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VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN VENEZUELA

I
 NICOLAE CEĂUȘESCU:

„Trăim intr-o lume de mari transfor
mări. Popoarele sînt vital interesate de 
a se pune capăt vechii politici și de a 
se asigura o politică nouă, bazată pe 
deplina egalitate între națiuni, respec
tul independenței și suveranității, pe 

Î neamestecul în treburile interne, pe 
avantajul reciproc.“

RAFAEL CALDERA:
v „Sînt convins că ne aflăm la porțile 
) unei noi experiențe universale, în care 
!> popoarele și conducătorii lor se vor con- 

vinge, de fiecare dată mai mult, de ne- 
j cesitatea căutării elementelor care îi 
> apropie, care să le permită relații sin- 
> cere, creind astfel posibilitatea obținerii 
' unei vieți bune pentru toți oamenii/1

CONVORBIRI OFICIALE 
între președintele Nicolae Ceaușescu

și președintele Rafael Caldera
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită președintelui Re
publicii Venezuela, Rafael Cal
dera, la Palatul Miraflores din 
Caracas.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire oficială în cursul că
reia au fost abordate probleme 
ale dezvoltării pe multiple pla
nuri a relațiilor româno-venezue- 
lene, precum și aspecte actuale 
ale vieții internaționale.

La întrevedere au participat 
miniștrii afacerilor externe ai ce
lor două țări, George Macoves- 
cu, și Aristides Calvani.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

In timpul convorbirilor 

dintre cei doi președinți

Ne apropiem vertiginos de ziua cind populația 
noastră care învață, cifrîndu-se la peste patru 
milioane, va participa la tăierea simbolică a pan
glicii care-i desparte de un nou an-invățătură. 
Mai sînt, de azi, doar zece zile. S-a lucrat toată 
vara, încă de cind s-a spus „bun rămas" vecinu
lui an de învățămînt, pentru ca școala noastră de 
toate gradele să intre acum într-o etapă de ac
tivitate conturată limpede și optimist de către 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R, din 18—19 iu
lie, care a dat curs nou, perfecționat pregătirii 
pentru muncă și viață tinerei generații.

Firesc, acum toate treburile școlilor și facultăți
lor s-au intensificat, se pun la punct ultimele 
detalii, se finisează și se retușează lucrările, 
se încearcă corectarea restanțelor. Veți trece pe 
lingă școli și facultăți și veți vedea adeverindu- 
se această afirmație. Mai ales, veți vedea că ele
vii și studenții pun mina cu nădejde acolo unde 
e nevoie de ei incit, luni, 17 septembrie, totul să 
fie gata pentru urarea de „succes în noul an șco
lar". Rubrica noastră relatează azi doar citeva as
pecte din locurile unde elevii și studenții sînt 
prezenți la muncă.

VRANCEA. Elevii au 
participat oriunde a fost 
nevoie

Organizator al numeroaselor 
acțiuni, Consiliul județean al 
elevilor din Vrancea se află la 
sfirșitul unei etape de lucru, 
cea a vacanței de vară și in 
același timp în pragul alteia nu 
mai puțin importantă : noul an 
școlar. Localul școlii ce urmea
ză să-i găzduiască în urmă
toarele luni a stat în centrul 
preocupărilor elevilor de la 
Școala profesională de construc
ții și de la Liceul industrial 
pentru construcții de mașini din 
municipiul Focșani. Aceste
două obiective au fost decreta
te pe perioada vacanței de va
ră șantiere de muncă patrioti
că. Elevii Liceului de cultură 
generală din comuna Vidra 
s-au constituit în echipe. Fie
care organizație U.T.C. a fost 
o echipă. O echipă care zilnic, 
timp de trei luni, a încercat 
să-și depășească norma și să 
depășească celelalte echipe cu 
care se afla în Întrecere. Așa se 
face că tot ce s-a realizat pînă 
acum pe locul unde se va afla 
internătul liceului este numai 
munca uteclștilor de aici. Și nu 
sînt .ingurele exemple ale gri
jii uteclștilor de a-șl pregăti 
din timp școala. în comuna Du- 
mitrești, la Pufești sau la Ba-

(Continuart In pag. a ll-a)

RAID
DE CAMPANIE 
ÎN JUDEȚUL 

IALOMIȚA

„ÎN GENERAL SUN BENE“- 
răspuns anemic al slabei 

organizări
• Dubla ipostază a unui președinte de C.A.P«
• Gradele... nepâsârii la Vinalcool Călărași • A- 
coperișul imaginar al unor pătule ca și inexistente
• Cum se ucide o zi-luminâ • Tineretul se anga-

jează. Să-i urmărim faptele I

Ne-am continuat raidul-anche- 
tă în unitățile agricole din cea 
mai fertilă cîmpie a țării, din 
Bărăgan.

...Ora 11, sediul cooperativei 
agricole de producție „11 Iunie"

din Vlad Țepeș. Tulburăm lec
tura celor două contabile, Ale
xandrina Popa șl Viorica Mușat. 
întrebăm de președinte. „Nu-1 
puteți întîlni, e in concediu 
pînă la 10 septembrie". Dumitru

TINERII ÎN ÎNTRECERE
Inițiative, angajare, împliniri

Tot mal multe știri din tot mal multe sectoare de activitate 
vin zilnic sâ confirme un fapt încârcat de semnificații : înde
plinirea cu răspundere șl tenacitate a angajamentelor In între
cerea socialistă. CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN, din che
mare ți îndemn, devine certitudine, bilanț de realizări. In băr
băteasca bătălie pentru mai mult, mal bine, mal Ieftin, tine
retul țării se află cu entuziasmul țl patriotismul său înflăcărat 
in rîndurlle cele mal înaintate. _ _

întrecerea inițiată de biroul C.C. al U.T.C. „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen", total 
Integrată în întrecerea socialistă organizată șl condusă de 
partid, în eforturile unanime ale colectivelor de muncă, dă 
roade bogate. Deja, mulțl muncitori țl din aceștia mulți tineri, 
numeroase echipe, brigăzi, sectoare au raportat realizarea 
sarcinilor pe anul acesta începlnd să lucreze In contul anului 
viitor. Panourile de onoare ale demnității, pasiunii țl măie
striei profesionale, rețin pretutindeni chipuri de tineri comuniști, 
exemple de dăruire în muncă, de spirit novator. El sînt cel care 
cu neobosit patos eaută drumul cel mal scurt spre eficiență, 
spre împliniri.

Un pagina a H-a\

Șandru, economist la brigada 
„construcții și furaje" contestă. 
„Nu e adevărat. L-am văzut di
mineață cînd a plecat la Alexan
dria pentru o mașină". Fetele 
își mențin punctul lor de ve
dere. Disputa rămîne deschisă, 
ca șl nedumerirea noastră, care 
sporește atunci cînd Încercăm să 
aflăm cîte ceva despre proble
mele concrete pe care le ridică 
campania în această unitate. 
Ne ciocnim de un zid al totalei 
necunoașteri. în afară de faptul 
că „in C.A.P. există vreo 48 de 
tractoare", cei trei nu pot să 
mal relateze nimic. Cîți coope
ratori sînt in această zi în 
cimp 7, la ce lucrează ?, cum 
a fost organizată munca ? — iată 
întrebări cu răspunsul dat prin 
ridicarea din umeri. Trebuie să 
ne descurcăm singuri. De fapt 
nici nu e prea greu. Chiar peste 
drum de sediul cooperativei se 
află grădina de legume. Citeva 
zeci de femei trebăluiesc de zor, 
cărînd la punctul de sortare-în- 
cărcare, găleți cu roșii. Discu
tăm cu Stoian Simion șl Viorica 
Istrate, șefe de echipă, cu alte 
cooperatoare. Da, aici se mun
cește bine, rodul e bogat, zilnic 
tint expediate mii de kilograme 
spre piețele orașelor. Ne Între
băm însă pe unde s-ar fi putut 
afla brigadierul Constantin Ghi- 
ță, pe care nu l-am întilnlt 
atunci, ața cum nici legumicul
toarele nu-1 întllnlseră mal de
vreme 7

„în general stăm bine" — 
răspuns cu care ne-a întimplnat 
șl vicepreședintele cooperativei, 
tovarășul Vaslle Popa, dovedește

OVIDIU MARIAN 
ION ANDREIȚA 

î
(OonUnuara tn pag. « II-a) ,

LARGI PERSPECTIVE
RAPORTURILOR DINTRE

ROMANIA SI COSTA RICA
Cea de a doua etapâ a vizitei de prietenie 

și colaborare pe care o întreprinde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in unele țâri din America 
Centrală ți America de sud s-a încheiat, 
marcind un moment remarcabil, de însem
nătate deosebită. Vizita în Republica Costa 
Rica a constituit, fără îndoială, o manifestare 
concludentă a relațiilor prietenești, tradițio
nale, a cooperării reciproc avantajoase 
româno-costaricane, o expresie generoasă a 
năzuințelor de pace, conlucrare și ir .Tegere 
între cele două țări, între cele două popoare, 
in interesul bilateral, al păcii și securității 
internaționale.

lncercind să sintetizeze semnificația istorică 
a acestui eveniment in raporturile celor două 
state, președintele Republicii Costa Rica, Jose 
Figueres Ferrer, declara : „Consider că vizita in 
țara noastră a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, acest om politic de talie mondia
lă, principalul exponent al unei țări care a

jucat și joacă un rol deosebit de important in 
conturarea actualului curs spre destindere in 
lume, constituie un eveniment extrem de sem
nificativ în evoluția relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre". La rîndul său, ministrul re
lațiilor externe, Gonzalo Facio, spunea că vi
zita președintelui român „a făcut să ne spo
rească și mai mult admirația față de persona
litatea sa puternică de promotor neobosit al 
țelurilor păcii și destinderii".

Declarațiile ospitalierelor gazde confirmă 
incă o dată primirea plină de căldură de care 
s-au bucurat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
români, din pariea personalităților politice cit 
și a populației locale. Atmosfera sărbăto-

IOAN TIMOFTE

'Continuare în nas " IV o,
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Inițiative, 
angajare, 
împliniri

Fabrica este aproape in în
tregime automatizată. Utila
te uriașe înghit cantități pe 
măsură de hîrtie și adezivi. 
După un proces de cîteva 
minute, misterios pentru pro
fani, mașina eliberează stiluri 
de carton ondulat. Materialul 
este considerat ideal pentru 
ambalaje Teoretic, fiecare 
bucată de carton ar trebui să 
fie perfectă. Intervin însă 
diverși factori, principalii 
fiind umiditatea, consistența 
adezivilor și condițiile de 
depozitare, ce transformă o 
parte a producției infimă este 
drept, în „brac tehnologic" 
sau, mai pe înțeles, în rebut

Ta Fabrica de carton a 
Combinatului de celuloză si 
bîrție Drobeta-Tumu Severin, 
căci despre ea este vorba, lu
crează foarte mulți tineri. Ei

„In general stăm bine 
răspuns anemic al slabei organizări

(Urmare din pag. I) 
că. cel puțin în privința organi
zării, în general stăm... prost. 
Pentru că, avem convingerea, 
între cele vreo 48 de tractoare" 
și cele 350 de hectare care tre
buie arate și pregătite pentru 
însămințat. există o legătură di
rectă.

Lipsa de organizare are, însă, 
și alte fațete. Cu una din ele am 
făcut cunoștință tot aici, la Vied 
Țepeș. Cooperativa dispune și de 
50 hectare vie, din soiuri foarte 
bune. Desigur, aceasta presupu
ne o muncă mai grea, preten
țioasă, dar și răsplata e pe mă
sură. Valorificarea se face prin 
Vinalcool Călărași și aici e... 
cîntecul. Proasta organizare a 
acestei întreprinderi a dus la 
diminuarea substanțială a meri
tatelor venituri ale cooperatori
lor. Neăsigurînd la timp trans
portul — așa cum a promis de 
de zeci de ori telefonic sau la 
fața locului — strugurii de ca
litate superioară s-au depreciat 
și uneori au ajuns la bază sub 
formă de... must. Aceasta în
seamnă o pierdere între 1,25 lei 
și 2,25 lei pe fiecare kilogram 
de struguri. Pe cele 50 hectare 
de vie, strugurii se măsoară cu 
tonele. Propunem forurilor de 
resort superioare o urgentă 
luare de măsuri. Cît mai sînt 
încă struguri în vie.

