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Interviul acordat de tovarășulNicolae Ceaușescu

ziarului peruan „Expresso“
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președiniele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a acordat ziaristului Francisco Mandoa, trimisul 
special al ziarului „Expresso" din Peru, următorul interviu :
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN PERU

a început sub auspiciile prieteniei.
stimei și respectului reciproc

La sosire, pe aeroportul din Lima

f; '
r

Opinia publică din Peru salută
cu simpatie perspectivele deschise

dezvoltării • •bunelor relații româno - peruane
Vizita pe care tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu o efectuează în 
Peru este considerată de ziare ca 
un eveniment politic de mare în
semnătate națională și internațio
nală. Toate ziarele din Lima — 
„EL PERUANO", „EXPRESSO", 
„LA NUEVA CRONICA", „COR- 
REO —NUEVA ERA", „EL CO- 
MERCIO" și altele — publică în 
paginile întîi relatări și fotogra
fii, ilustrînd sosirea înalților 
oaspeți. Ziarul „EXPRESSO" pre
zintă amănunțit pe două pagini 
speciale, sub titlul „Călduros bun

venit președintelui României", 
momentele primirii făcute pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu de că
tre oficialități și populațfe.

„Prin vizita președintelui 
Ceaușescu se vor strînge legă
turile dintre Peru și România", 
citim într-una din cronicile zia
rului, cuprinzînd și o declarație 
făcută ziariștilor de Edgardo 
Mercado Jarrin, primul ministru, 
în care vizita este apreciată ca 
foarte folositoare, atît prin con
vorbirile ce 
conducătorii

și prin documentele importante 
ce urmează a fi semnate.

Ziarul „LA NUEVA CRONICA" 
își consacră editorialul vizitei în 
Peru' a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, scriind : „în timpul 
vizitei, președintele Ceaușescu va 
avea convorbiri cu președintele 
Velasco și cu miniștri ai guver
nului revoluționar al forțelor ar
mate și alți demnitari. Sînt pre
văzute o serie de acorduri bi
laterale între Peru și România, 
menite să dezvolte legăturile so
lide, de prietenie și de cooperare 
între cele două națiuni. în ca-

drul noii politici externe perua
ne, fidelă principiilor neinterven
ției și nealinierii, un loc de sea
mă îl ocupă deschiderea către 
popoarele lumii, pe baza respec
tului mutual. Vizita cordială a 
președintelui român întărește a- 
ceastă deschidere determinată 
numai de interesele cooperării 
internaționale și ale dezvoltării 
patriei noastre. Sînt departe a- 
cele vremuri în care puteri străi
ne interveneau cu decizii care, în 
orice țară suverană, sînt exclusiv

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, dumneavoastră 
sinteți primul șef de stat al 
unei țări socialiste din Europa 
care realizează un turneu in 
America Latină. Ce semnifi
cație atribuiți acestei vizite pe 
planul politicii internaționale 
promovate de România ?

RĂSPUNS: Vizita mea în mai 
multe țări ale Amerieii Latine, 
printre care și Republica Peru, se 
înscrie în cadrul politicii generale 
a Republicii Socialiste România 
de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate 
țările lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Vizita va fi o 
expresie a relațiilor de prie
tenie cu țările respective și, în 
același timp, sperăm că va per
mite identificarea de noi posibili
tăți de dezvoltare a colaborării 
economice, tehnico-științifice, cul
turale și în alte domenii dintre 
România și țările respective.

Totodată, ținînd seama de situa
ția internațională actuală, vizita 
se înscrie și în contextul politicii 
de lărgire a colaborării, de parti
cipare activă a tuturor statelor la 
viața internațională, de afirmare 
a solidarității și dorinței popoare
lor noastre de a contribui, la 
triumful politicii noi, de colabo
rare și pace în lume.

ÎNTREBARE: Actualul plan 
cincinal al României prevede 
o puternică creștere a comer
țului exterior, precum și o 
schimbare a structurii sale. In 
ce formă și in ce măsură a- 
ceste prevederi se referă și la 
relațiile comerciale dintre 
România și țările slab dezvol
tate, în mod deosebit cu cele 
latino-americand, iar dintre 
acesteg, cu Republica Peru ?

RĂSPUNS : Într-adevăr, actua
lul plan cincinal prevede dezvol
tarea în ritm înalt a industriei, a- 
griculturii, a întregii economii ro
mânești și, pe această bază, creș
terea continuă a schimburilor eco
nomice cu alte state.

În relațiile sale economice, 
România acordă un loc important 
colaborării cu țările slab dezvolta
te sau mai bine-zis cu țările care 
au trecut pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente. în 
acest cadru acordăm o importanță 
deosebită extinderii relațiilor cu 
țările latino-americane și, fără 
îndoială, un loc important ocupă 
și Republica Peru. Aș dori să 
menționez, de altfel, că în ultimii 
ani relațiile dintre țările noastre 
au cunoscut o dezvoltare continuă 
și că există largi posibilități de 
extindere a acestei colaborări în 
viitor.

în relațiile economice cu țările 
care au trecut pe calea dezvoltării

independente, România acordă o 
atenție specială realizării unei 
largi cooperări în producție, ceea 
ce permite o stabilitate și o per
spectivă îndelungată de colabo
rare, folosirea în mod judicios a 
forțelor materiale și umane pen
tru dezvoltarea mai rapidă a eco
nomiei fiecărei țări. Sper că vizita 
mea în țările Amerieii Latine va 
permite identificarea de noi do
menii de colaborare și de extindere 
a schimburilor economice, pentru 
care nu avem în vedere vreo anu
mită limită și pe care le vom dez
volta în raport cu dorințele și cu 
posibilitățile comune ale României 
și țărilor respective.

ÎNTREBARE : România este 
una din țările care dispune 
de cea mai înaltă calificare 
în industria petrolieră fi in 
fabricarea instalațiilor pentru 
acest domeniu. Republica 
Peru este una din țările la- 
tino-americane cu cele mai 
mari zăcăminte petrolifere, 
situate, in special, în zona 
junglei. Domnule președinte, 
cum vedeți dumneavoastră că 
s-ar putea complementa aces
te. două realități, în beneficiul 
ambelor țări și, respectiv, al 
dezvoltării lor suverane ?

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia este o veche tară petrolieră și 
producătoare de utilaje și instala
ții în acest domeniu. Avînd în ve
dere că Republica Peru dispune 
de mari zăcăminte petrolifere, 
consider că este posibil să se rea
lizeze o colaborare între țările 
noastre pentru valorificarea aces
tor rezerve. Formele pot fi diverse 
și urmează a fi discutate de repre
zentanții țărilor noastre. Sper ca 
aceasta să facă și obiectul discu
țiilor pe care Ie voi avea cu pre
ședintele Velasco Alvarado și să a- 
jungem la înțelegeri corespunză
toare. Fără îndoială că formele la 
care vom ajunge trebuie să țidă 
seama de respectul suveranității 
naționale și să fie reciproc avan
tajoase.

ÎNTREBARE : România a 
obținut un impresionant ni
vel de dezvoltare industrială 
și de modernizare a agricul
turii. Care au fost metodele 
și etapele cele, mai importan
ți în dezvoltarea acestor două 
ramuri ? Au fost făcute unele 
rectificări în dezvoltarea a- 
cestor două ramuri care să fi 
atras modificări însemnate în 
concepția politică și economi
că a planurilor de dezvoltare 
inițiale 1

RĂSPUNS : în anii construcției 
socialiste, România a obținut suc
cese remarcabile în dezvoltarea

industriei, care produce în acest 
an de 25 de ori mai mult decît în 
1938 ; am realizat, de asemenea, 
progrese importante în moderni
zarea și în dezvoltarea producției 
agricole. Succesele înregistrate in 
dezvoltarea industriei și agricultu
rii se datoresc în primul rînd fap
tului că Întreaga industrie apar
ține poporului, ceea ce a permi» 
concentrarea mijloacelor materia
le și umane în direcțiile cele mai 
importante pentru dezvoltarea a- 
eestei ramuri. De asemenea, se da
toresc faptului că am realizat 
cooperativizarea agriculturii, cre- 
îndu-se condițiile pentru mecani
zare. chimizare și aplicarea pe 
scară națională a cuceririlor știin
ței agricole.

