire 
a delegațiilor sovietică și americană 
în cadrul tratativelor referitoare la 
reducerea armamentelor strategice 
— S.A.L.T.

In urma convorbirilor do 
Id Londra dintre Primul ministru 
al Islandei, Olafur Johannesson, și" 
premierul britanic, Edward Heath, 
cei doi șefi de guverne au convenit 
asupra bazelor unei „soluții interi
mare" pentru reglementarea așa-nu- 
mitului „conflict al codului" dintre 
Anglia și Islanda. In baza înțelegerii 
intervenite, premierul Johannesson a 
plecat la Reykjavik, pentru a supune 
guvernului său soluția interimară 
de compromis, elaborată la Londra.

Peste 55 000 de lucrători
din industria metalurgiei au între

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea multi
laterală a relațiilor dintre cele două 
partide și etate. De asemenea, a a- 
vut loc un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale vieții in
ternaționale, ale mișcării muncito
rești și democratice, ale luptei de 
eliberare a țărilor africane Împotri
va imperialismului și neocolonialis- 
mului.

Tovarășul Emil Bodnaraș a trans
mis din partea tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, un 
mesaj de prietenie președintelui 
Seku Ture, urări de sănătate, îm
preună cu urări de succes in lupta 
revoluționară a poporului guineez.

La rindul său, președintele Gui
neei și-a exprimat satisfacția depli
nă pentru schimbul de opinii cu de
legația română și a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
salut, urări de sănătate și succes în 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea Partidului Comunist Român, 
a statului român, pentru construirea 
noii orînduiri socialiste.'

întâlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
La plecarea din Conakry, tovară

șul Emil Bodnaraș a fost condus de 
primul ministru, Lansana Beavogui, 
de Fily Cissoko, ministrul afacerilor 
externe, precum și de ambasadorul 
român.

Chemările adresează un salut fră
țesc partidelor comuniste și munci
torești — avangarda de luptă mar- 
xist-leninistă a clasei muncitoare și 
a tuturor oamenilor muncii, luptători 
dîrzi împotriva imperialismului, pen
tru pace, democrație, independență 
națională și socialism.

C.C. al P.C.U.S. transmite un salut 
frățesc popoarejor țărilor socialiste, 
pentru dezvoltarea și întărirea siste
mului socialist mondial — cucerire 
istorică a clasei muncitoare interna
ționale, forța hotăritoare in lupta 
antiimperialistă, bastionul păcii, de
mocrației și progresului social.

Un salut este adresat clasei mun
citoare din țările capitaliste, popoa
relor care au scuturat jugul colonial, 
popoarelor țărilor coloniale și depen
dente care luptă împotriva imperia- 
lismului, și rasismului, pentru liber
tate și independență națională.

Chemările căr, totodată, pace, liber
tate și independentă pentru popoa
rele Indochinei și adresează un salut 
clasei muncitoare, oamenilor munoii 
și tuturor democraților din Chile, 
care luptă împotriva terorii forțelor 
reacționare.

Popoarele Europei sînt chemate 
să lupte pentru transformarea conti
nentului european într-o zonă a pă
cii trainice, a securității și colaboră
rii rodnice între state.

Popoarele lumii sînt chemate lă 
lupte pentru ca destinderea interna
țională să devină ireversibilă, pentr^i 
ca principiile coexistenței pașnice să 
devină o normă a relațiilor dintre 
state cu orînduiri sociale diferite, 
pentru ca nefoloăirea forței 6ă devi
nă o lege în relațiile internaționale.

ATRIBUIREA PREMIILOR
NOBEL PENTRU PACE 

PE 1973
OSLO 16 (Agerpres). — Parlamen

tul norvegian (Storting), care, prih 
tradiție, atribuie premiile Nobel pen
tru pace, a hotărit să acorde această 
distincție pe anul 1973 principalilor 
negociatori ai Acordului de la Paris 
privind încetarea războiului și re
stabilirea păcii țn Vietnam, respectiv 
lui Le Duc Tho, membru al Birou
lui Politic, al Secretariatului C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
R. D. Vietnam, și lui Henry Kissin
ger, actualul secretar de stat al Sta
telor Unite.

rupt lucrul marți la o s^rie de În
treprinderi aflate în zona industria
lă a orașului Stuttgart (RJ F. Ger
mania), în sprijinul unor revendi
cări sociale și de muncă. ■

Consfătuirea 
reprezentanților 

academiilor de științe 
din unele țări socialiste

VARȘOVIA — 16. (Corespon
dență de la Gh. Ciobanu) : în 
perioada 10—16 octombrie, la 
Varșovia s-au desfășurat lucră
rile celei de-a 8-a consfătuiri a 
reprezentanților academiilor de 
științe din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. Din țara noastră a par
ticipat o delegație condusă de 
prof. Radu Voinea, secretar ge
neral al Academiei Republicii 
Socialiste România.

în timpul dezbaterilor, desfă
șurate in ședințe plenare și in 
ședințe de lucru, s-a analizat 
modul de Îndeplinire a reco
mandărilor celei de-a 7-a 
consfătuiri, care a avut loc Ia 
București, în septembrie 1971, și 
s-a elaborat proiectul programu
lui de colaborare multilaterală 
pină in anul 1975 și pe perioada 
următoare. Au fost examinate, 
de asemenea, și alte probleme 
de interes comun.
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