...ora 13,30. Poposim în satul 
Vișini, unde își află sediul una 
din brigăzile Cooperativei agri
cole de producție „Independen
ța". Lingă magazie, un trior în
conjurat cu saci pe jumătate 
plini este un semn de muncă. 
Un semn doar, pentru că în ju
mătate de ceas cît am stat aici 
n-am lntîlnit nici un om. La ple
care paznicul Vasile Roșea ne-a 
lămurit că este vorba de selec
tarea ovăzului, dar despre oa

Lecția introductivă 
a anului școlar:

Activitatea 
practică SPORT • SPORT • SPORT

(Urmare din pag. I) 
lotești te întîmpină aceeași 
bună gospodărire a localului 
școlii.

Uteciștii care au făcut practi
că în unități economice cu spri
jinul tinerilor de aici au rea
lizat scule și materiale pentru 
dotarea atelierelor din școa
lă. începînd cu data de 15 au
gust în județul Vrancea a înce
put difuzarea manualelor șco
lare. La achiziționare, trans
port, depozitare și sortarea pe 
ani de studii au contribuit șl 
uteciștii din comunele județu
lui. Tot din inițiativa Consiliu
lui județean al elevilor s-au 
constituit grupe mixte cadre di
dactice — elevi pentru atrage
rea absolvenților clasei a VIII-a 
care nu au fost admiși la con
cursurile de admitere în clasele 
a IX-a și a X-a.

Inițiativele și realizările ute- 
ciștilnr din Vrancea în vederea 
începerii noului an școlar sînt 
diverse. La începutul lunii sep
tembrie a fost convocat Consi
liul județean al elevilor. Va fi 
o întîlnire în care vor înscrie 
obiectivele realizate dar mai 
ales pe cele care necesită cu 
urgență prezența lor, pentru ca 
școala noului an să fie bine 
pregătită.

E. RUBELI

TIMIȘ. Roadele toam
nei sînt și ale elevilor

Toamna ’73 mijește, iar gos
podarii își pregătesc uneltele 
trăind de pe acum febrilitatea 
clipelor ce se apropie. Alături 
de ei elevii și studenții care de 
atîtea ori și-au dovedit hărni
cia împreună cu muncitorii o- 
goarelor. Dialogul cu tovarășa 
Aurica Gagea, secretară a Co
mitetului județean Timiș al
U.T.C. ne-a edificat asupra pre
gătirilor "e se fac pentru ca 
sprijinul dat Să fie cît mai efi
cient posibil.

— In afara studenților, nu
mărul elevilor din județ, parti
cipants la acțiunea de recolta
re a culturilor de toamnă se 
ridică Ia circa 25 000.

— In cite unități agricole din 
județ vor lucra elevii ?

— Deocamdată, cu certitudine, 
în 40 C.A.P. întreprinderile a-

ARITMETICA SUCCESELOR-

au fost recrutați șt școlarizați 
într-o unitate cu profil ase
mănător, încă înainte de in
trarea în funcțiune a fabri
cii din Severin. Odată por
nită această unitate, tinerii 
și-au uimit maiștrii, unii le 
fuseseră chiar profesori în 
timpul școlarizării, cu ușu
rința cu care au început să 
lucreze și să realizeze planul, 
lună de lună, pe utilajele 
foarte moderne care le fuse
seră încredințate. Pe măsură 
ce procesul de producție le 
devenea tot mai familiar, pre
tențiile tinerilor muncitori au 
crescut; ei nu s-au mulțumit 
doar cu îndeplinirea sarcinilor 
de plan, și-au luat angaja
mente suplimentare (600 tone 
carton ondulat și o producție 
globală de 3 milioane) și 
și-au concentrat atenția asu
pra unor posibile economii. 
Reducerea bracului a deve
nit problema nr. 1 a Fabricii. 
Din dorința fierbinte de a o 
rezolva, din ore de căutări

meni nici el nu știe pe unde 
sînt. Informații mai exacte pri
mim la sediul cooperativei din 
partea contabilului șef, tinărul 
Ion Radu. „Stăm bine tovarăși, 
în general stăm bine" — ni se 
adresează dînsul. Discutăm des
pre pregătirea spațiilor pentru 
depozitarea porumbului. „Avem 
recoltă bună și anul acesta. De 
aceea se lucrează intens la re
pararea pătulelor. La Vișini și 
aici, în centrul gospodăresc".

Intr-adevăr, recolta este bună. 
In ceea ce privește repararea 
pătulelor însă (destul de șubre
de, de altfel : cu podelele și 
pereții putreziți, fără acoperiș) 
sintem datori să spunem des
chis, deși nu ne face plăcere, 
că tovarășul contabil minte, 
înainte cu cîteva minute tre
cusem prin aceste locuri : nimic 
nu trăda prezența dulgherilor.

Continuăm discuția, care ne 
călăuzește treptat pe probleme 
vizind organizarea, mobilizarea 
Oamenilor la muncă, eficiența. 
„Cred că știți tovarăși, că la 
noi, în agricultură, se lucrează 
zi-lumină. Nici 8 ore ca în fa
brică, nici 10 ore ca pe șantier ; 
zi-lumină, tovarăși".

Știm, noțiunea am auzit-o în 
numeroase rînduri, dar nu re
zistăm ispitei de a o amănunți 
puțin cu ajutorul contabilului 
șef. Ni se spune că la cîmp se 
pleacă la ora 7 dimineață. Da, 
cu mașini și remorci trase de 
tractoare. La ora 17.30 are loc, 
la sediu, ședința zilnică de 
plan, la care brigadierii rapor
tează ce s-a lucrat în ziua res
pectivă. Așa stînd lucrurile 
(menționăm în paranteză timpul 
scurs cu deplasările la muncă 
pînă la 25 km. pauzele de masă, 
plecarea „la timp" pentru a a- 
junge la ora 17,30 în sat) con
statăm că numărul orelor de 
muncă efectivă nu trece de 7.

gricole de stat ca șl alte uni
tăți cooperatiste de producție nu 
si-au exprimat pînă în pre
zent nici o cerere.

— Afectează cumva această 
întîrziere organizatorică bur.a 
desfășurare a participării elevi
lor la campania agricolă 7

— Faptul că îndeosebi pentru 
școlile din mediul rural s-a dat 
indicația de a se statornici în
țelegerea directă a eliminat 
multe din greutățile de organi
zare. Totuși. în situațiile cînd 
va fi nevoie de deplasarea din- 
tr-o localitate într-alta, greută
țile se vor ivi dacă nu va fi 
pus din timp la punct un plan 
de muncă coordonată. Noi in
sistăm să-l realizăm.

— Ce ne puteți spune despre 
felul în care concepe munca de 
educație în această perioadă ?

— Aici, avem într-adevăr 
citeva elemente noi. Rolul con
siliului elevilor este hotărîtor. 
în această perioadă el va orga
niza acțiuni cultural-sportive, 
cercuri de prieteni ai presei, vor 
fi analizate periodic rezultate
le muncii prestate și vor fi 
stabilite cu operativitate măsu
rile ce se impun. Aș mai vrea 
să adaug că perioada practicii 
va corespunde consemnării unor 
fapte menite să furnizeze ele
mentele necesare întocmirii pro
gramului de activitate al elevi
lor pe toată perioada anului 
școlar.

ION DANCEA

GALAȚI. 932 000 ore 
muncă patriotică

Deși orele vacanței nu ș-au 
terminat uteciștii din școli au 
participat intens in ultima pe
rioadă la stabilirea obiectivelor 
în cadrul cărora vor răspunde 
prezent pentru a contribui la 
strîngerea roadelor țării. La Ga
lați o scurtă retrospectivă anti
cipează dimensiunile noilor an
gajamente asumate. în această 
vară 4 200 elevi din școli gene
rale și licee teoretice au efec
tuat 932 000 ore muncă patrioti
că realizînd economii în valoare 
de 19 200 000 lei. Principalele 
obiective unde s-au . remarcat 
prin hărnicia uteciștilor din 
școli : șantierul tineretului de la 
Vînători, parcul tineretului din 
municipiul Galați, șantierul Ine

în comun, s-au născut și me
todele : încadrarea judicioasă 
a formatelor pe lățimea de 
lucru, scurtarea la limita 
admisă a lungimii de tăiere, 
folosirea la maximum a hîrti- 
ei de pe bobine, valorificarea 
deșeurilor, urmărirea deose
bit de atentă a proceselor 
tehnologice și a fazelor de
pozitării. Toate aceste mă
suri, respectate cu strictețe, 
vot aduce la sfîrșitul anului 
fabricii, pe lingă producția 
suplimentară, o reducere a 
consumului de carton de 112 
tone, o reducere a consumu
lui de sfoară sintetică în va
loare de 789 000 lei și de 
clei polivinilic reprezentînd 
96 090 lei.

Odată declanșată, acțiunea 
a continuat cu hotărîrea ute- 
ciștilor de a recupera zilnic 
cel puțin 10 cutii din carton 
rebutat. Cu migală, acesta 
este trecut prin mașină, cu 
viteză redusă, i se redau ca
litățile pierdute ji dimensiu• • •••••••••

Da, nici ca în fabrică, nici ca 
pe șantier 1 Zi-lumină înseamnă 
de fapt jumătate din orele unei 
zile luminoase. Cine și cui își 
fură atunci căciula, vehiculind 
cu insistență această noțiune 1

...Se cuvine spus, în finalul a- 
cestei relatări, și cîteva cuvin
te în legătură cu prezența tine
rilor în campanie. La Comitetul 
județean Ialomița al U.T.C., to
varășul prim secretar Romus 
Tolea, ne prezintă un amplu 
program de acțiuni, specifice ac
tivităților sătești din această 
ipamnâ. Le reținem, o dată cu 

In aceste momente de vîrf ale campaniei de toamnă, meca 
nizatorii județului Dîmbovița desfășoară largi acțiuni menite să 
urgenteze ritmul lucrărilor și să le îmbunătățească din punct de 
vedere al calității. Zi-lumină ară, discuie și seamănă griul, trans
portă în cîmp îngrășămintele naturale.

Foto : ȘT. WEISS

lul de rocadă, de fapt o bază 
sportivă ce va fi oferită în dar 
de uteciști preșcolarilor și șan
tierul Combinatului siderurgic 
Galați unde a funcționat și o 
tabără interjudețeană. Spre deo
sebire de alți ani I.A.S.-urile au 
solicitat în această vară spriji
nul tinerilor din școli, aceasta 
atirmîndu-se prin calitatea mun
cii lor la Șendreni, Tulucești și 
Frumușița. De asemenea, in mu
nicipiul Galați uteciștii au lu
crat la amenajarea a 180 hecta
re spații verzi ceea ce echiva
lează cu 3 milioane lei, construc
ții la taluzări (1,5 milioane lei), 
la îngrijirea arboretului pe o 
suprafață de 30 hectare (500 000 
lei). Printre fruntași se cuvine 
a fi menționate organizațiile 
U.T.C., conducerile școlilor și- 
cadrele didactice de la liceele 
nr. 1 și 3 de la școlile generale 
nr. 16, 20 și 30, de la școala pro
fesională auto care au efectuat 
— lucrări de foarte bună cali
tate și au organizat excelent 
brigăzile de muncă. Totuși, așa 
cum remarca șl tovarășa Elisa- 
beta Manole, secretar al Comi
tetului municipal U.T.C. Galați, 
multe școli nu au luat din timp 
măsurile organizatorice necesa
re, pentru desfășurarea în bune 
condițiuni a muncilor patriotice 
lăsînd pe seama activiștilor Co
mitetului municipal sarcina mo
bilizării elevilor (așa cum s-a 
întîmplat la școlile generale nr. 
1, 3, 6, 7, 9, și 29). Și încă un 
aspect, nu toate organizațiile 
U.T.C. au cerut conducerilor 
școlilor sprijinul pentru îndru
marea și supravegherea de că-, 
tre cadrele didactice. Pentru pe
rioada următoare însă au fost 
încheiate convenții Intre școli și 
7 I.A.S.-uri din județ urmînd ca 
între 15 și 30 septembrie să fie 
prezențl pe ogoare 3 900 elevi, 
iar în săptămînile următoare 
alți circa 10 000 elevi. în afara 
tinerilor cuprinși în aceste ac
țiuni, alți 10 000 elevi vor fi 
prezențl, în continuare, la am
ple acțiuni de muncă patriotică 
care se vor desfășura la Șantie
rul național al tineretului de la 
Combinatul siderurgic, la cele
lalte șantiere din agricultură și 
silvicultură, la acțiuni de înfru
musețare a municipiilor, orașe
lor și comunelor din județul 
Galați.