Totodată, succesele înregistrate 
se datoresc faptului că am pus pe 
primul plan formarea cadrelor ne
cesare. Am dezvoltat învățămîntul 
de toate gradele, ceea ce a permis 
asigurarea industriei și agriculturii 
cu cadre de muncitori și specia
liști cu pregătire corespunzătoare. 
De asemenea, am urmărit perma
nent ca întreaga activitate de dez
voltare a industriei să se realizeze 
pe baza cuceririlor actuale ale ști
inței și' tehnicii contemporane, 
factor hotărîtor, pentru orice pro
gres.

Fără îndoială că în decursul ce
lor 25 de ani de dezvoltare socia
listă a țării au trebuit să fie aduse 
unele rectificări, îndreptate unele 
greșeli, urmărindu-se realizarea 
unui echilibru mai bun în dezvol
tarea diferitelor ramuri de activi
tate. Dar ceea ce este caracteristic 
este faptul că am sesizat la timp 
unele greșeli, unele neajunsuri, 
am acționat cu fermitate pentru 
înlăturarea lor, ceea ce a permis 
dezvoltarea cu succes a întregii 
noastre economii.

Doresc, de asemenea, să mențio
nez câ aceste realizări au putut fl 
obținute și ca urmare a colaboră
rii cu țările socialiste, cu țările 
care au trecut pe calea dezvoltării 
independente, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială. De altfel, tocmai partici
parea activă la diviziunea interna
țională a muncii a permis cunoaș
terea și folosirea cuceririlor noi 
ale științei și tehnicii, și a contri
buit la dezvoltarea în ritm înalt 
a industriei și agriculturii, a în
tregii noastre economii.

ÎNTREBARE : Cum și prin 
intermediul căror canale in
stituționale și practice po
porul român ia parte la 
luarea hotărîrilor în diferite 
ireetoar^ de activitate — eco
nomic, social și politic!-

RĂSPUNS : Toate succesele ob
ținute în dezvoltarea societății so
cialiste românești sînt rezultatul 
participării active a clasei munci
toare; a țărănimii, a intelectuali
tății. a întregului popor la adop
tarea tuturor hotărîrilor și măsu-

(Continuare in pag. a IlI-a)

IN ZIARUL DE AZI:

DUMINICĂ
ZI DE MUNCĂ

RODNICĂ
PE OGOARE

(Continuare în pag. a IlI-a)
se vor purta între 
celor două țări, cît și răspunsuri

scrisori

rt.
Călduroasa primire rezervată înaijiior oaspeji romăni in capitala Perului

Sub semnul măsurilor stabilite de Plenara

C. C. al P. C. R. din iunie 1973, începe astăzi

UN NOU AN DE
INVĂȚĂMÎNT

• Actualitatea 
culturală

• în confruntare:

'--I.

Școlile și facultățile își deschid 
astăzi din nou porțile in fața celor 
patru milioane de elevi și studenți. 
începe un nou an de invfițumînt, 
un an cu o semnificație cu totul 
deosebită, marcat de istoricele mă
suri adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973, referitoare la 
dezvoltarea și perfecționarea in- 
vățămîntului. Importanța acestui 
eveniment de seamă pentru cadrele 
didactice, pentru milioanele de ti
neri din țara noastră este marcată 
și de căldurosul MESAJ ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU CADRELOR DIDAC
TICE, ELEVILOR ȘI STUDENȚI
LOR, ORGANIZAȚIILOR DE 
PARTID, DE TINERET ȘI PIO
NIERI. Cuvintele pline de prețuire, 
îndemnurile mobilizatoare vin o 
dată mai mult să ilustreze atenția 
deosebită cu care partidul șl statul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, se preocupă de viitorul 
tinerei generații, de felul cum se 
pregătesc pentru viață constructo
rii de miine ai societății comu
niste, Pe bună dreptate, referindu- 
se la sarcinile de mare răspundere 
ce stau în fața școlii românești, in 
mesaj se arată : „Realizarea am
plului program elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului de
pinde intr-o măsură hotăritoare de 
modul în care este pregătit și in
struit tineretul, de nivelul cunoștin
țelor sale științifice ți profesionale, 
de educarea și formarea sa politi- 
co-morală sănătoasă... învătămin- 
tul nostru de toate gradele trebuie

astfel organizat și îndrumat incit 
să corespundă in modul cel mai di
rect cerințelor concrete, actuale ți 
de perspectivă, ale dezvoltării so
cietății românești, imperativelor 
practicii construirii socialismului și 
comunismului in România".

Odată cu primul sunet de clopo
țel, fiecare cadru didactic, toate in
stituțiile de invățămînt, școala ro
mânească în ansamblu dispun de 
un amplu program de perspectivă 
pentru dezvoltarea invățămintului 
de toate gradele, pentru crearea 
unui sistem stabil și unitar, des
chis și coerent, atît in ce privește 
structurile, succesiunea diferitelor 
trepte, cit și conținutul său știin- 
țific-educativ.

Lunile care au trecut de la ple
nară au prilejuit cadrelor didacti
ce fructuoase dezbateri pentru sta
bilirea modalităților concrete de 
acțiune, a căilor ce trebuie urmate 
în vederea traducerii neintirziate 
în viață a indicațiilor primite. Per
fecționarea conținutului și metode
lor în invățămîntul preșcolar, ge
neral și liceal, îmbunătățirea învă- 
țămîntului profesional, dezvoltarea 
inyățămintului superior, perfecțio
narea predării științelor sociale, a 
activității de educație a elevilor și 
studenților sînt tot atitea direcții 
de acțiune bine conturate, amănun
țit evaluate de slujitorii școlii și 
care așteaptă o aplicare hotărită — 
încă de la prima oră de curs.

„Sarcina principală a Invățămin-

(Continuare in pag. a Il-a)
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CIA DE-A ȘASEA EDIȚIE A FESTIVALULUI

INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"
*

AL

SCENA
Premiere teatrale

• TEATRUL TV prezintă în ca
drul emisiunii de teatru scurt :

— „Poveste studențească" de Mi
hail Sorbul. Cu : Florin Scărlătescu, 
Virgil Ogășeanu, Anda Caropol, Ovi- 
diu Moldovan (marți, programul II, 
ora 20,45).

în• TEATRUL RADIOFONIC vă 
vită să urmăriți premiera :

— „O femeie ca multe altele", 
Lucia Demetrius.

Regia : Cristian Munteanu. 
distribuție : Olga Bucătaru, Gh. Buz- 
ne, Mia Macri, Ioana Casetti, Matei 
Gheorghiu, Sorin Gheorghiu, Se
bastian Radovici, Dan Damian, Mo
nica Ghiuță și alții (azi, ora 20,30, 
programul I).

de
în

1

MUNCA RODNICA

Autorul sesiză
rii era, de fapt, 

vinovat

Fără îndoială, Madriga
liștii din Praga" au con
stituit In festival un mo
ment de referință. Acești 
16 muzicieni (8 soliști vo
cali și în același timp 
buni instrumentiști, 8 in
strumentiști) sint conduși 
de un muzician cu o so
lidă cultură — Miroslav 
Venboda. Venhoda a con
dus ani de zile celebrul 
cor de la Scuola Canto- 
rum din Praga, recunos
cut prin autenticitatea tăl
măcirii cîntului grego
rian. a coralelor laice din 
Evul Mediu, Din 1956 a 
alcătuit formația „Madri
galiștii din Praga". De la 
această dată ansamblul a 
început lungile turnee, 
zecile de înregistrări, ob
ținerea acelor mari pre
mii, printre care : „Char
les Cross". „Edison", „Or- 

aur“, veritabile 
vizită" pentru

feul de 
„cărți de 
formație.