CALIN STANCULESCU 

nile corespunzătoare. Trep
tat, cele 10 cutii recuperate de 
fiecare schimb, au devenit 40. 
Puțină aritmetică ne demons
trează că o muncă atentă de 
cîteva zeci de minute poate 
aduce lunar un profit de 
24 000 lei.

O dată mai mult — căci 
vești despre economii, solu
ții tehnice originale, supli
mentări de plan, ne sosesc 
zilnic — am căutat să aflăm 
ce anume stă la baza luării 
unor astfel de angajamente 
ce presupun multă muncă și 
dăruire. Răspunsul fie că a 
venit din partea lui Mihai 
Anițescu, Ion Vieșu sau 
Aurel Barbu (ca să cităm 
doar trei dintre fruntașii fa
bricii) a fost același — dorința 
de a contribui nu cu ceva, ci 
cu tot ce se poate, la înde
plinirea planului fabricii, 
înainte de termen.

MONICA ZVIRJINSCHI

RAID
DE CAMPANIE 
ÎN JUDEȚUL 

IALOMIȚA
hotărîrea celor 3 000 de mecani
zatori și a celor 6 000 de coope
ratori uteciști, deciși să-și spo
rească eforturile, să facă tot ce 
depinde de ei pentru încheierea 
cu succes a campaniei. In aju
torul lor s-au angajat să vină 
Si 8 000 de elevi, ca și numeroși 
tineri din industrie, pentru a 
contribui la strîngerea la timp 
și fără pierderi a recoltei. Re
ceptăm, deja, veștile bune, re
zultate deosebite, din partea ti
nerilor din cooperativele agri
cole Iazu, Scînteia, Valea Cio
rii, Dor Mărunt, Cocora. Gri- 
vița, Grindu, Făcăeni, Jegălia.

Turul ciclist al României
Premiul „Scînteii tineretului"

Ziarul „Scînteia tineretului" oferă un premiu constînd în
tr-o bicicletă „Pegas" celui mai tînăr rutier situat în pri
mele 10 locuri ale clasamentului general Individual al „Tu
rului României".

Premiul va fi înmînat cîștigătorului, duminică după 
amiază, pe stadionul „23 August" cu prilejul sosirii cara
vanei cicliste și a festivității de premiere.

Turul ciclist al țării noas
tre a programat joi etapele 
a 7-a și a 8-a. Prima, desfă
șurată dimineața pe ruta 
Vatra Dornei — Mestecăniș 
(17 km), contracronometru 
individual, a fost cîștigată de 
campionul național M. Rin- 
dașu (Metalul Plopeni), cro
nometrat în 31’36”. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
R. Cangini (Italia) — 31’50” 
și M. Ramașcanu (Djnamo) 
— 31’55”. Etapa a 8-a, Vatra 
Dornei — Cîmpulung Mol
dovenesc — Suceava (114 
km), a revenit tînărului di-

întrecerile finale ale unei originale 
și atractive competiții

„CUPA CUTEZĂTORII LA FOTBAL
O competiție originală, o 

întrecere de fotbal rezervată 
exclusiv copiilor din mediul 
sătesc : este vorba de „Cupa 
Cutezătorii" la fotbal. Com
petiția inițiată și organizată 
de revista „Cutezătorii'" — 
aflată în acest an la a treia 
ediție — a reunit la startul 
întrecerilor din această vată 
peste 160 de echipe din în
treaga țară.

Disvutele finale ale celor 
mai buni dintre micii fotba
liști vor avea loc în Bucu
rești, după următorul pro

25 de ani de la crearea
Republicii Populare Democrate

Coreene

ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ

Aniversarea unui sfert de veac 
de la crearea Republicii Popu
lare Democrate Coreene a fost 
marcată, în București, joi după- 
amiază, la Sala mică a Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, printr-o adunare festivă or
ganizată de către Comitetul 
municipal București al P.C.R. și 
Asociația de prietenie româno- 
coreeană.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Corneliu Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, Ion 
țlrăciun, ministrul industriei 
ușoare, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale șl 
șef al Marelui Stat Major Ni- 
colae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ac
tiviști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești, oameni al 
muncii din întreprinderile și In
stituțiile Capitalei.

Au luat, de asemenea, parte 
Li Min Su, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, și membri 
ai ambasadei.

Semnificația evenimentului a- 
niversat a fost relevată de Ni- 
colae Agachi, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei me
talurgice, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, președintele 
Asociației de prietenie româno- 
coreene.

După ce a trecut în revistă 
realizările remarcabile obținute 
de oamenii muncii din R.P.D. 
Coreeană, în cei 25 de ani care 
s-au scurs de la proclamarea Re
publicii, și a relevat eforturile 
pe care poporul coreean le de
pune astăzi pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al 
V-lea Congres al Partidului 
Muncii, vorbitorul a subliniat că 
succesele obținute în construcția 
socialistă în partea de nord a 
țării constituie, în același timp, 
o puternică bază politico-econo- 
mică în lupta pe care poporul 
coreean o duce pentru unifica
rea independentă și pașnică a 
patriei.

Partidul și statul nostru acor
dă cea mai mare atenție in
tensificării relațiilor de priete
nie. solidaritate și colaborare pe 
multiple planuri cu toate țările 
socialiste, de solidaritate inter- 
naționalistă cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pe 
baza egalității depline, a res
pectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora în mod de sine 
stătător linia politică.

Vizitele pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a făcut în 
țări din Europa, Asia și Africa, 
precum și vizitele pe care le 
efectuează în prezent Intr-o se
rie de state latino-americane, 
constituie o expresie a politicii 
internaționale active a partidu
lui nostru și au ca scop promo
varea cauzei prieteniei și cola
borării dintre poporul român și 
celelalte popoare ale lumii.

Nouă ne sînt încă vil în a- 
mintire primirea călduroasă fă

namovist N. Voican, în 
3h02’09”. După 9” a, sosit 
grosul plutonului, al cărui 
sprint a fost Cîștigat de 
N. Gavrilă (Steaua), învin
gător în fața lui Ilie Valen
tin (Dinamo).

In clasamentul general in
dividual conduce V. Teodor 
(România), urmat la 4'51” de 
V. Selejan (România), la 
5'29” de Gh. Dimitrov (Bul
garia) și la 6’23” de I. Cer
nea (România).

Astăzi are loc etapa a 9-a 
pe ruta : Suceava — Roman 
— Bacău (148 km).

gram : semifinalele pe tere
nurile Clubului „Dinamo", in 
zilele de 9 și 10 septembrie, 
de la orele 10,00, iar finala în 
ziua de 11 septembrie, orele 
12,30 pe terenul central al 
aceluiași stadion. Pentru 
semifinale s-au calificat ur
mătoarele 4 formații: „Real" 
(comuna Cungrea) județul Olt. 
„Olimpia" (comuna Buda) ju
dețul Buzău, „Viitorul" (co
muna Seaca de Cîmp), jude
țul Dolj și A S „Silitorul" (co
muna Bolintin Deal) — jude
țul Ilfov. 

cută delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
în timpul vizitei făcute în Re
publica Populară Democrată 
Coreeană, entuziastele întîlniri 
cu oamenii muncii și îndeosebi 
convorbirile prietenești avute 
de către conducătorii noștri de 
partid și de stat, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen. Vizita, discuțiile purtate, 
cit și înțelegerile care au inter
venit au marcat un moment de 
o însemnătate deosebită în cro
nica relațiilor româno-coreene.

A luat apoi cuvîntul Li Min 
Su, ambasadorul R.P.D. Coree
ne.

Prin crearea R.P.D. Coreene, 
poporul coreean, care în trecut 
a fost lipsit de patrie și a fost 
supus tuturor înjosirilor și u- 
milințelor, s-a transformat în
tr-o națiune puternică, cu dem
nitate, Intr-un stat glorios, su
veran și Independent, care, lu- 
înd puterea în propriile sale 
mîini, sub steagul R.P.D. Co
reene a pășit îp arena Interna
țională cu drepturi egale cu 
toate celelalte țări din lume.

In perioada de după război, 
poporul coreean a reconstruit, 
din temelii, economia națională 
distrusă de război, Intr-un timn 
scurt, a înfăptuit cu succes In 
perioada de 4—5 ani transfor
marea socialistă la orașe șl sate, 
a Instaurat In țară cer. mal îna
intată orînduire socială fără 
exploatare și asuprire, desfăsu- 
rînd energic construcția socia
listă.

In prezent, îndeplinind sarci
nile programatice trasate de cel 
de-al V-lea Congres al Partidu
lui Muncii din Coreea, poporul 
coreean duce o luptă viguroasă 
pentru a îndeplini cu succes 
planul sesenal.

Referindu-se apoi pe larg la 
problema unificării patriei, sar
cină națională supremă care stă 
în fata ponorului coreean, vor
bitorul a spus : Tovarășul Kim 
Ir Sen. conducătorul stimat și 
iubit al poporului coreean, a 
trasat, din primele zile ale scin
dării țării, orientarea justă în 
vederea realizării unificării in
dependente și pașnice a patriei.

Exprimînd profunde mulțu
miri Partidului Comunist Ro
mân. Guvernului și poporului 
român, care au acordat totdea
una sprijinul lor activ și au 
manifestat solidaritate fată de 
lupta poporului coreean pentru 
unificarea independentă, pașnică 
a patriei, vorbitorul a spus în 
continuare :

Poporul coreean, care prețu
iește relațiile de prietenie și de 
co’aborare cu ponorul frate ră
mân. urmărește cu mare ătenrie 
și permanent lupta poporului 
român pentru consolidarea so
cialismului în țara sa.

Datorită politicii externe in
dependente si iubitoare de pace 
duse de Partidul Comunist Ro
mân, prestigiul international al 
Republicii Socialiste România 
crește pe zi ce trece.

Poporul coreean se bucură sin
cer de succesele remarcabile ob
ținute de poporul frate român 
în construirea socialismului în 
țară și îl felicită călduros.

SPARTACHIADA 
ARMATELOR 

PRIETENE
Urmărite cu viu interes de 

zeci de mii de spectatori, in 
diferite orașe din Cehoslovacia 
continuă competițiile celei de-a 
3-a ediții a Spartachiadei de 
vară a armatelor prietene.

La Bratislava, unde se des
fășoară turneul de handbal, se
lecționata României a întrecut cu 
scorul de 28—14 (12—7) echipa 
Bulgariei.

La tir, pe poligonul din orașul 
Plsen, . s-a disputat proba de 
armă liberă calibru redus, 60 de 
focuri — poziția culcat. Pe pri
mul loc s-a clasat Anton Svarc 
(Cehoslovacia) — 600 puncte
(record mondial egalat), urmat 
de__ Vladimir Parhimovici
(U.R.S.S.) — 597 puncte, Teodor 
Col dea (România) — 596 puncte

Pe ringul din sala de sport 
a orașului Olomouc, in limitele 
categoriei cocoș, Dinu Condurat 
l-a învins la puncte pe polone- 
zul Roznlcki, iar la categoria 
mij.ocie mică. Ștefan Florea l-a 
întrecut la puncte pe Cindajnuj 
(R.P. Mongolă).

Joi, în cadrul concursului de 
atletism al Spartachiadei de 
vară a armatelor prietene de la 
Praga, proba de 5 000 m plat a 
fost cîștigată de sportivul român 
Petre Lupan (Steaua), cronome
trat cu timpul de 13’ 48” 8/10 — 
nou record național. Vechiul re
cord era de 13’ 49” 8/10.