Vineri, _ ______
mân, „Madrigaliștii 
Praga“ ne-au oferit 
program de muzică veche 
(secolul XVII) și muzică 
de astăzi. Au cintat Cin- 
tece de război și de dra-

la Ateneul Ro- 
din 
un

goste, de Monteverdi, cu 
știința dezvoltării madri
galului liric și a celui 
dramatic, cu înțelegere 
pentru sublinierea ro
iului expresiv al ar
moniei, al importantei 
armoniei pentru textele 
propuse, cu reliefarea mo
mentelor în care iși fă
cea loc scriitura omofonă. 
într-un cuvlnt, acești 
muzicieni cunosc istoria 
vocal-instrumentală, în
țeleg rolul fiecărei înlăn
țuiri, fiecărui pasaj. Cîntă 
în spiritul celei mai bune 
tradiții a tălmăcirii mu
zicii de tip renascentist, 
în sensul sublinierii fie
cărei voci, a liniilor fiecă
rei partide instrumen
tale. Timbrurile vocilor 
celor 8 soliști vocali sint 
foarte diverse și totuși 
ele se contopesc, se armo
nizează. Știu să se împle
tească cu sunetele lăutei, 
psalteriumului. ale violei 
da gamba... Cit de pene
trantă este vocea contra- 
tenorului Jaroslav Toma- 
nek, cită strălucire este 
în glasul primei soprane 
Jitka Cechova 1 Și totuși, 
ca buni muzicieni, ei știu

să se integreze ansam
blului atunci cind parti
tura cere ca vocile lor să 
devină neutre, să se con
funde cu culoarea unei 
singure voci — ansamblul. 
Cele patru Cîntece de 
rizboi — amintesc de 
acel „Ardo avvampo" — 
sau Cintecele de dragoste 
cu sprințarele „Due belii 
occhi", și „Vago ange- 
letto" au cucerit melo
manii. Madrigaliștii pra- 
ghezi au o puritate stilis
tică, o claritate în expre
sie cu totul excepționale.

Au plăcut publicului și 
„Evocările" iui Eben — 
corale de tip renascentist. 
Apoi, Interesanta „Pra- 
ghensia" — o poveste cu 
tîic despre „inscripția pe

flntîna cîntătoare, despre 
„taina fabricării ghiulele
lor de foc“, și a „turnării 
clopotelor", despre pute
rea miraculoasă a acelui 
care deține „piatra înțe
lepților", care posedă de 
fapt oglinda întregii lumi 
— o muzică scrisă in lim
bajul ultimului deceniu, 
colorată de instrumentele 
de acum patru, cinci sute 
de ani.

Așadar, să notăm ca 
un eveniment deosebit 
concertul de Înaltă ținută 
al acestor distinși muzi
cieni — „Madrigaliștii din 
Praga" — în cadrul Fes
tivalului internațional 
„George Enescu".

Smaranda OȚEANU

MEMENTO
• Astă-seară Ia Sala 

mare a Palatului, ora 
20,00, Filarmonica „Geor
ge Enescu" va fi dirijată 
de Georges Prâtre. Solis
tul concertului : Valentin 
Gheorghiu,
• Un eveniment al fes

tivalului: Recital Yehudi

Menuhin, acompaniază la 
pian Hepzibah Menuhin. 
(Sala mare a Palatului, 
ora 17),

• Un moment de mare 
interes : la Opera Româ
nă, „Oedip" de George 
Enescu,

• „TEATRUL TINERETULUI” din 
Piatra Neamț anunță deschiderea sta
giunii 1973—1974 cu premiera specta
colului „Dragostea noastră" de Silvia 
Andreescu și Teodor Mănescu. Re
gia : Moni Ghelerter, Scenografia ; 
Florica Mălureanu.

Interpretează: Sibylla Oarcea, Cor- 
neliu Dan Borcla, Alexandru Lazăr, 
Theodor Danetti, Gheorghe Birău.

Expoziții

Premiere 
cinematografice

• LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY, producție a studiourilor ame
ricane. Regla ; Martin Goldman ; Mu- 
------ * ' ~ ~ Fred 

Don

Manifestări culturale județene

în aceste zile, în Capitală 
pot li vizitate clteva 
interesante expoziții

• „Realismul rus In a doua jumă
tate a secolului al XIX-le*" — la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România.
• „Cinci pictori predecesori ai ar

tei plastice moderne din R. P. Un
gară" — In Sala Ateneului Român.
• Expozițiile Vida Gheza și Vasile 

Kazar la Sala Dalles.
• GALERIILE „APOLLO" — Ca

lea Victoriei nr, 56 : Expozițiile Iulla 
Onifă — sculptură și Constantin Pi- 
liuță — pictură și desen.

• GALERIA „ORIZONT- din 
B-dul N. Bălcescu nr. 23 : Expozi
țiile BenkB Mrazek Berta și Mihail 
Meiu — sculptură.

• GALERIILE ART’IND - Calea 
Victoriei nr. 91—93 — expoziția „Cu
loare și obiect", aparținînd dr. Cor- 
neliu Ionescu din Reșița.

zică : John Bennings. Cu : 
Williamson, D’Urville Martin, 
Pedro Colley.

Filmul rescrie — In imagini 
amară veridicitate inspirate de i 
țări istorice 
sclav pe plantațiile de bumbac din 
sudul Statelor Unite, care luptă pen
tru a-și ciștiga libertatea;

I de o 
cerce- 

povestea unui negru,

• DRUMUL SPRE SATUL NATAL, 
producție a studiourilor coreene. Sce
nariul : Kim Se Rlen ; Imaginea : 
Djen Dong Ciu. Cu : Ceai Fung Ki, 
Kim In Sule, Han Mi Su.

Absolvent al unei școli tehnice su
perioare și talentat instrumentist, 
tinărul Kyeung Su intenționează să 
se dedice carierei artistice — dar, 
pină atunci, pleacă in satul său na
tal ca tractorist voluntar. El va În
țelege că aparține acelor locuri și va 
rămine in satul părinților săi.

• BĂRBAȚII, producție a studiou
rilor „Armenfilm". Regia : Edmond 
Keosalan ; Muzica : Robert Amlrha- 
nlan.

Peripețiile unui îndrăgostit „fără 
speranță" care, vindecat de „pasiu
nea" sa, se va reîntoarce în Cauca- 
zul natal, unde 11 aștepta prietena 
din copilărie...
• CU CĂRȚILE PE FAȚA, pro

ducție a studiourilor americane. Re
gia : George Seaton ; Muzica : David 
Shire. Cu : Dean Martin și Rock 
Hudson.

Doi prieteni din copilărie, unul — 
om al legii, celălalt — participant la 
jefuirea unui tren, pe care viața îi 
pune — la un moment dat — față-n 
față.

încheierea simpozionului
național de porțelan

(Corespondentul „Scîn- 
Primul simpozion na- 
porțelan, organizat de 
Industriei Ușoare, în 
cu Uniunea artiștilor 
încheiat cu vernisajul u-

CLUJ 
teii"). - 
tional de 
Ministerul 
colaborare 
plastici, s-a _______ _______
nei expoziții de articole decorative 
și de masă din porțelan expuse în 
sâlile Galeriei Fondului Plastic. Ex
ponatele sint rodul activității a 12 
plasticieni, care, timp de o lună, și-au 
așezat „tabăra de creație" la fabrica 
de porțelan „Iris" din Cluj, realizînd 
lucrări de înaltă ținută artistică ce 
vor fi asimilate în fabricație după ce 
vor trece examenul publicului la ex
poziție.

SF. GHEORGHE (Corespondentul 
„Scînțeii", T8m6rl Geza). — Ieri, la 
marginea orașului întorsura Buzău
lui, a avut loc ziua jocului întorsu- 
rean „Ciobănașul", o veritabilă tre
cere in revistă a portului, jocului și 
cintecului popular din această zonă a 
țării, la care și-au dat concursul 
formații artistice de amatori din ju
dețele Brașov, Buzău și Covasna. 
După programul cultural-artistic al 
serbării ctmpenești a avut loc unserbării ctmpenești 
simpozion științific.