• Reprezentativa masculină de 
volei o României și-a început 
turneul în Japonia, evoluind la 
Osaka, în compania unei selec
ționate locale. Victoria a revenit 
voleibaliștilor români cu scorul 
de 3—1 (11—15, 15—2, 15—9 
15-4).

• Selecționata română de 
rugby a întîlnit la Cordoba re
prezentativa Argentinei. Partida 
s-a încheiat cu scorul de ,6 -10 
in favoarea gazdelor, după ce la 
pauză scorul era favorabil rug- 
biș iilor români cu 4—3.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Federative a Brazilei, EMILIO GARRASTAZU 
MEDICI, următoarea telegramă :

Aniversarea a 151 de ani de la proclamarea independenței 
naționale a Republicii Federative a Braziliei îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă adresa, excelență, în numele Consiliului de Stat, 
al poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele 
mai buhe urări de fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului brazilian.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între 
Republica Socialistă România și Republica Federativă a Braziliei 
vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, în interesul popoarelor 
noastre, al păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Orientale a Uruguayului, JUAN MARIA 
BORDABERRY, următoarea telegramă :

Exprim vii mulțumiri pentru mesajul de felicitare, și la rindul 
meu adresez Excelenței Voastre urările mele de fericire per
sonală.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi la prînz pe 
Mahmood Abdulla Ushaish, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, care ne 
vizitează țara in fruntea unei 
delegații economice guverna
mentale.

La invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. în zilele 
de 2—5 septembrie 1973, o dele
gație a Conducerii Centrale a 
Federației Sindicatelor Libere 
Germane (F.D.G.B.), condusă de 
Johanna Topfer, vicepreședintă a 
Conducerii Centrale a F.D.G.B., 
a efectuat o vizită de prietenie 
în Republica Socialistă România.

Delegația sindicatelor din R.D. 
Germană a fost primită de to
varășul Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., și a purtat discuții cu 
o delegație condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

PROGRAMUL IIIPASAREA LIBERA : Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30) — La 
ora 20 - PHENIAN - Gala filmu
lui din R.P.D. Coreeană.

FELLAGA : Lumina (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 . 18.30 . 20,45).

PERECHILE : Patria (orele 9 ;
12 ; 15 ; 18 ; 21), Festival (orele 9 ;
11,45; 14.30; 17,30; 20.30). Gradina
Festival (orele 19,15).

CONSPIRAȚIA : Gloria (orele 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18.15; 20,30), Cen
tral (orele 9.15; 11.30: 13.45: 16;
18,15; 20,30). Luceafărul (orele 9; 
11,15; ÎS,30; 16; 18,30; 20.45), Gră
dina Luceafărul (ora 19.30).

POLIȚISTUL : București (orele 
9 , 11,15 ; 13,30 ; 16,30 . 18.45 ; 21) ; 
Scala (orele 9 : 11,15 : 13.30 : 16 ;
18,30 ; 21) : Excelsior (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 : 20.30) ;
Stadionul Dinamo (orele 19.30), 
Grădina București (orele 19.30).

DEPARTE DE TIPPERARY >
Favorit (orele 9.15 : 11.30 : 13.45 ; 
16; 18,15: 20.30) Modern (orele
9: 11.15; 13,30: 16: 18.15: 20,30).
Victoria (orele 10: 12; 15: 17; 19: 
21).

EGLANTINE : Doina (orele 11 ;
13 ; 15.15 ; 17.30 : 20 — program de 
desene animate nentru copil ora
9.30) .

FERMA DIN ARIZONA : Tim
puri Noi (orele 9.15—19 în conti
nuare).

PARAȘUTIȘTII : Buzeștl (orele 
9 : 11.15 ; 13.30 : 16 : 18 15 : 20.30) ; 
Melodia (orele 9 : 11,15 ; 13.30 ;
16 : 18.30 ; 20,45) ; Grădină Ruzești 
(ora 19 30).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Crivița (orele 9 ; 12 . 15.15 : 18 ;
20.30) . Volga (orele 8.45: 1115;
13.30: 15.45: 18.15: 20,45).

CARTEA JUNGLEI : Miorița
(orele 9 : 11.15 ; 13.30 : 15.45 : 13 ;
20.15) .

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Popular (orele 16 : 18 : 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Tomls (orele 9 : 11.15 : 13,30 :
15.45 : 18,15 : 20.30) : Aurora (orele 
9 : 11.15 : 13.30 15.45 ; 18 : 20.15) ;
Flamura (erele 9 : 11.15 : 13.30 :
16 : 18.15 ; 20,30) . Grădina Aurora 
(orele 19,30) : Grădina Tomis (o- 
rele 19.30).

EVA ȘI ADAM i Viitorul (orele 
18 : 18 : 20).

DISTRATUL : înfrățirea (orele
15.30 : 18 . 20.15).

JUCĂTORUL :■ Drumul Sării (o- 
rele 15.30 : 18 : 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARF : 
Dacia (orele 9 : 11.15 : 13.30 : 16 ;
18.15 ; 20,30).

AUTOSTOP t Pacea (orele 16 ; 
18 : 201.

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : Bucegi (orele 15,45 ; 18 ;
20.15) ; Arta (orele 15.30 : 18 :
20.30) : Grădina Bucegi (orele
19.30) .

TU. EU ȘI MICUL PARIS : Fe
rentari (orele 15.30 , 18 : 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Gilt- 
lești (orele 15.30 : 18 : 20.30) : Mun
ca (orele 15 30 : 18 . 20.15).

ULTIMUL CARTUȘ : Cosmos
(orele 15.30 : 18 : 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VINTUK11 
Rahova (orele 15 30 18 . 20.15).

VALTFR APARĂ SARA1EVO: 
Floreasca (orele 15.30 19).

FLUTURII STNT LIBERI t Uni
rea (orele 15.30 : 17.45 20) : Gră
dina Unirea (orele 19.30)

CUTEZANȚA : Cotrocenl (orele 
15 30 - 18 : 20.15).

INFAILIBILUL RAFFLES ! Li
ra (orele 15.30 . 18 . 20.15) : Moși
lor (orele 16 : 18 20) : Grădina
Lira (orele 19.30)

COWBOY : Crtnsașl (orele 15.30 : 
18 : 20 15).

CIPRIAN PORUMBESCU t Fla
căra (orele 16 19.30)

ANTONII! Șl CLEOPATRA : 
Progresul (orele 15 30 19)

FT.ORENTINER NR 73 t Vttan 
(orele 15.30 : 18 20.15).

LOVE STORY : Grădina Capitol 
(ora 19)

SIMON TEMPLAR INTERVf- 
NE : Grădina Vitan (ora 19,30).

La primire, desfășurată intr-o 
atmosferă de cordialitate, a par
ticipat Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme referitoare la 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare și cooperare economică și 
tehnică și a schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

La Universitatea din Cluj au 
început joi lucrările slmpozionu- 
lui internațional „Teoria con
structivă a funcțiilor”, organizat 
de Academia Republicii Socia
liste România și Ministerul 
Educației și învățămîntului. Iau 
parte numeroși matematicieni 
din țară, precum și din Bulgaria. 
Canada, Cehoslovacia, Franța, 
Republica Federală Germania, 
India, Israel, Japonia, Iugosla
via, Olanda, Polonia, S.U.A., 
U.R.S.S. și Ungaria. In program 
sînt înscrise 160 de lucrări știin
țifice.

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Patria" de N. 
Oancea. 10,00 Clubul curioșilor. 
11,00 Știință șl tehnică. 11.10 Profil 
pe portativ — Lucreția Ciobanu.
11,30 Antract muzical. 12,00 Trans
misiuni directe din țară. 12,10 In
vitație In fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineața. 17.00 Știrile după-amte- 
zii. 17,05 Alo, Radio i — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Arhi
tectura. 18,10 Concert din opere. 
18,55 Melodia zilei. 19,00 In direct... 
de la Institutul național de infor
mare șl documentare științifică și 
tehnică. 19,30 Știri. 19:35 Casa de 
discuri ..Eiectrecord" prezintă ro
manțe cu Ioana Radu. 20,00 Edu
cație, răspunderi. Priorități mas
culine sau preludecăți 7 20,30
Concerte gross! op. 10 pentru vioa
ră, corzi și cantinuo. 21.no Radio- 
super-tep. Topul topurilor. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22.35 Ve
dete ale muzicii ușoare. 23.15 Poe
tica. loan Reu. 23.20 Jazz-vari 
23.55—24,00 Ultimele știri.

Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : DONA 
DIANA - ora 20; Teatrul .Lucia 
Sturdza Bulandra" (La Teatrul de 
vară Herăstrău) : A 12-A NOAP
TE — ora 20; Teatrul „C. Tănasn” 
(Sala Savov) : TRASMITUL MF.U 
DRAG - ora 19,30: (Grădina Bo
ema) : ESTIVAL BOEMA - ora 
20, la grădjna Boema.

i»1-—■ wa

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba rusă. 9,30 O 
viată pentru o idee : Daniel Da- 
nielopolu. 10.05 Selectiunl din 
..Seara pentru tineret". 11.05 An
sambluri folclorice : Doina Bucu- 
reștiului. 11.35 Meridiane literare. 
11,55 Tineri cîntăreti români lau
reat! ai concursurilor Internationa
le 1973. 12,45 Municipalitatea răs
punde bucureșteanuiui. 13,05 Tele
jurnal. 16.00—17.00 Teleșcoală : 
radioactivitatea ; antologie șco
lară. 17,30 Curs de limba engleză. 
18,20 Imagini din Brazilia. 18.35 T.-a 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto. 18.50 Teleconferin! a 
de presă • Utilizarea și gospodă
rirea fondurilor fixe a materiilor 
prime, materialelor, combustibilu
lui și energiei în unitățile eco
nomice. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 - an hotărîtor. 20.00 
Cîntecul săptămînii : ..O ramură 
spre cer". 20.05 Reflector. 20 20 
Omul de lîngă tine • Mecanicul de 
locomotivă. 20.40 Film artistic.
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL TI

20.00 Avanpremieră. 20.05 între
bări și răspunsuri : Mutațiile pe
trecute în structura socială a 
României în ultimele trei decenii ; 
Ce înseamnă educația permanen
tă. 20.30 Pagini muzicale de mare 
pooularitate. 20,55 Teatru scurt : 
..Doi pe cal. unul pe măgar" de 
Oldrich Danek. Tn românește de 
Dan Raicu. 22.15 Film serial : 
..Arthur".
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vizita TOVAnasumi wicolae ceausescu in venezuela
La sosirea pe aeroportul 

din Caracas
Depunerea unei coroane de flori 

la Panteonul National
Cuvîntarea președintelui

RAFAEL CALDERA
Cuvîntarea președintelui 

NICOIAE CEAUSESCU
Excelenta Voastră domnule 

președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România,

Cu cele mai ferme si adinei 
sentimente pentru prietenia șl 
cooperarea dintre popoarele 
noastre, îmi este deosebit de 
plăcut să vă urez bun venit — 
în numele guvernului și poporu
lui din Venezuela — dumnea
voastră, distinsei doamne 
Ceaușescu și iluștrilor membri 
ai delegației care vă însoțește.

Venezuela admiră și stimează 
națiunea română pentru istoria 
sa și evenimentele petrecute în 
ultimii ani pe care le cunoaș
tem bine. Cunoaștem, de ase
menea, efortul pe care îl faceți 
pentru a atinge etape superioare 
de dezvoltare, precum și acti
vii, ea desfășurată de dumnea
voastră și de distinșii membri 
ai delegației, în slujba poporu
lui român. Cunoaștem aceste 
lucruri în mod direct, pentru că, 
în Venezuela, trăiesc de mai 
mulți ani, bărbați și femei năs- 
cuți pe pămîntul României, care 
au adus aici imaginea unei prie
tenii cordiale, a colaborării, 
identifieîndu-se cu aspirațiile și 
necesitățile poporului venezue- 
lean.

Prin intermediul acestor ce
tățeni de origine română, dintre 
care mulți s-au incadrat în na
țiunea venezueleană, precum și 
ai unor cetățeni veniți din alte 
țări ale Europei centrale și ră
săritene, poporul nostru a putut 
să cunoască mai direct calită
țile umane ale poporului român, 
a putut să creeze, printr-un 
contact zilnic cu aceștia, relații 
mai trainice și concrete.