• VASLUI 
„Scînteii", Vasile 
trat în tradiția 
spectacolele dedicate _________
lor, corelate cu alte manifestări po
litico-educative, acțiuni inițiate de 
organele locale de partid. Fie că a- 
ceste manifestări au loc la clubul 
întreprinderii județene de construc
ții montaj, la locurile de muncă, pc 
șantiere ori la casa de cultură, ele 
se bucură de un larg interes in 
rîndul lucrătorilor din construcții. 
Printre aceste manifestări se nu
mără și recentul spectacol prezentat 
in sala modernei case de cultură a 
sindicatelor, care a cuprins un pro
gram artistic bogat, cu participarea 
celor mai valoroase formații de a- 
matori din județ (ansamblul folclo
ric „Busuiocul" din Murgeni, ansam-

(Corespondentul 
laneu). — Au in- 
orașului Vaslui 

constructori-

blul căminului cultural Fălciu, bri
gada artistică de agitație de la Casa 
de cultură Vaslui etc.).
• CLUJ (Corespondentul „Scîn

teii", Al. Mureșan). — Inaugurarea 
teatrului de vară în aer liber de Ia 
Muzeul memorial „Octavian Goga" 
din Ciucca a coincis cu tradiționa
lul recital de cîntece și versuri „Te 
slăvim, pămint strămoșesc", închinat 
de astă dată aniversării a 125 de ani 
de la revoluția din 1848. Iri prezența 
a mimeroși oaspeți din Cluj și din 
comunele din jur s-a desfășurat u>n 
program la reușita căruia și-au dat 
concursul: corul bărbătesc „Iacob 
Mureșianu" al Casei municipale de 
cultură Cluj, grupul folcloric, fan
fara și corul Casei de cultură Hue
din, tulnicăresele de la Beliș și dan
satorii din Aghireș,
• La Hunedoara, sărbătorirea „Zi

lei metalurgistului" a debutat dumi
nică dimineața cu un program de 
cîntece interpretate de fanfara clu
bului siderurgiștilor. De t ziua lor, 
metalurgiștii de la Întreprinderea 
„Victoria" Călan și-au dat întilnire 
în frumoasa zonă de agrement din 
apropierea orașului nou, unde a 
avut loc un bogat spectacol folcioric. 
Manifestări culturale, cu ample pro
grame artistice, au avut ioc in nu
meroase centre metalurgice din țară.

• GALAȚI (Corespondentul „Scin- 
teil", Tudorel Oancea). — Galațiul a 
găzduit în acest an, pentru prima 
oară, o tabără de pictură, sculptură 
și grafică. Ea a întrunit, timp de 
trei săptămini, 17 artiști plastici din 
București, Iași, Cluj, Pitești, Tg. Mu
reș și Galați, Cu caietul deschis sau 
cu șevaletul, aceștia au poposit pe 
platforma marelui combinat siderur
gic, la șantierul naval, in comunele 
Liești și Ivești, realizînd un dialog 
oi realitatea gălățeană, un contact 
vșu cu munca 'oamenilor de pe a-■ni ((B ...
tiste meleaguri. Lucrările executate 
îh decursul celor trei săptămini de 
activitate a taberei sint reunite în
tr-o expoziție la Muzeul de artă ro
mânească contemporană din Galați.

Dumitru Bărbulescu 
din comuna Oteșani, 
județul Vilcea, fost se
cretar al comitetului 
executiv al consiliului 
popular comunal, In 
două memorii adresa
te succesiv redacției, 
se plîngea de faptul că 
scoaterea sa din func
ția ce o deținea este 
neîntemeiată, că mă
sura respectivă ar fi, 
chipurile, o răzbunare 
din partea fostului se
cretar al comitetului 
comunal de partid și 
primarul comunei, Va
sile Lungu.

La cele două sesi
zări, Comitetul jude
țean Vilcea al P.C.R. 
a trimis redacției, in 
urma unor verificări 
și analize temeinice, 
două referate semnate 
de tovarășul Ștefan 
Babu, secretarul co
mitetului executiv al 
consiliului popular ju
dețean. „încălcarea 
gravă a normelor e- 
ticii și echității socia
liste — se spune in
tr-unui din referate 
— a disciplinei de 
partid și de stat de 
către Lungu Vasile, in 
calitate de primar, și 
Bărbulescu Dumitru, 
secretar al comitetului 
executiv al consiliului 
popular comunal, mij
loacele necinstite folo
site in relațiile dintre 
ei, precum și atitudi
nea necorespunzătoare 
ce au avut-o față de 
cetățeni au fost obiec
tul unor analize repe
tate încă din anul 
1970". Din răspunsuri
le primite reiese că 
cei doi se fac vinovați 
de favorizarea rudelor 
in obținerea și deține
rea ilegală a unor su
prafețe de teren, 
procurarea de mate
rial lemnos la prețuri 
mai mici, sustragerea 
și deținerea ilegală a 
unor documente din 
arhiva consiliului 
popular etc. Pentru a- 
semenea ilegalități, ei 
au fost sancționați pe 
linie de partid, dar 
stilul lor de muncă nu 
s-a schimbat. De a- 
ceea........ in luna fe
bruarie a.c. Lungu 
Vasile a fost scos -din 
munca de secretar al 
comitetului comunal 
de partid și primar al 
comunei Oteșani".

Cu privire la desfa
cerea contractului de 
muncă al lui Dumitru 
Bărbulescu, in răs
punsul adresat redac
ției se precizează : „A- 
buzind de funcția pe 
care o deținea. D. B. a 
diminuat rolul agricol 
al socrului său, inre- 
gistrindu-i pe perioa
da anilor 1964—1973 
doar 0,77 ha, in loc de 
1.39 ha cit deținea In 
realitate. Reaua sa 
credință și atitudinea a- 
buzivă s-au manifestat 
și după ce a fost scos 
din funcție, cind. cu 
sprijinul contabilului 
care avea în păstrare 
registrele agricole, a 
operat unele modifi
cări in rolul socrului 
său". De asemenea, 
răspunsul menționează 
că, in anii 1966-1971, 
D. B. a sprijinit pe 
cițiva cetățeni să valo
rifice terenuri agrico
le. eliberîndu-le auto
rizație fără aprobarea 
comitetului executiv 
al consiliului popular, 
„prin întocmirea unor 
acte false". Ca urma
re. intrucit „în activi
tatea sa Dumitru Băr- 
bulescu a încălcat grav 
legile statului. Comi
tetul executiv al Con
siliului 
dețului 
pus ca, 
aprilie 
desfacă 
muncă, ...
punzător funcției în
credințate".

popular al ju- 
Vilcea a dis- 
Incepind cu 16 
a.c„ să i se 
contractul de 
nefiind cores-

Buna credință 
nu poate fi oco

lită
Cu citva timp In 

urmă, Alexandru Oar- 
nă din Slatina a sem
nalat redacției că, la 
Sucursala județeană 
Olt a Băncii pentru a- 
gricultură și industrie 
alimentară, trei sala- 
riați au fost încadrați 
într-o categorie de sa
larizare mai mare de- 
cît aceea la care le
gea le-ar fi dat drep
tul. în ciuda nenumă
ratelor sale sesizări 
trimise la diverse fo
ruri — se spunea In 
scrisoare — situația nu 
s-a schimbat, salariații 
respectivi contlnuînd 
să încaseze salarii 
mai mari decît ar 
merita.

Faptele la- care Se 
referea scrisoarea 
ne-au determinat să o 
trimitem spre verifi-

care tovarășului pre
ședinte al Băncii pen
tru agricultură și in
dustrie alimentară, tn 
răspunsul trimis re
dacției ni s-a adus la 
cunoștință că. în peri
oada anilor 1969 — 
1973, această pro
blemă a făcut obiectul 
a 18 sesizări, semnate 
de Alexandru Oarnă, 
care au fost cercetate 
in mai multe rindurl 
Ia fața locului, conclu
ziile fiind 
de fiecare 
ționarului. 
precizează, 
că salarizarea 
trei persoane la care 
se referea sesizarea a 
fost lega! stabilită, în 
funcție de studiile a- 
cestora, experiența lor 
in activitatea bancară 
și rezultatele bune ob
ținute în muncă. Ca a- 
tare. afirmațiile cu
prinse in sesizările 
respective s-au dove
dit a fi neîntemeiate. 
Din același răspuns 
mal aflăm însă un a- 
mănunt : pînă în
luna ianuarie 1970, 
A. O. a fost salariatul 
Sucursalei județene 
Olt a B.A.I.A., în 
funcția de inspector, 
de unde a fost Înlă
turat în urma unor a- 
bateri repetate șl a 
lucrărilor de slabă ca
litate pe care le întoc
mea. Din momentul 
luării acestei măsuri 
— menținută de orga
nele de jurisdicție a 
muncii, care au res
pins contestațiile lui 
A. O. — au început să 
curgă reclamațiile. în
tr-o atare situație se 
poate trage concluzia 
că sesizările au fost 
făcute in scop de 
cană și nu pentru 
îndrepta vreo stare 
lucruri negativă.

Să fim bine Înțeleși : 
flecare cetățean are 
dreptul să sesizeze, să 
facă propuneri de îm
bunătățire a activității 
în orice domeniu. A- 
cest drept este garan
tat prin lege și res
pectat cu sfințenie. în 
același timp există 
insă și obligația, tot 
legală, ca orice petiție 
să fie făcută cu bună 
credință, să cuprindă 
fapte reale, afirmații 
întemeiate. Altminteri, 
rolul și importanța a- 
cestei forme de dialog 
între cetățean și insti
tuția publică sint di
minuate.

Gheorghe 
PÎRVAN

VASLUI

t V

comunicate 
dată peti- 
Răspunsul 

totodată, 
celor

Și- 
a 

de

Ieri, pe ogoarele județului Vaslui 
atit țăranii cooperatori, cit și meca- 
nizatorii au lucrat în mod obișnuit. 
In această zi s-au terminat de în- 
sămînțat ultimele 300 de hectare cu 
.orz, realizlndu-se astfel planul de 
6 000 de hectare. „De asemenea, 
numai ieri, 16 septembrie, s-au în- 
sămînțat In unitățile agricole coo
peratiste circa 3 000 hectare cu 
grîu (plan 69 000 hectare), realizîn- 
du-se în total 36 la sută din 
planul de insâmînțări pe ju
deț — ne informează tov. inginer 
liberiu Mihalache, directorul ad
junct de la direcția agricolă. In vii, 
duminică s-au cules sute de tone 
ie struguri. Pină ieri, în cooperati
vele agricole din județ s-a cules 
recolta de pe circa 3 000 de hectare 
cu porumb.

SATU-MARE
Incepînd de la ora 6 dimineața, 

ogoarele cooperativelor agricole din 
județul Satu-Mare au cunoscut 
munca harnică a mii de țărani 
cooperatori și mecanizatori. Alături 
de aceștia au venit să dea o mină 
de ajutor sute de oameni ai mun
cii din întreprinderi și Instituții 
din orașul Satu-Mare, tineri, elevi. 
La cooperativa agricolă Odoreu 
s-au arat ieri 20 hectare, s-au dis
cuit 60 hectare și s-au fnsămințat 
10 hectare cu orz. La gară a fost 
transportată o cantitate de 10 vagoa
ne de sfeclă de zahăr. Cooperativa 
agricolă „Sătmăreana" a închei/1 
duminică insămințatul orzului și a 
început din plin semănatul griului, 
lucrare ce a fost executată, plnă 
aseară, pe 60 hectare din cele 300 
planificate. La cooperativa agricolă 
Păulești s-a încheiat ieri transpor
tul ultimelor 50 de tone de cartofi 
din cîmp la locul de depozitare 
Peste 1000 de sătmăreni, dintre care 
700 gospodine șl funcționare din 
întreprinderile și instituțiile orașu
lui Satu-Mare, au dat ieri țăranilor 
cooperatori din cooperativele Cul- 
ciu și Cărășeu un sprijin masiv la 
.. ....... . ‘ " 00recoltatul și încărcarea a peste 
de tone de roșii.

MEHEDINȚI
Pe ogoarele mehedințene, mii 

cooperatori au lucrat intens și 
spor <*- .................

de
---------------- T. cu 

de dimineață și plnă seara 
tirziu la recoltatul porumbului și 
cfcclci de zahăr, la lnsilozatul

r
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In săptămîna 17—23 septembrie 1973
DACIA și 

dicat vizitei 
Ceaușescu in 
HOVA: Film 
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
Italia, San Marino și 
SCALA: 23 August 1973; PATRIA 
și BUCUREȘTI : în fiecare luni și 
joi; FESTIVAL: Recașul și oamenii 
săi; CENTRAL: Hochei contra ho
chei (U.R.S.S.); LUMINA: Piticul 
Cipi: DOINA: în_căuțarea anima
lelor 
Zîna 
TA:
REA: Pentru o cauză dreaptă; BU- 
ZEȘTI: Din fluviu izvorăsc lu
mini ; BUCEGI : Zilele și nopțile 
unui bărbat; UNIREA: Glume cu 
clini (R.S.C.): LIRA: Suflet din 
sufletul neamului său; DRUMUL 
SĂRII: Cetăți ale spiritului bul-

VOLGA : Film de- 
tovarășului Nicolae 

R. F. Germania; RA- 
dedicat vizitei pre- 

în 
Vatican;

(U.R.S.S.); LUMINA: Piticul
sălbatice: TIMPURI NOI:
cea bună (U.R.S.S.); GRIVI- 
Cartea de vizită : ÎNFRAȚI-

Timpul probabil pentru 
ÎS, 19 și 20 septembrie. 
Vremea va continua să se 
că. Cerul va fi variabil cu lnseni-

v

gar (R.P.B.) ; FERENTARI : Simt 
oare planetele ? (U.R.S.S.) ; GIU- 
LEȘTI : Orizont științific 
7/1973 ; COTROCENI : Petrașcu; 
PACEA : Circulația pe timp de 
noapte ; CRÎNGAȘI : Lumini în 
întuneric ; VIITORUL : Secre
tul unui tablou ; GLORIA : Pre
mieră după 75 de ani; AURORA: 
File de istorie; CAPITOL ȘI MIO
RIȚA : Porumbeii și fanfara ; MO
ȘILOR: Tata și marele talent 
(R.D.G.); POPULAR: Prețul lașită
ții ; MUNCA : În căutare de noi țăr
muri (R.P.P.); COSMOS: Păpușa de 
lut (R.S.C.): FLACĂRA: Univer
suri picturale; ARTA: O.K. Sin
gapore (R.S.C.); PROGRESUL: Lu
minița cunoaște focul; FLAMURA: 
Orizont științific nr. 8/1973; CLU
BUL UZ. REPUBLICA: Microfa- 
bule.

nr.

*

i

17,30

18,00
18,05

18,20
18,40

19,00

19,20

PROGRAMUL I
Curs de limbă franceză. Re
capitulare (9).
Telex.
La ordinea zilei. Azi, jude
țul Neamț.
Căminul.
„Bine te-am găsit, școală !" 
înregistrări de la festivități
le de deschidere a noului an 
de învățămînt.
Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală.
1001 de seri : Istețul Motor 
Mouse (II).

19.30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen • 1973 — an 
hotărîtor • Deschiderea nou
lui an de învățămînt.

20.10 Al VI-lea Festival Internațio
nal „George Enescu". Par
tea I a concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor 
Georges PrAtre. Solist Va
lentin Gheorghiu, In pro
gram : Concertul pentru pian 
șl orchestră in la minor de 
Schumann.

20,50 Revista Ilterar-artlstlcă TV.
21.30 Roman foileton „Vinul roșu" 

— producție a studiourilor 
de televiziune cehoslovace.

22.10 Orele mării — în compania 
soliștilor Margareta Pisla- 
ru. Mariana Atexlu, Maria
na Caroll, Dlda Drăgan, O- 
limpia Panclu și Aurelian 
Andreescu.

22,35 24 de ore.

zilele de 
In (ară : 
Incălzeas-

nări persistente în primele zile. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, mai coborîte în prima 
te, iar cele maxime între 18 
grade, local mai ridicate. în 
rești : Vremea va continua să 
călzească. Cerul va fi variabil
seninări persistente in primele zile. 
Vînt slab pînă la potrivit.

PROGRAMUL II
20,tO Avanpremieră.
30,15 Film serial : „Arthur". Re

luarea episodului IX — „Ro
wena".

30,45 Teleenclclopedla • Golești

noap- 
și 28 
Bucu- 
se în- 
cu In- (Urmare din pag. I)

• Innult (II) • Meru — film 
dooumentar-artistic despre 
arta și dansul Indiei.