în prezent, excelență, cînd 
tehnica a eliminat distanțele

Președintele Nicolae Ceausescu,J ’

cetățean de onoare al capitalei
Venezuelei și al districtului federal

Caracas
Joi la amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu a primit la 
reședința sa din Caracas, o de
legație a Consiliului municipal 
al capitalei venezuelene, alcă
tuită din Antonio Garcia Ponce 
(Partidul Comunist din Vene
zuela), Jorge Rivas Beriveitia 
(Uniunea Republicană Democra
tică — U.R.D.), Eduardo Nogue- 
ra (Mișcarea Populară Justiția- 
listă).

Eduardo Noguera a înmînat 
președintelui Consiliului de Stat 
al României diploma de oaspe
te de onoare al capitalei și al 
districtului federal Caracas.

Inmînind diploma EDUARDO 
NOGUERA a subliniat : Comisia 

dintre țările lumii, ar fi de ne
conceput să fie create In mod 
artificial, de către oameni, alte 
distanțe derivate din modul di
ferit de a gindi și de a fi, ui- 
tînd elementele esențiale care 
li unesc pe oameni, precum șl 
necesitatea ca aspirațiile lor să 
se împlinească cit mai curind. 
Sînt convins că ne aflăm la 
porțile unei noi experiențe uni
versale, in care popoarele și 
conducătorii lor se vor convin
ge, de fiecare dată mal mult, 
de necesitatea căutării elemen
telor care îi apropie, care să le 
permită relații sincere, creînd 
astfel posibilitatea obținerii 
unei vieți bune pentru toți oa
menii.

Sînt sigur, excelență, că și 
dumneavoastră sintețl de ace
eași părere. Apreciez ca un act 
de deosebită importantă vizi
ta dumneavoastră în America 
Latină. Venezuela, în cadrul 
marii familii latino-americane, 
are conștiința responsabilității 
care îi revine în ceea ce privește 
destinul universal si apropierea 
de popoarele din Europa, nu 
numai din Europa occidentală, 
ci și din Europa centrală și Eu
ropa răsăriteană, iar trezirea 
unor noi speranțe în acest sens 
constituie un fapt, fără Îndoială, 
promițător care, sînt sigur, va 
aduce noi schimbări în lume.

în numele guvernului meu, 
în numele tuturor compatrioți- 
lor mei, îmi exprim sincera | 
convingere că vizita dumnea- i 
voastră va întări relațiile de j 
prietenie, va identifica nume- j 
roasele căi care există pentru I 
o colaborare fructuoasă îi avan- i 
tajoasă între Venezusla fi Ro- j 
mânia.

însărcinată de Consiliul Muni
cipal din Caracas, este foarte 
onorată că poate să vă înmîne- 
ze actul prin care sînteți decla
rat, pe bună dreptate, cu mare 
prietenie și dragoste, oaspete 
de onoare al capitalei Republi
cii și al districtului federal Ca
racas.

Luind cuvîntul, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 
Mulțumesc mult Consiliului Mu
nicipal din Caracas pentru a- 
ceastă distincție pe care o con
sider drept o expresie a 
sentimentelor de prietenie față 
de poporul român, față de po
litica sa de pace și colaborare 
Internațională, față de politica

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă,
Doamnelor șl domnilor.
Aș dori să vă exprim cele mai 

sincere mulțumiri pentru cuvin
tele amabile pe care mi le-ați 
adresat, pentru urările de a ne 
simți cit mai bine in patria 
dumneavoastră și, totodată, aș 
dori să vă transmit, domnule 
președinte, dumneavoastră, și tu
turor gazdelor noastre, un salut 
cordial din partea mea, a soției 
mele, din partea guvernului și 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Este pentru noi o deosebită 
plăcere că ne găsim astăzi pe 
pămîntul frumoasei Venezuele, 
că putem să vă adresăm aceste 
saluturi și cuvinte prietenești 
pentru poporul venezuelean.

într-adevăr, țările noastre se 
găsesc pe continente diferite, au 
orînduiri sociale diferite, dar au 
multe puncte comune : sînt țări 
care se preocupă de dezvoltarea 
lor economico-socială și depun 
eforturi pentru a asigura dezvol
tarea civilizației în propriile 
țări, pentru a asigura fericirea 
poporului. Desigur, că vremurile 
pe care le trăim astăzi, revolu
ția impetuoasă tehnico-științifi- 
că impun ca o necesitate co
laborarea strînsă dintre statele, 
dintre națiunile întregului nos
tru glob, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

între România și Venezuela 
există relații vechi de prietenie. 
Mulți cetățeni ai patriei dum
neavoastră au vizitat România, 
au putut cunoaște unele din 
preocupările poporului român 
pe calea dezvoltării sale econo- 
mico-sociale, așa cum mulți ce
tățeni români au vizitat Vene
zuela și au putut cunoaște unele 
din preocupările dumneavoastră. 
Noi apreciem mult eforturile pe

Sa de dezvoltare a relațiilor 
multilaterale cu Venezuela, o 
expresie a dorinței de a extin
de această colaborare în viitor.

Vă rog, totodată, să transmi
teți salutul meu întregului Con
siliu Municipal și, de asemenea, 
salutul meu, al populației ca
pitalei noastre, orașul București 
— tuturor locuitorilor Cara
casului și cele mai bune urări 
de prosperitate, bunăstare și 
pace.

La solemnitate au asistat to
varășii Ștefan Andrei. George 
Macovescu și Petrache Dănilă, 
ambasadorul României la Ca
racas.

care poporul venezuelean le 
face tn dezvoltarea sa, succesele 
obținute pe această cale. Toate 
acestea mă îndreptățesc să re
afirm că există reale posibilități 
ca intre România și Venezuela 
să se dezvolte relații și mai 
largi de colaborare in toate do
meniile de activitate.

Trăim intr-o lume de mari 
transformări. Fopoarele sint 
vital interesate de a se pune 
capăt vechii politici și de a se 
asigura o politică nouă, bazată 
pe deplina egalitate intre na
țiuni, respectul independenței și 
suveranității, pe neamestecul In 
treburile interne, pe avantajul 
reciproc. S-au obținut succese 
pc calea destinderii in relațiile 
internaționale, dar aceste suc
cese impun cu atit mai mult 
fiecărui popor — fie el mare 
sau mic — de a acționa pentru 
dezvoltarea noii situații interna
ționale, pentru o colaborare 
trainică și o pace îndelungată.

în acest spirit vizităm țara 
dumneavoastră, cu convingerea 
că vom găsi noi căi de extin
dere a colaborării între popoare
le noastre in multe domenii de 
activitate. că vom găsi multe 
puncte de înțelegere cu privire 
la colaborarea pe plan interna
țional în vederea unei lumi mai 
bune și mai drepte, o lume a 
păcii, că aceste nfizuinți cores
pund pe deplin, atit intereselor 
popoarelor noastre, cit și intere
selor tuturor popoarelor care do
resc să trăiască în pace și in 
libertate.

Cu aceste sentimente și cu a- 
ceste ginduri, doresc să adresez, 
încă o dată, poporului prieten 
venezuelean urările noastre prie
tenești și să exprim speranța că 
vom încheia cu bune rezultate 
vizita, convorbirile cu dumnea
voastră. (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de . Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
la reședința sa din Caracas — 
La Vineta — pe Lorenzo Fer
nandez, candidat la președinție 
din partea partidului de guver- 
nămint C.O.P.E.I.

La primire au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al P.C.R., 
și George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. Au 
asistat, de asemenea, Eduardo 
Fernandez, vicesecretar general 
al partidului C.O.P.E.I., și Ber- 
nando Level, secretar pentru 
problemele relațiilor internațio
nale al partidului C.O.P.E.I.

Au fost discutate, într-o at
mosferă de prietenie, probleme 
de interes comun privind relați
ile dintre România și Venezuela 
și au fost abordate unele pro
bleme ale situației internațio
nale.

Ziua de joi a Înscris ca prim 
moment al programului vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Venezuela depunerea unei 
coroane de flori la Panteonul 
Național din Caracas.

...Este o dimineață senină. 
Crestele scăldate în verdeață ale 
munților care străjuiesc orașul 
se profilează pe cerul de un 
albastru- Intens. Sintem la re
ședința prezidențială „La Vi
neta", așezată pe una din coli
nele orașului. Este o clădire mo
dernă, distinsă prin eleganța li
niilor arhitectonice.

Coloana oficială de mașini se 
îndreaptă spre Panteonul Na
țional. Străbatem autostrăzi su
prapuse, precum „El Valle del 
Este“ ; în zare se detașează silu
etele zvelte ale unor blocuri im
punătoare, opere arhitectonice 
din sticlă șl beton, clădiri pen
tru instituții — dovadă elocven
tă a unei metropole care tră
iește intens ritmul trepidant al 
vieții moderne.

Coloana oficială ajunge in
tr-un cartier în care s-a păstrat 
cu rigurozitate nealterată am
bianța trecutului. In față se 
înalță cele trei turnuri cu cu
pole albe, Împodobite, ale Pan
teonului Național, o clădire în 
stil hispano-american. Aici sint 
adăpostite rămășițele pămîntești 
ale eroului național Simon Bo
livar, supranumit „El Liberta- 
dor“, cel care prin faptele sale 
istorice și-a dedicat întreaga 
viață luptei de eliberare de sub 
dominația spaniolă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de ministrul de externe, 
George Macovescu, și alte per
soane oficiale, se oprește un mo
ment pe scările de marmură ale 
Panteonului. O fanfară intonea
ză imnurile de stat ale Româ
niei și Venezuelei. Președintele 
Consiliului de Stat se îndreaptă 
spre incinta Panteonului. Se

DEJUN OFICIAL
La reședința prezidențială „La 

Casona" a avut loc, joi, 6 sep
tembrie, dejunul oferit în onoa
rea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu de 
către președintele Republicii Ve
nezuela, Rafael Caldera, și 
doamna Alicia Caldera.

La dejun au luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al Comitetului 
Central al P.C.R., George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex

VIZITELE TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘESCU

Joi dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușescu, Însoțită de Carmen 
Arroja, ambasador, a făcut o 
vizită la Consiliul Național al 
Cercetărilor Științifice și Teh
nologice — CONICIT. In sa
lonul de onoare, unde se află 
reuniți oameni de știință, pro
fesori universitari, cercetători, 
distinsa oaspete este salutată, 
din partea conducerii institutu
lui, de prof. dr. Luis Belnaver. 
Aducînd un omagiu activității 
științifice pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu o depune ca director 
al Institutului de cercetări chi
mice din București, vorbitoiul 
și-a exprimat, totodată, admi
rația pentru succesele însemnate 
ale poporului nostru pe calea 
dezvoltării economice, succese 
în obținerea cărora știința ro
mânească își aduce o contribuție 
substanțială, și a rugat să fie 
transmis oamenilor de știință

trece printre două șiruri ale 
gărzii de onoare.

în fața sarcofagului lui Simon 
Bolivar, de o parte și de alta, 
ard flăcări veșnice în memoria 
eroului național și a altor per
sonalități istorice care și-au dat 
viața pentru eliberarea patriei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
depune o coroană de flori. Se 
păstrează un moment de recu
legere. Garda militară prezintă 
onorul. Fanfara intonează din 
nou imnurile de stat ale celor 
două țări. După aceea se citește 
din Cartea de onoare a Panteo
nului un document care consem

terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Petrache Dănilă. ambasadorul 
României în Venezuela.

Din partea venezueleană au 
participat membrii guvernului, 
precum și conducători ai unor 
instituții centrale de stat.

In cursul dejunului, desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, cei doi șefi de 
stat au rostit scurte toasturi. 
Exprimîndu-și plăcerea deosebi
tă de a-1 avea ca oaspete pe 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
președintele Rafael Caldera și-a 

din București salutul oamenilor 
de știință din Venezuela.

Mulțumind. tovarășa Elena 
Ceaușescu a transmis oamenilor 
de știință venezueleni salutul 
colegilor lor din România, ex- 
primînd speranța că legăturile 
în domeniul cercetării științifice 
dintre cele două țări se vor în
tări.

In continuare, după ce a pre
zentat modul în care este orga
nizată activitatea CONICIT prof. 
Luis Belnaver a dat cuvintul 
unor oameni de știință și cerce
tători, care au împărtășit oaspe- 
tei aspecte legate de aplicarea 
în agricultură a rezultatelor cer
cetărilor pe tărîmul chimiei și 
despre preocupările în domeniul 
chimiei petrolului.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
prezentat o expunere asupra or
ganizării cercetării științifice 
din România, precum și asupra 
activității Institutului de cerce

nează ceremonia depunerii co
roanei de flori. Președintele 
Nicolae Ceaușescu semnează în 
Cartea de onoare. Ministrul de 
externe venezuelean înmînează, 
apoi, șefului statului român un 
document prin care se atestă 
momentul solemn petrecut la 
Panteonul Național. După aceea 
președintele Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă spre ieșire.

De o parte și de alta a in
cintei Panteonului se văd sculp
turi alegorice simbolizînd lupta 
pentru .eliberare și indenenden- 
ță, fresce închinate eroilor că- 
zuți, alături de Simon Bolivar, 

mărturisit speranța oa vizita și 
convorbirile româno-venezuelene 
la nivel înalt să constituie înce
putul unor relații bune între 
România și Venezuela, între po
poarele celor două țări.

Răspunzînd, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat: 
Sintem de puțin timp în Ve
nezuela, dar trebuie să spun că 
ne simțim deosebit de bine în 
țara dumneavoastră. Convorbi
rile pe care le-am început as
tăzi au evidențiat multe posibi
lități de colaborare.

Apreciind spiritul prietenesc 

tări chimice, făcînd, totodată, 
propunerea de a se stabili un 
program concret de schimburi 
in ce privește aplicarea cerce
tărilor chimice, atit in domeniul 
agriculturii, cit și in cel al pe
trolului.

In încheiere, conducătorii in
stitutului au mulțumit călduros I 
distinsei oaspete pentru onoarea j 
făcută, participînd la această 
dezbatere științifică.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
vizitat apoi mai multe monu
mente legate de lupta de elibe
rare a poporului venezuelean, 
de activitatea eroului național 
Simon Bolivar.

Apoi, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întilnit cu doamna 
Alicia Pietri de Caldera, ia re
ședința președintelui Venezuelei 
— „La Casqna". Intilnirea a de
curs într-o ambianță de cordia
litate. 

pentru aceste nobile idealuri, 
eroi precum Antonio Josă de 
Sucrâ și .Jose Antonio Paez.

De la Panteon, coloana ofi
cială se îndreaptă spre palatul 
Miraflores, reședința președinte
lui Venezuelei. Saloane somp
tuoase, cu ferestre inalte, des
chise spre grădini interioare — 
așa numitele ,.patio" spaniole — 
cu fintîni arteziene și sculpturi 
în marmură sau bronz — sint 
caracteristice acestui frumos pa
lat. Aici, in biroul prezidențial, 
au loc primele convorbiri ofi
ciale la nivel înalt româno- 
venezuelene.

cu care solii poporului român 
au fost intimpinați in Venezue
la, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : Dorim în 
mod sincer ca, intr-adevăr, vi
zita noastră, acest dejun să 
constituie începutul unei prie
tenii și personale, să contribuie 
la dezvoltarea colaborării intre 
popoarele noastre', care au 
multe puncte de vedere co
mune și pot colabora pe 
multe planuri ale dezvoltării u- 
mane. ale politicii de pace, își 
pot aduce contribuția la o lume 
mai bună.

Revista presei 

venezuelene
„Țările lumii trebuie să gă

sească căi de înțelegere interna
țională, indiferent <le regimurile 
politice în care trăiesc" — astfel 
își intitulează unul din cele mai 
mari ziare venezuelene, „ELNA- 
CIONAL“, pagina rezervată o- 
glindirii vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu in această țară.

In cadrul amplului reportaj de 
la sosirea înalților oaspeți ro
mâni, „EL NACIONAL" și 
„TRIBUNA POPULAR" — or
gan al P.C. din Venezuela — re
produc largi pasaje din discursu
rile rostite de cei doi președinți, 
subliniindu-se in mod deosebit 
acele părți referitoare la necesi
tatea obiectivă de a fi depășite 
barierele artific:ale între diferitele 
țări ale lumii, dorința acestora de 
a colabora și coopera într-0 lu
me a păcii și progresului.

Presa centrală din Caracas a- 
cordă un loc de cinste cuvintelor 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România:

Sint, de asemenea, reproduse 
cuvintele referitoare la realele 
posibilități existente în ceea ce 
privește dezvoltarea unor relații 
și mai largi de colaborare între 
Republica Socialistă România Si 
Venezuela. „Avem regimuri so
ciale diferite, dar cu multe lu
cruri comune" — astfel își in
titulează reportajul de la sosirea 
aleșilor oaspeți români, ziarul 
„LA VERDAD", remareînd fap
tul că ambii președinți au apre
ciat deopotrivă, pe această bază, 
existența unor multiple posibili
tăți de dezvoltare a colaborării 
și cooperării în diferite domenii 
de activitate.

„Caldera și Ceaușescu au 
schimbat mesaje pentru pace și 
libertate în lume" — acesta este 
unul din titlurile aflate în cele 
trei pagini dedicate de „ULTI
MAS NOTICIAS" vizitei tova
rășului Nicolae' Ceaușescu tn 
Venezuela..

Numeroase fotografii, tnfăți- 
șînd pe cei doi șefi de stat, strin- 
gîndu-și miinile și alte momen
te de la sosirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Caracas, 
ilustrează bogat paginile ziare
lor, relief irul, atenția deosebită, 
simpatia și cordialitatea cu care 
solii poporului român sin’ primiți 
pe pămîntul venezuelean.
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FORJELE PATRIOTI
CE KHMERE AU PĂ
TRUNS IN ORAȘUL 
KOMPONG CHAM

REUNIUNEA DE LA ALGER

Conferința va da un nou
impuls pentru consolidarea

Lucrările celei de-a patra Conferințe la nivel Înalt a țărilor 
nealiniate au continuat, joi, la Alger.

In discursul inaugural, șeful 
statului algerian, Houari Bou
mediene, președinte al actualei 
reuniuni, și-a exprimat 
vingerea că această 
va da un nou impuls 
poarelor din țările 
pentru consolidarea 
denței naționale, realizarea as
pirațiilor lor legitime și intărirca 
solidarității, pentru instaurarea 
unei păci stabile in lume, în
temeiată pe justiție și libertatea 
și demnitatea popoarelor.

în legătură cu o serie de pro
bleme ale luptei țărilor nealinia
te pentru progresul și consolida
rea independenței lor naționale, 
președintele Boumediene a a- 
preciat că această ■ securitate 
este legată de libertatea econo
mică, de eliminarea opresiunii 
și exploatării monopolurilor, a 
stării de dependență economică 
și subordonare. Țările în curs de 
dezvoltare trebuie să extindă 
cooperarea între ele in domeniul 
științei, tehnicii, culturii, comer
țului. El s-a referit totodată la 
faptul că astăzi concepția de 
neangajare implică independen
ță națională in domeniul politic 
si cultural, lupta împotriva co
lonialismului. neocolonialismu- 
lui, apartheidului și a tuturor 
formelor de hegemonie străină, 
desființarea blocurilor, lichida
rea bazelor militare, dezarmarea 
generală și totală. „Noi vrem ca 
în lume să domnească o pace 
bazată pe egalitatea statelor și 
democratizarea raporturilor in
ternaționale", a spus Houari 
Boumediene.

După alegerea președintelui 
și vicepreședinților Conferinței, 
a luat cuvintul secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim,

con- 
confeiințâ 
luptei po- 
nealiniate 
indepen-

,,Jamaica și Cuba sint uni
te prin vecinătatea lor, ele 
fiind înfrățite de-a lungul 
istoriei de o prietenie solidă 
și fructuoasă" — a arătat 
primul ministru al Jamaicăi, 
Michael Manley, intr-o de
clarație de presă făcută la 
Port of Spain. El a mențio
nat totodată că „poporul 
jamaican dorește să întăreas
că această legătură de prie
tenie, menită să transforme 
cele două țări și popoare din 
foste victime ale colonialis
mului într-o veritabilă forță 
a lumii care militează, în 
prezent, pentru impunerea 
justiției sociale".

care a subliniat sprijinul acordat 
de țările nealiniate organizației 
internaționale în realizarea țe
lurilor ei.

Participanții au fost informați 
de către președintele Houari 
Boumediene că șefi de stat sau 
de guvern din Ciad, România, 
R. D. Vietnam, R. P. Cnincză, 
U.R.S.S., R.P.D. Coreeană, R.S. 
Cehoslovacă. R. F. Germania, 
R. P. Polonă, Italia, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă și R. P. 
Ungară au adresat conferinței 
mesaje de salut și succes.

în rîndul participanților Ia 
conferință, al delegațiilor și re
prezentanților presei interna
ționale a găsit un larg ecou me
sajul adresat conferinței de pre
ședintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în cadrul ordinii de zi, preșe
dintele zambian, Kenneth Kaun- 
da. a prezentat un raport asu
pra modului cum au fost înde
plinite recomandările conferin
ței precedente la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, care a avut 
loc la Lusaka, in urmă cu trei 
ani.

In cursul dimineții de joi a 
luat cuvîntul în cadrul lucrări
lor Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, care și-a 
exprimat satisfacția față de creș
terea numărului țărilor partici
pante, ceea ce demonstrează că 
o mare parte a popoarelor ce 
militează „pentru independen
tă și dezvoltare neabătută, pen
tru progres economic și social, 
pentru pace și egalitate în drep
turi în relațiile internaționale", 
au optat pentru politica de nea
liniere.

Referindu-se la situația inter
națională actuală, președintele 
Tito a arătat că au fost obținute 
rezultate importante în ceea ce 
privește „consolidarea indepen
dentei popoarelor, atenuarea în
cordării în lume și afirmarea tot 
mai largă a coexistenței paș
nice". în legătură cu aceasta, el 
s-a pronunțat pentru soluționa
rea problemelor internaționale 
cu participarea tuturor statelor 
și. îndeosebi, a celor direct inte
resate.

în aceeași zi, au mai vorbit 
Haile Selassie, împăratul Etio
piei, Anwar Sadat, președintele 
Republicii Arabe Egipt, Gaafar 
Nimeiri, președintele Sudanului, 
Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, Indira Gandhi, pri
mul ministru al Indiei, Haji 
Abderrazak. ministrul afacerilor 
externe al Malayesiei.

JAPONIA : Participante la cel de-al 19-lea Congres al mamelor, la care s-au ridicat 
bleme ale lărgirii metodelor de educație a tinerilor, promovării și dezvoltării organizațiilor de 
femei din Japonia, întăririi păcii în luipe, reducerii bugetelor afectate programelor de înar

mare.

Președintele
Afganistanului 

l-a primit
pe ambasadorul

român
Mohammad Daud, preșe

dintele și primul ministru al 
Afganistanului, a primit, în 
ziua de 6 septembrie, pe am
basadorul Republicii Socia
liste România la Kabul, Ale
xandru Boabă. Cu acest pri
lej, ambasadorul român i-a 
transmis președintelui Daud 
un cordial mesaj de salut și 
urări de pace și prosperitate 
poporului afgan, din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu.

în răspunsul său, președin
tele Daud a rugat să se tran
smită președintelui Nicolae 
Ceaușescu calde urări de să
nătate și fericire, iar poporu
lui român urări de pace și 
progres.

Lucrările Congresului S. U. A
După o lună de vacanță, Con

gresul Statelor Unite și-a reluat 
miercuri lucrările, avînd în 
fața sa — în comparație cu se
siunile precedente — un număr 
record de probleme nerezolva
te. Se știe că in sesiunea amin
tită a parlamentului, ca urmare 
a unor disensiuni între elemen
te democrate din cele două ca
mere și Administrația republica
nă, nu s-a adoptat decit un nu
măr infim de proiecte de legi. 
Printre „dosarele" rămase fără 
soluții, pe primul loc se află 
inflația și creșterea costului 
vieții, după care urmează refor
ma sistemelor de învățămînt, 
impozite și asigurări sociale, 
îmbunătățirea asistentei medi
cale, transporturilor și construc
țiilor de locuințe, șomajul, cri
minalitatea și ameliorarea si
tuației celor 25,6 milioane de 
americani care, potrivit statis
ticilor, trăiesc sub nivelul 
sărăcie recunoscut în mod 
ficial.