21,25 Telex.
21,30 Drumuri în Istorie : Alexan

dru cel Bun.
21,50 Recital Irina Loghln.
22,10 Cărți și idei. Dezbateri des

pre cartea „Energia atomi
că" de prof. dr. doc. Ioan 
Urau.

cinema
• Bărbații î CENTRAL — 10: 12; 
14; 16; 18.15; 20,30.
• Veronica : LUMINA — 9; 11,15:
13.30.
• Drumul spre latul natal : LU
MINA — 16; 18,30: 20.45.
• Legenda negrului Charley : LU
CEAFĂRUL —.....................  ’■
18,30: 20,45, la 
FESTIVAL — 
15,45: 18,15; 21, ______
• Albă ca zăpada și cel ț
pitici : PATRIA — 9; 11,30: 
16,30; 19; 21,15, CAPITOL — 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,15,

grădină — 18.45.
• Neamul ȘoimUreștllor : TIM
PURI NOI - 9,15—19 tn continu
are.
• O afacere pe cinste :
— 9; 11,15: 13,30; 16.15: 1 
BUCUREȘTI — 9: 11,15;
16,30: 18,45; 21, la grădină — 
FAVORIT — 9; 11,15: 13.30;
18,15 ; 20.30. STADIONUL ~ 
MO — 19.
• Departe de
ZEȘTI * '
20.30. la grădină 
ȚA — 9; 11,15; 13.30;
20,15.
• Dreptul de a iubi :
— 9; 11.15: 13.30; 16; 
GLORIA — 9; 11,15;
18,15; 20,30. MODERN
10,30; 12,30; 14.30: 16.30;
20.30. la grădină — 19.

9; 11,15: 13.30; 16; 
grădină — 

8,45; 11,15; 
la grădină —

19,15. 
13.30; 
19,30. 
șapte

14:
9.30: 

. la

SCALA 
18,45: 21, 

; 13,30;
19,30, 

i«: 
DINA-

Tipperary : BU- 
9: 11,15; 13,30; 16: 18.15; 

19.30. MIORI- 
15.45: ib;
VICTORIA 

18.30: 20,45, 
13.30; 16:

8,30; 
m.30;

• Parașutiștlt : BUCEGI — 15.30;
18: 20,15. la grădină — 19.15. VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
• Perechile ; EXCELSIOR — 9; 
12; 13,16: 18; 20.30. TOMIS — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• Tandrețe — 10; 12; 14. Arcușul 
fermecat — 16,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Conspirația ; Ultimul cartuș : 
FLOREASCA — 15,30; 19.
• Conspirația ; ARTA —
18; 20,15.
• Urmărire la Amsterdam :
VITA — 9; 11,15: 13.30; 16: 
20.30, LIRA — " “
grădină — 19,15.
• Nunta de aur : MOȘILOR — 16: 
18: 20. la grădină — 19.15.
• Aventura lui Poseidon s DA
CIA — 9; 12; 15,15; 18: 20.30. AU
RORA — 9; 11.15: 13,30: 15,45; 18; 
20,15. la grădină — 19. COTRO
CENI — 15,30; 18: 20,15, GRADINA 
ARTA — 19,15.
• Valter apără Sarajevo : VIITO
RUL — 15.30: 19. DRUMUL SĂRII
— 15,30: 19.
• Pe aripile vlntului ;
— 9.30; 14; 19.
e Afecțiune t UNIREA — 16;
20. la grădină — 19,15.
• Fantoma iul Barbă

15,30:

GRI-
18.15:

15.30; 18; 20.15, la

MELODIA
18;

__________  __ _______ Neagră ;
GIULEȘTI — 15,39: 18: 20.15. FLA- 
CARA — 15,30: 18; 20.15.
• Fellaga î PACEA — 15.30: 17.45; 
20.
• infailibilul Raffles : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.30; 
18; 20.13. GRĂDINA VITAN - 
19,15.
• Program de desene animate 
pentru copii î DOINA — 9,45.
• Aladin și lampa fermecată î 
DOINA — 11: 13.15: 15.30; 17,30; 
20.
• Eva și Adam s POPULAR — 
15.30; 18: 20,15.
• Polițistul : FLAMURA
11,15: 13.30; 16: 18,15: 20.30. 
NELE ROMANE — 19,30.
• Dragostea incepe vineri : 
HOVA — 15.30; 18: 20.13.
S Jandarmul la plimbare :

ENTARI - 16.30: 17,45: 20.

— 9: 
ARE-

RA-

FE-

sfeclei de zahăr, 1_ 
furajelor, strîngerea și livrarea le
gumelor și fructelor, pregătirea te
renului și semănat. La ora cind ne 
aflam la Pătule, cooperatorii de aici 
făceau deja un prim bilanț al acti
vității lor. „Astăzi — ne-a spus 
Marin Moise, președintele coopera
tivei agricole Pătule I — a fost 
pentru noi o zi de muncă sporni
că. Am reooltat și livrat, numai 
pînă la ora prinzului, 2 vagoane de 
struguri. S-a Încheiat semănatul pe 
ultimele 8 hectare cu orz. Plnă in 
seară vom Încheia și recoltatul 
florii-soarelul pe întreaga su
prafață de 120 hectare. La Iz
voarele, Buriia Mare, Devesel, 
Gogoșu, pretutindeni pe ogoare s-a 
lucrat zi-lumină. Numai duminică, 
porumbul a fost recoltat de 
pe încă 2 500 hectare, iar sfecla de 
zahăr de pe 120 hectare ; s-a pre
gătit terenul pentru însămînțatul 
griului pg alte 2 000 hectare, au fost 
insilozate peste 1 200 tone furaje 
si s-au recoltat și livrat aproape 
3.5 vagoane legume și fructe.

lor. „Astăzi — ne-a spus
agricole Pătule I — a fost

PRAHOVA
Duminică, în plantațiile de vii ale 

fermelor agricole de stat de la 
Valea Călugărească, Urlați, Tohani 
au venit peste 2 000 de salariați din 
întreprinderile șl instituțiile mu
nicipiului Ploiești la recoltatul 
strugurilor pentru vinificare. „De 
dimineață pînă spre amiază — ne-a 
spus fng. șef al Trustului I.A.S 
Prahova. Teodor Roman — impărțiți 
pe echipe, muncind cu hărnicie, 
orășenii venițf la culesul viei nu 
Înregistrat rezultate demne de lau
dă. La I A.S. Valea Călugărească 
au recoltat și transportat la secțiile 
de vinificare neste 200 tone stru
guri. iar la Tohani și Urlați alte 
300 de tone. Ceea ce s-a remarcat 
in mod deosebit a fost faptul că 
aproape fiecare culegător a avut 
grijă de a nu risipi boabele dulci 
ale strugurilor". În această zi. sec
țiile de prelucrare a strugurilor 
au funcționat din plin. Tot ieri, o 
intensă activitate de recoltare a 
avut loc si Ia fermele pomicole ale 
I.A.S, Măgurele. Aici, pînă spre 
seară, peste 400 de elevi ai școlilor 
profesionale și din liceele ploieștene 
au cules zeci de tone de mere și 
prune.

ROMANIA - FILM" prezintă filmul pentru tinerei

PRODUCȚIE A STUDIOURILOR SOVIETICE- Regia : Edmond Keosaian. Cu Armen Dpgar- 
hanian, Mgher Mkrtcian

tulul In actuala etapă trebuie să fie 
legarea organică a procesului in
structiv de viață, de producție, de 
activitatea practică — se sublinia
ză în Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pentru aceasta, invăță- 
mintul trebuie să țină pasul atit 
cu cuceririle revoluției tehnico- 
ștllnțifice mondiale, ale cunoașterii 
contemporane, cit și cu schimbările 
care se produc neîncetat in econo
mia și viața socială a României, 
in dezvoltarea științei și culturii 
noastre socialiste". Fără Îndoială, 
o sarcină de asemenea complexita
te necesită perfecționarea laturii 
tehnico-practice a invățămintului, 
corespunzător fiecărui ciclu, mediu
lui socio-economic și profilului 
unităților școlare. De asemenea, 
sint necesare lichidarea formelor 
perimate de învățămînt, eliminarea 
tuturor cunoștințelor Învechite, de
pășite, fără vreo eficiență practi
că, folosirea intensivă a bazei ma
teriale existente, a atelierelor și la
boratoarelor. Va trebui să continue 
acțiunea lor de dotare și de per
fecționare, pentru a crea condiții 
optime in vederea formării reale 
a deprinderilor practice ale elevi
lor, însușirii unei profesiuni sau 
meserii concrete, astfel incit să se 
asigure acestora posibilitatea de a

se integra rapid în activitatea eco- 
nomico-socială.

Sălile de clasă, laboratoarele, am
fiteatrele, atelierele-școală cunosc, 
așadar, din nou ambianța atit de 
caracteristică studiului. învățătorii 
și profesorii și-au ocupat, cu ace
lași entuziasm, locul de cinste în 
mijlocul elevilor și studenților lor.

să devină un adevărat educator co
munist, să reprezinte un perma
nent purtător al noului, catalizato
rul inițiativelor celor mai valo
roase.

în acest context, de înaltă exi
gență față de rolul principal al 
școlii — formarea și educarea unor 
oameni multilateral pregătiți, cul-

UN NOU AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

Noul program de învățămînt poate 
începe. Cu vigoare, cu seriozitate, 
cu disciplină. Aici, unde se desfă
șoară nemijlocit procesul instruirii 
și educării tinerilor, trebuie depu
se toate eforturile pentru materia
lizarea hotăririlor plenarei. Perfec
ționarea depinde, in esență, de mo
dul cum fiecare cadru didactic În
țelege să-și desăvîrșească mă
iestria profesională, metodele pe
dagogice. Oriunde s-ar afla el, 
menirea primordială în noul an de 
învățămînt rămtne una singură :

tivarea în rîndul tinerei generații 
a pasiunii revoluționare, a dra
gostei față de patrie și partid, a 
devotamentului profund față de 
interesele vitale ale poporului — un 
rol deosebit revine Îmbunătățirii, 
în continuare, a activității de con
ducere ■ Invățămintului, întăririi 
rolului și lărgirii atribuțiilor or
ganelor colective la toate nivelu
rile, sporirii sarcinilor U.T.C. și 
U.A.S.C.R. în ce privește desfă
șurarea muncii educative, politice 
șl ideologice în rîndul tineretului

studios. Toate aceste eforturi co
lective vor trebui să-și găsească 
împlinirea așteptată sub directa con
ducere a organizațiilor de partid 
din școli, din institutele de invă- 
țămînt superior. îmbunătățirea ac
tivității și creșterea rolului lor 
conducător vor potența înfăptuirea 
neabătută a întregului program de 
dezvoltare șl perfecționare a invă- 
țămintului.

Un nou an de învățămînt a 
început I Școala românească, avind 
create condiții optime pentru Îm
plinirea nobilei sale misiuni, este 
chemată să țină pasul cu mersul 
Înainte al societății, să-și aducă o 
contribuție activă la ridicarea ni
velului de cultură generală al în
tregului popor, la lichidarea deose
birilor esențiale între munca fizică 
și munca intelectuală, la omogeni
zarea societății noastre, la apro
pierea ei de comunism. Să fie, in 
esență, un puternic factor de cul
tură și civilizație, locul în care se 
formează constructorii de azi și de 
mii ne ai societății socialiste și co
muniste, oameni cu o înaltă pre
gătire profesională, cu o conștiință 
înaintată.

Fără îndoială, o asemenea tnaltă 
tndatorire, toți slujitorii școli ca 
și cei aflați pe băncile ei se vor 
strădui să și-o îndeplinească exem
plar, cu devotament și răspundere 
comunistă.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PERU

(Urmare din pag. I)

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

de competenta acesteia. Azi ne a- 
legem noi înșine prietenii noștri". 
„Vizita domnului Ceaușescu — 
continuă ziarul — va fi, fără în
doială, în avantajul celor două sta
te, al înțelegerii internaționale. Ca 
rod al acestei vizite putem spera 
într-o întărire a tezei autodetermi
nării și neintervenției, care, cu di
ferite prilejuri, a fost proclamată 
de țările noastre. Pentru aceste 
motive și altele, vizita domnului 
Ceaușescu este deosebit de plăcută 
pentru peruani". „LA NUEVA 
CRONICA", salutînd prezenta dis
tinsului oaspete, li urează cît mai 
mari succese tn misiunea sa și în 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre țările noastre.

în suplimentul său de duminică, 
același ziar inserează, pe o pagină 
întreagă, un articol intitulat 
„România și vizita președintelui 
său". Articolul este însoțit de por
tretul președintelui Consiliului de 
Stat al României. Ziarul subliniază 
marea afecțiune cu care poporul 
român îl înconjoară pe con
ducătorul său; o fotografie îl 
înfățișează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în mijlocul ce
tățenilor Capitalei, care 11 felicită 
cu dragoste pe șeful statului 
român cu prilejul împlinirii a 55 
de ani. Articolul scoate în evi
dență progresele continui ale 
României pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale, marele presti
giu al politicii internaționale pro
movate de statul român. Se citea
ză. în acest cadru, aprecierile fă
cute de președintele Ceaușescu în 
legătură cu relațiile dintre Româ
nia și țările Amerlcii Latine.

Elogiind politica externă a 
României, promovată cu mult di
namism de președintele Nicolae 
Ceaușescu, ziarul scrie că „guver
nanții români Iși bazează politica 
pe respectarea strictă a principii
lor suveranității șl independenței 

naționale, neamestecului în trebu
rile interne, egalității in drepturi 
și avantajului reciproc, al dreptu
lui sacru pe care îl are fiecare po
por de a decide el insuși destinele 
sale, in conformitate cu aspirațiile 
și interesele sale".

Ziarul „CORREO-NUEVA ERA" 
publică o pagină specială, cu 
titlul „Puternice legături unesc 
Peru și România". Ziarul consem
nează faptul că România a fost 
prima țară socialistă care — în 
1968 — a stabilit relații diploma
tice cu Peru la nivel de amba
sadă.

Marcînd bogata activitate inter
națională a României, prestigios 
ilustrată de vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu într-un mare 
număr de țări, ziarul scrie că re
lațiile care se dezvoltă între Româ
nia și aceste state sînt călăuzite 
de principiile respectului indepen
denței și suveranității fiecărei 
țări. „In politica sa internațională, 
România subliniază In permanență 
necesitatea ca toate țările, indife
rent de mărimea lor, să participe 
activ Ia soluționarea marilor pro
bleme cu care se confruntă zi de 
zi lumea contemporană".

Cu prilejul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Peru, nume
roase ziare prezintă progresele 
multilaterale ale României în dez
voltarea și modernizarea industriei 
și agriculturii. Se notează că, pe 
această bază, se lărgesc și relațiile 
economice cu alte țări. Ziarul „EL 
PERUANO" își deschide prima pa
gină a numărului său de dumini
că cu o cronică referitoare la în
semnătatea reuniunii comisiei mix
te peruan o-române, ale cărei lu
crări vor începe luni, 17 septem
brie. Sub titlul „Bun venit pre
ședintelui Ceaușescu", revista 
„ESTAMPA" relevă trăsăturile 
definitorii ale politicii externe ro
mânești. Un accent deosebit se 
pune pe intensificarea relațiilor 
dintre România și țările Americii 

Latine. „Contactele directe, care 
culminează cu vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu într-o serie de 
țări ale Americii Latine — scrie 
revista — marchează, fără îndoia
lă, un moment istoric în relațiile 
dintre România și țările continen
tului. Cooperarea în cadrul orga
nizațiilor Internaționale, acorduri
le economice și comerciale sint 
doar unele din rezultatele practice

Semnarea unor acorduri 
româno - ecuadoriene

După cum s-a mal anunțat, cu 
prilejul vizitei președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, in 
Ecuador au fost semnate importan
te documente bilaterale, menite să 
contribuie la dezvoltarea și extinde
rea relațiilor dintre cele două țări.

Au fost semnate ;
— Acordul de cooperare economică, 

industrială și tehnică, Acordul comer
cial intre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Repu
blicii Ecuador — de către tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, șl Francisco Rosales, 
ministrul industriei, comerțului și in
tegrării al Republicii Ecuador.