Atît republicanii, cit și 
mocrații apreciază drept urgen
tă și necesară reconcilierea în 
relațiile dintre Congres și ad
ministrație pentru pregătirea le
gislației privind relațiile econo
mice și comerciale ale S.U.A. 
cu străinătatea. „New York Ti
mes" amintește proiectul de 
lege privitor la stabilirea unor 
noi norme de conduită în re
lațiile economice, comerciale și 
monetare ale S.U.A. cu țările 
occidentale, socialiste și în curs 
de dezvoltare. Proiectul —

aflat în prezent in faza audie
rilor în Comitetul pentru căi 
și mijloace al Camerei Repre
zentanților — prevede acor
darea de împuterniciri nelimi
tate președintelui Richard Ni
xon pentru participarea Sta
telor Unite la negocierile 
monetare și comerciale mul
tilaterale din cadrul Acordu
lui General pentru Tarife si 
Comerț (G.A.T.T.), care urmea
ză să înceapă în curînd. Proiec
tul prevede, de asemenea, așe
zarea relațiilor comerciale ale 
S.U.A. pe bazele nediscrimina
torii ale clauzei națiunii celei 
mai fovorizate, pentru facilita
rea circuitului liber de bunuri 
materiale pe plan internațional 
și îmbunătățirea atmosferei ge
nerale a relațiilor Est-Vest.
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DUPĂ FILDEȘ

PE URMELE MONSTRULUI
SUBACVATIC ,,NESSIE”

Existența monstrului subac
vatic din lacul scoțian „Loch 
Ness" care a alimentat, prin 
diverse ipoteze emise asupra 
lui, presa occidentală și mai 
ales pe cea britanică vreme de 
citeva decenii ar putea fi elu
cidată de expediția japoneză 
care își va începe lucrările de 
explorare la sfirșitul acestei 
săptămini. Cei 8 membri ai ex
pediției vor lucra timp de trei 
luni, acestora urmînd să lie se 
alăture alte opt persoane. Cer
cetările propriu-zise vor Începe 
la 23 septembrie, o dată cu 
transportarea unui submarin 
francez, de două persoane. In 
afară de operatorul de pe sub
marinul francez, alături de cer
cetătorii japonezi, la expediție 
participă trei englezi și un a- 
mericân. Șeful grupului — care 
rțu se îndoiește de existența le
gendarului monstru — a declarat 
că va proceda la anestezierea a- 
cestuia și va cere oficialităților 
britanice să-i permită să-l cap
tureze. După cum se știe, nu- 
nferoasele expediții organizate 
pină în prezent in același scop 
aii eșuat, „Nessie" exercitînd, 
în continuare, după cum se vede, 
o fascinație deosebită pentru 
cercetătorii de pretutindeni.
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Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., și Cor
nel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care se află 
într-o vizită neoficială de prie
tenie în R. P. Chineză, a con
tinuat, joi. la Pekin, convorbi
rile cu Ciu En-lai, vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, și Cian Ciun-ciao, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez. La convorbiri,

care s-au desfășurat Intr-o 
mosferă caldă, prietenească, 
participat, de asemenea, 1 
Biao, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, Ciao Kuan-hua, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, mi
nistru adjunct de externe, și 
Nicolae Gavrilescu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
României la Pekin.

în aceeași zi, delegația de 
partid română a participat la 
festivitatea de închidere a tur
neului de tenis de masă al ță
rilor din Asia, Africa, și Ame
rica Latină, care a avut loc la 
Pekin.

at- 
. au 
Ken

• AGENȚIA ASSOCIATED 
PRESS informează că unități ale 
forțelor patriotice au pătruns joi 
in interiorul capitalei provincia
le Kompong Cham — al treilea 
oraș ca mărime din Cambodgia 
— și duc lupte de stradă cu 
trupele lonnoliste in jurul pie
ței centrale a orașului.

Agenția REUTER relatează că 
trupele lonnoliste încearcă în 
mod disperat să împiedice jonc
țiunea dintre cele două coloane 
principale ale forțelor patrioti
ce atacante — una venind din
spre aeroport și alta ajunsă lin
gă clădirea Universității, situată 
în interiorul orașului și la 1,5 
kilometri de centru.

largi perspective raporturilor
dintre România și Costa Rica

(Urmară din pag. I)

Participare prestigioasă 
a României la

Tir guri internaționale
In prezența secretarului gene

ral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Gustav Husak, a altor 
conducători de partid și de stat 
cehoslovaci, vicepreședintele gu
vernului federal, Jan Gregor, 
a inaugurat, joi după-amiază, 
cea de-a XV-a ediție, de toam
nă, a Tirgului internațional de 
mașini de la Brno. Pe o supra
față totală de peste 150 000 mp, 
acoperită și în aer liber, la edi
ția jubiliară din acest an pre
zintă cele mai recente realizări 
tehnice 160 firme, întreprinderi 
industriale și de comerț exteri
or din 31 de țări.

Țara noastră, prezentă la toa
te edițiile anterioare, este și de 
această dată larg reprezentată.

Atenția vizitatorilor a fost 
polarizată chiar din momen
tul deschiderii de „Micul turn 
Eiffel al tirgului" — cum nu-

mește presa cehoslovacă insta
lația românească de foraj pen
tru adîncimi pînă la 6 000 me
tri, ce domină cu dimensiunile 
ei întreaga panoramă.

Marele număr de vizitatori pe 
care-1 cunoaște pavilionul ro
mânesc chiar de la deschiderea 
Tirgului dovedește interesul cu 
care sînt urmărite realizările in
dustriei noastre constructoare de 
mașini, posibilitățile ei sporite 
de a participa la circuitul mon
dial de bunuri materiale.
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R.P. BULGARIA : Noul cartier de locuințe al muncitorilor comple
xului industrial „Maritza-lztok din ținutul Radnevo, împrejurimile 

orașului Stara Zagora.
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Criza monetară occidentală 
amenință existența elefanți
lor. Constatarea este mai 
puțin exorbitantă decit pare 
la prima vedere. In vreme 
ce monedele se clatină, ten
tația pentru valori mai sigu
re. ca aurul sau operele de 
artă, de pildă, crește. Filde
șul și obiectele de fildeș par 
să fi intrat și ele în raza a- 
cestei tentații. Și goana 
după fildeș presupune heca
tombe de elefanți.

Prețul unui kilogram
fildeș a crescut pe piața din 
Mombassa (Kenya), în in
terval de numai cîțiva ani, 
de la 7 dolari la 70 de dolari, 
adică de zece ori. 
mare și 
constată 
GRAPH 
practic 
loare tratată și negociată ca 
aurul. O dată cu prețul a 
luat proDorții si contraban
da de fildeș. Potrivit sta
tisticilor întocmite de au
toritățile vamale kenyene, 
amintita tară africană a ex
portat, în primele trei luni 
ale anului 1972, fildeș în va
loare de 350 000 de dolari, 
pentru ca în primele trei 
luni ale anului in curs, va
loarea acestui export să 
rrească la 3.2 milioane do
lari. Cantitățile de fildeș 
provenind din Kenya pe 
..niața fildeșului" din Lon
dra si New York au fost 
insă după aprecierile oficia
lităților kenyene. de cel nu- 
tin trei ori mai mari decit 
cele exportate legal. S-a 
calculat că pentru o aseme
nea cantitate de colți de ele
fant scoasă fraudulos din 
tară au trebuit uciși 5 000

„Cererea 
prețul record — 
SUNDAY TELE- 

— au transformat, 
fildeșul într-o va-

pînă la 6 000 de elefanți, 
veritabil masacru făptuit 
pofida reglementărilor statu
lui kenyan. care permite uci
derea, pentru exportul pe un 
an, a circa 1 000 de elefanți.

Nu trece zi să nu fie des
coperite cadavre de elefanți 
in zone interzise. Constituit! 
in veritabile „societăți de 
vînătoarc și contrabandă" 
traficanții de fildeș organi
zează vînători în stil mare și, 
apoi, prin cele mai ingenioa
se metode scot fildeșul din 
tară. Mari cantități de colți 
de elefant au fost descope
rite de organele vamale 
kenyene intr-un transport de 
material lemnos, in trun
chiuri de arbori scobite. Un 
alt „lot" a fost depistat re
cent in conteinere conținînd 
îmbrăcăminte și cărți.

în fața acestei situații, gu
vernul de la Nairobi a luat 
măsuri severe pentru inter
zicerea vinătorii frauduloase 
de elefanți. O lege specială 
a fost elaborată in acest 
sens. Este în curs de organi
zare o „unitate mobilă pen
tru protecția elefanților", do
tată cu mijloace pentru ur
mărirea și arestarea vînăto- 
rilor ilegali. Sînt măsuri ne
cesare nentru că. dacă goana 
dună fildeș continuă cu fe
brilitatea actuală, s-ar putea 
ea elefanții să dispară cil to
tul, ca specie, de pe Terra.

P. NICOARA

I

Pavilionul României Ia Tirgul 
internațional de la Viena a fost 
vizitat în ziua deschiderii sale 
de președintele Republicii Aus
tria, Franz Jonas, de membri ai 
guvernului și ai parlamentului 
austriac.

Pavilionul românesc a primit, 
de asemenea, la 6 septembrie, 
vizita ministrului afacerilor ex
terne al Austriei, Rudolf Kir- 
chschlaeger, care a făcut apre
cieri elogioase la adresa expo
natelor românești, in special 
cu privire la produsele industriei 
lemnului, alimentare, textile și 
farmaceutică. Oaspetele și-a ex
primat speranța 
diu al relațiilor 
economică între 
va cunoaște, în __
dezvoltare ascendentă.

că actualul sta- 
de colaborare 
cele două țări 
continuare, o

Joi, comisia special constitui
tă in cadrul Tirgului internațio
nal de la Plovdiv a decernat me
dalii de aur celor mai reușite 
exponate prezentate de țările 
participante.

România a primit medalie de 
aur pentru „aparat automat de 
înregistrat activitatea în centra
lele telefonice" — invenția ingi
nerului Radu Stan — prezentată 
de firma „Contransimex" a Mi
nisterului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor.

reasefi, spiritul de lucru, care s-a degajat pe 
toată durata vizitei, evidențiază pregnant 
sentimentele de prietenie și stimă reciprocă, 
prețuirea pentru eforturile îndreptate spre 

, binele ambelor popoare, al păcii ți colabo
rării internaționale. Materializarea acestor 
afirmații - Tratatul de prietenie ți cooperare 
intre Republica Socialistă România ți Repu
blica Costa Rica, Comunicatul comun cu pri
vire ia vizita in Costa Rica a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, ți acordurile de 
cooperare economică, industrială ți tehnică 
pe termen lung, de colaborare culturală ți de 
colaborare științifică ți tehnică - statornicesc 
nu numai căile politice ți economice asupra 
modului cum cele două state ințeleg să-țl 
călăuzească activitatea bilaterală, sau inter
națională, dar in același timp, așează noi 
baze intensificării concrete a colaborării 
româno-costaricane.

Tratatul de prietenie și cooperare se înscrie 
ca o contribuție activă a celor două țări la 
politica nouă, ca un exemplu, in care două 
popoare situate la mii de kilometri, cu orin- 
duiri sociale diferite, animate de dorința de 
a fi libere și de dorința de a trăi din ce în 
ce mai bine, sint gata să colaboreze ți să 
participe efectiv la intensificarea cooperării 
ți înțelegereii cu toate statele lumii. Docu
mentul - primul de acest gen semnat de 
România cu un stat nesocialist din America 
Latină - exprimă angajamentul solemn al 
părților de a acționa în viața internațională 
pe baza principiilor ți normelor de drept 
internațional. Aceste principii, care alcătuiesc 
un tot, sint cuprinse in cele 16 puncte ale 
primului articol, ele sintetizează in esență te
melia relațiilor care ar trebui să guverneze 
practica internațională.

In comunicatul comun se subliniază con
statarea îmbucurătoare că in relațiile inter
naționale se manifestă tot mai evident voința 
popoarelor, a tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea sau puterea lor de a participa 
nemijlocit la examinarea ți soluționarea pro
blemelor care privesc destinele păcii și cola
borării în lume. Cei doi președinți au relevat 
rolul șl contribuția statelor mici ți mijlocii 
pentru instaurarea unui climat pașnic, pentru 
securitate in lume, pentru încredere intre 
toate națiunile. In vederea asigurării păcii - 
se arată în Comunicat - este imperios nece
sară recunoașterea și aplicarea strictă de 
către toate statele a normelor și principiilor

dreptului Internațional cu privire la relațiile 
dintre state, respectarea reciprocă a indepen
denței și suveranității naționale, deplina ega
litate in drepturi, neamestecul in treburile 
interne și externe ale altor țări și avantajul 
reciproc, renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța și dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a fi stăpin pe destinele sale. 
In cadrul convorbirilor fructuoase, s-a expri
mat necesitatea lichidării colonialismului, 
solidaritatea cu lupta popoarelor latino-ame- 
ricans pentru apărarea independenței lor 
economice și sociale, s-a subliniat necesitatea 
întăririi rolului O.N.U. Cele două părți și-au 
manifestat satisfacția față de evoluția situa
ției din Indochina, exprimindu-se speranța 
instaurării unei păci durabile in această re
giune, care să permită popoarelor indochineze 
să-șl hotărască libere calea propriei dezvol
tări. Acordind o inaltă apreciere convorbirilor 
rodnice prilejuite de vizita inalților oaspeți 
români in Costa Rica, comunicatul califică 
evenimentul ca avînd o deosebită semnifi
cație in relațiile bilaterale, reafirmindu-se 
hotărirea de a continua și in viitor contac
tele intre cele două țări pină la cel mai inalt 
nivel, părțile fiind convinse că acestea slu
jesc intereselor lor, păcii și înțelegerii inter
naționale.

Etapa costaricanâ a vizitei s-a încheiat, 
așa cum era de așteptat, cu rezultate valo
roase. Referindu-se la aceste rezultate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu evidenția fap
tul că in cadrul „convorbirilor am ajuns la 
înțelegerea comună de a pune bazele unei 
colaborări in domeniul economic, tehnico- 
științific, cultural, de a realiza o serie de a- 
corduri care să țină seama pentru dezvoltarea 
economică și socială independentă a popoa
relor noastre". Primirea caldă, prietenească, 
care a însoțit întreaga vizită, de la sosirea 
pe aeroportul internațional „Juan Santama
ria" din San Josâ, la sediul Adunării legislati
ve, printre feroviarii costaricani, la ferma din 
localitatea La Lucha, pină la despărțire - au 
evidențiat încă o dată prestigiul și simpatia 
de care se bucură politica externă realistă, 
științifică a României, elaborată și condusă 
in mod strălucit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vizita în Costa Rica va rămine 
in memoria costaricanilor ca un mesaj și un 
simbol al unui popor, care edificindu-și o 
viață nouă, nu-și încetează eforturile în 
nici un moment — militînd cu grijă, răspun
dere, constructiv - pentru o lume a păcii, 
colaborării și progresului.

• LA AMSTERDAM ȘI 
HAGA, s-a desfășurat, timp de 
trei zile, o suită de festivități 
jubiliare prilejuite de a 25-a a- 
niversare a urcării pe tron a re
ginei Iuliana a Olandei.

Intr-un cadru sobru, specific 
olandez, au avut loc spectacole, 
o paradă militară simbolică, pro
cesiuni solemne, intilniri cu re
prezentanții comunelor, ai con
siliilor municipale și provincia
le, cu membrii celor două ca
mere ale Parlamentului, o reu
niune cu membrii corpului di
plomatic. Peste 2 000 de invitați 
din întreaga țară au asistat, în 
marele Centru al congreselor din 
Amsterdam, la un amplu pro
gram artistic în cadrul căruia a 
fost proiectat un film înfățișind 
aspecte din istoria ultimului sfert 
de veac al Țărilor de Jos.

e înseamnă Amazonia ? Răs
punsurile se întrec în a fi cit 
mai complete : 47 la sută din 
suprafața Braziliei; 80 la sută 
din rezervele de lemn ale ță
rii, 81 la sută din cele de

apă dulce, jumătate din zăcămintele de 
fier, totalitatea rezervelor de cositor și mon- 
gan, 93 la sută din cele de bauxită, cele 
mai mari depozite de sare gemă de pe pla
netă. Așa indică anuarele de geografie 
economică. Reporterii au încercat să me
tamorfozeze cifrele, aducîndu-le mai aproa
pe de ceea ce retina poate înregistra aie
vea : Amazonia este cel mai mare bazin 
fluvial, matca fluviului-mamă atingind une
ori peste 50 de kilometri, din trei arbori 
de pe pămînt, care-și revarsă clorofila adu
cătoare de viață, unul se află în Amazonia. 
Asemenea bogății inestimabile s-au aflat 
dintotdeauna în puțin cunoscuta Amazonie. 
Ceea ce a lipsit pentru punerea lor în va
loare au fost oamenii — cu inteligența și 
forța utilajelor lor. După prima cucerire a 
Amazoniei, efectuată încă sub ochii noștri, 
sub forma cartografierii, a descoperirii unor 
noi fluvii - a debutat o a doua aventură : 
pătrunderea lesnicioasă a omului modern 
în lumea stranie a junglei nesfîrșite. 
nectarea Amazoniei la regiunile 
ale sudului, la marile porturi de 
Atlanticului, dar și legarea lor 
nord-estului secetos și sărac, a 
mine unul din pariurile cele mai ambițioase

Co- 
dezvoltate 
pe coasta 
de statele 
fost și ră-

ale Braziliei contemporane. Poate nici pă
trunderea în inima Amazoniei, nici edifi
carea noii metropole — Brasilia — concepu
tă de arhitectul Oscar Niemeyer și realizată 
de urbanistul Lucio Costa — n-a suscitat 
atîtea semne de întrebare ca tentativa de 
a întinde panglicile de beton și asfalt in 
această „ultimă pagină a Genezei", cum 
a denumit scriitorul brazilian Euclydes da

FLUVII DE BETON
CUCERESC AMAZONIA

Cunha, imensul spațiu amazonian. Șoselele 
de dimensiuni continentale — s-a spus la 
Brasilia — ar fi singura soluție pentru a 
pune în circuit nestematele Amazoniei, dar 
și pentru asigurarea unui număr crescind 
de slujbe pentru populația rămasă in afara 
ocupațiilor eficiente.

După studii îndelungate s-a elaborat 
un proiect cuprinzînd o vastă rețea de șo
sele, ce vor străbate o mare parte a Ama
zoniei, de la est la vest și de la nord la 
sud. Prima parte a proiectului a început a 
fi realizată în 1960, ca, cinci ani mai tîr- 
ziu - la capătul unor dificultăți - primul
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Adunare 
consacrată prieteniei 
româno-cehoslovace

• LA UZINEI,E „AGROS- 
TROJ" din orașul Jicin a avut 
loc o adunare consacrată prie
teniei româno-cehoslovace. Des
pre relațiile tradiționale de a- 
miciție dintre popoarele român, 
ceh și slovac, adincirea acestor 
relații in anii construcției socia
liste, lărgirea colaborării și coo
perării între 
cialiste au 
membru al 
Cehoslovacia, 
regiunii Cehia de 
ambasadorul României la Praga, 
Teodor Haș.

brie grupul de activiști ai 
P.C.R., condus de Trandafir Co- 
cîrlă, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Caraș-Seve- 
rin al P.C.R., care se află la o- 
dihnă in R. P. Chineză. Ci Den- 
kuei a oferit, apoi, un dineu în 
onoarea oaspeților români, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

organisme și instituții speciali
zate ale O.N.U. Pe de altă parte, 
orașul elvețian Geneva adăpos
tește mai multe agenții ale orga
nizației internaționale.

cele două țări so- 
vorbit F. Tesar, 

C.C. al P.C. din 
prim-secretar al 

răsărit, și

• Ci Den-kuei. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, a primit la 5 șeptem-

• GUVERNUL ELVEȚIAN a 
numit miercuri pe cei 50 de 
membri ai Comitetului consul
tativ însărcinat cu examinarea 
posibilității de aderare la O.N.U. 
a Elveției. Această țară a ră
mas pînă acum în afara organi
zației internaționale, apreciin- 
du-se că tradiționala sa politică 
de strictă neutralitate este in
compatibilă cu participarea la 
O.N.U. în schimb, Elveția parti
cipă ca membru cu drepturi de
pline la lucrările mai multor

• LA 6 SEPTEMBRIE, la 
Phenian a avut loc inaugurarea 
festivă a metroului din capitală 
R.P.D. Coreene. în cinstea aces
tui eveniment a avut loc un 
miting al constructorilor, la care 
au participat și alte categorii de 
oameni ai muncii din oraș.

La ceremonia inaugurală au 
participat Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și alți conducă
tori de partid și de stat coreeni.

tronson, Brazilia-Belem (2123 de kilometri) 
să fie pus în circulație. In 1966 a fost lan
sată o altă parte a proiectului, de astă 
dată pe direcția est-vest. Asaltul pădurilor, 
rocilor dure, al terenurilor mlăștinoase, avea 
să înceapă către sfirșitul deceniului. Anul 
trecut prima parte a Transamazonicului, în- 
sumînd peste 2 000 de kilometri, a fost 
încheiată. Intre Belem - Brasilia - Cui'ba 
— Vilhena — Porto Velho — Humaito, se 
circulă intens. De-a lungul uriașei căi de 
comunicații, au apărut noi așezări. S-au 
construit zeci de noi obiective economice 
și sociale, intense terenuri au fost redate 
circuitului agricol. In cinci ani, pe șoseaua 
Belem-Brasilia s-au stabilit peste 2 000 000 
de oameni. Alte milioane se vor stabili in 
următorii ani de o parte și de alta a Trans
amazonicului. Autoritățile braziliene și-au 
propus ca la fiecare sută de kilometri să se 
amenajeze localități, cu circa 5 000 
cuitori ; în acest scop se au în 
acțiuni menite a favoriza stimularea 
ției populației spre aceste zone.

Odată cu încheierea construcției 
amazonicului, la Brasilia, s-a lansat
proiect : Marele perimetru nordic. Acesta, 
potrivit publicației Brazilian Trends (1973) 
„va străbate peste 13 000 de kilometri, de 
la Delta Amazonului spre Columbia, pe un 
traseu necălcat încă de picior de om". El 
va începe în 1974. Fluviile de beton, cuce
resc Amazonia, deschizind largi porti...

I. T.

de lo- 
vedere 
migra

Trans- 
un alt

Tineri oameni de știință și 
specialiști din 40 de țări din 
Asia, Africa și America La
tină, din țări socialiste, sînt 
prezenți la lucrările de o 
săptămină ale unui simpozi
on internațional la Lenin
grad, consacrat, în principal, 
dezvoltării economiei na
ționale în țările în curs de 
dezvoltare. Este continuată în 
acest fel discuția începută pe 
probleme privind pătrunderea 
capitalului străin în țările in 
curs de dezvoltare, în cadrul 
unui seminar internațional al 
organizațiilor de tineret 
studențești, care a avut 
in vara anului trecut în 
dia. Manifestarea este 
ganizată sub patronajul 
F.M.T.D., U.I.S. și 
U.N.E.S.C.O.

Stare de urgență în 
Sudan

și 
loc 
In- 
or-

• PRIMUL VICEPREȘEDIN
TE AL SUDANULUI, generalul 
Mohammed El Baghir Ahmed, a 
anunțat, la postul de radio Om- 
durman, proclamarea stării de 
urgență pe întreg teritoriul na
țional, ca urmare a unor inci
dente la Universitatea din Khar
tum — transmite agenția MEN. 
Măsura respectivă a fost adopta
tă de primul vicepreședinte al 
Republicii, Generalul El Baker, 
care conduce țara în absența 
președintelui Gaafar Nimeiri, 
prezent la conferința la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la 
Alger.
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