î N T î L
Tovarășul Nicu Ceaușescu, vice

președinte al Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România, și Petru Popescu, mem
bru supleant al Biroului C.C. al 
U.T.C., au avut o întîlnire, la sediul 
ambasadei române din Quito, cu 
Anibal Barona Rosales, Jorge Jepez, 
Fernando Ynuesa și alți membri ai 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din Ecuador. Cu 
acest prilej a avut loc o informare 
reciprocă asupra activității celor 
două organizații, precum și asupra 
problemelor actuale ale mișcării de 
tineret internaționale.

O delegație a Uniunii Tineretului 

ale acestei colaborări fructuoase 
pentru care se deschid noi și pozi
tive perspective.

Ne permitem să urăm președin
telui Nicolae Ceaușescu un căl
duros „Bun venit", dorindu-1 ca 
vizita domniei sale să contribuie la 
întărirea prieteniei dintre po
poarele peruan și român".

Eugen POP

— Acordul de colaborare culturală 
între guvernele Republicii Socialiste 
România și Republicii Ecuador — de 
către tovarășul George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și An
tonio Jose Lucio Paredes, ministrul 
relațiilor externe al Republicii Ecua
dor.

— Convenția de colaborare și coo
perare in domeniul petrolului între 
Ministerul Minelor, Petrolului și Geo
logiei al României și Ministerul Re
surselor Naturale și Energetice al 
Republicii Ecuador — de către titula
rii celor două ministere : Bujor Al- 
mășan și, respectiv, Gustavo Jarrin 
Ampudia.

N I R I
Comunist din Ecuador a fost invi
tată să facă o vizită In România.

★
Tovarășul Nicu Ceaușescu a avut, 

de asemenea, o întîlnire cu Fernando 
Munoz, vicepreședinte al Federației 
Tineretului Universitar din Ecuador, 
și cu membri ai conducerii federa
ției, la care a participat Petru Po
pescu, în cadrul intilnirii, s-a făcut 
o informare reciprocă asupra proble
melor specifice ale organizațiilor 
studențești din România sl Ecuador 
și au fost discutate posibilitățile 
lărgirii relațiilor dintre organizațiile 
studențești din cele două țări.

O delegație a Federației Tineretu
lui Universitar din Ecuador a fost 
invitată să facă o vizită în România. 

rilor mai importante, la înfăp
tuirea politicii generale de con
strucție a societății socialiste.

Am acordat și acordăm o aten
ție deosebită creării, formelor or
ganizatorice corespunzătoare care 
să permită participarea activă a 
maselor populare la conducerea 
activității economlco-sociale. tn a- 
cest sens, în întreprinderi funcțio
nează comitete și consilii ale oa
menilor muncii ca organe delibe
rative în care participă cei mai 
buni specialiști, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, al sindicatelor, 
ai organizațiilor de partid și de ti
neret. Semestrial, în cadrul adună
rilor generale, sînt dezbătute prin
cipalele probleme ale dezvoltării 
activității unităților respective. 
Astfel, adunările generale ale oa
menilor muncii reprezintă foru
mul cel mai înalt de conducere a 
activității fiecărei unități.

Am fnstituționalizat principiul 
conducerii colective 
meniile de activitate. 
Consiliul Suprem al 
Economice și Sociale, 
larg care reunește cele mal bune 
cadre de partid, de stat și econo
mice, reprezentanți ai oamenilor 
muncii șl care dezbate și hotărăște 
asupra direcțiilor principale ale 
dezvoltării economiei naționale, 
ale întregii societăți.

în toate do- 
Am creat 
Dezvoltării 
ca organ

Am introdus practica ca hotărl- 
rile și legile mai importante să fie 
supuse dezbaterii publice și nu
mai după aceea să fie prezentate 
organelor de partid sau de stat, 
Marii Adunări Naționale, spre a fi 
adoptate.

Toate aceste forme șl altele 
creează condiții pentru partici
parea activă a întregului popor la 
conducerea țării. Ele sînt expresia 
dezvoltării continue a democrației 
socialiste — factor de o importan
ță deosebită al progresului gene
ral al țării. Tocmai de aceea poli
tica internă și externă a statului 
se bucură de sprijinul unanim al 
întregului popor și este înfăptuită 
în mod consecvent.

Întrebare : In lume se 
mai mențin încă multe focare 
de tensiune și neînțelegere, 

■fie în riadul țărilor capitaliste 
sau socialiste, fie în relațiile 
dintre țările puternice și cele 
mai slabe, sau chiar în cadrul 
țărilor slab dezvoltate care 
nu au descoperit încă o co
munitate deplină de interese 
Cu privire la această situație, 
care este poziția exactă a ță
rii dumneavoastră ?

RĂSPUNS: Aș dori în primul 
rînd să mă refer la faptul că în 
ultimii ani au fost obținute o se
rie de rezultate pozitive pe calea 
dezvoltării colaborării între state 
cu orînduiri sociale diferite. S-au 
obținut succese în realizarea unui 
curs nou, de destindere în viața 
internațională — ceea ce constituie 
un succes deosebit al tuturor po
poarelor, al forțelor care se pro
nunță pentru o politică nouă de 
colaborare între state.

Fără îndoială că în lume se mai 
mențin focare de tensiune și neîn
țelegere. Ele au, desigur, un carac
ter foarte divers și nu pot fi puse 
toate pe același plan. Sînt țări 
care se mai află sub jugul domi
nației străine ; sînt țări care și-au 
cucerit independența națională și 
sînt preocupate de a-și consolida 
și dezvolta o economie proprie, in
dependentă ; sînt țări care luptă 
pentru a deveni stăpîne pe bogă
țiile naționale și pentru a le putea 
folosi corespunzător intereselor 
poporului respectiv. Sînt și unele 
focare de conflict, cum este Orien
tul Mijlociu — așa cum există, 
desigur, multe probleme de solu
ționat între diferite state în ce pri
vește, îndeosebi, problemele eco
nomice.

România s-a pronunțat și se 
pronunță cu hotărîre în sprijinul 
luptei de eliberare națională, al 
popoarelor care militează pentru 
dezvoltarea lor independentă, 
pentru a fi stăpîne pe bogățiile 
naționale.

Ne pronunțăm pentru soluțio
narea problemelor internaționale 
pe calea tratativelor pașnice, pen
tru extinderea colaborării dintre 
toate statele, fără deosebire de o- 
rînduire socială.

Ca țară socialistă, acționăm cu 
toată consecventa pentru dezvol
tarea colaborării dintre toate ță
rile socialiste. Considerăm că anu

mite divergențe și neînțelegeri 
sînt vremelnice, că ele trebuie de
pășite și realizată o colaborare 
strînsă între toate țările socialiste, 
ceea ce ar corespunde nu numai 
intereselor acestor țări, dar și cau
zei progresului și păcii în lume. 
De asemenea, ne pronunțăm pen
tru o largă colaborare cu toate ță
rile care au pășit pe calea dezvol
tării independente, considerînd că 
aceasta este în folosul tuturor țâ
rilor și, în același timp, constituie 
un factor important al luptei pen
tru o politică nouă, bazată pe ega
litate în drepturi, pe respectul su
veranității șl independenței fiecă
rui stat. De asemenea, acționăm 
pentru extinderea colaborării cu 
toate statele, inclusiv cu țările ca
pitaliste dezvoltate, în spiritul 
coexistenței pașnice.

Considerăm că fiecare stat, 
mare sau mic, trebuie să participe 
activ la soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale, pentru că 
numai pe această cale se poate a- 
sigura continuarea cursului destin
derii, colaborarea și pacea In 
lume.

ÎNTREBARE : Ați putea, 
domnule președinte, să ne 
spuneți ce așteptați din con
tactele pe care le veți avea cu 
guvernul și poporul peruan 7 

RĂSPUNS: Aștept cu multi 
bucurie vizita în Republica Peru, 
întîlnirea cu președintele Velasco 
Alvarado, cu alți conducători ai 
Perului, precum și contactele cu 
populația, posibilitatea de a cu
noaște frumoasa dumneavoastră 
țară, harnicul ei popor. In cadrul 
convorbirilor pe care le vom avea, 
pe primul plan vor sta, fără îndo
ială, problemele colaborării bilate
rale. Am dori să ajungem la reali
zarea unor înțelegeri reciproc a- 
vantajoase, inclusiv a unor acor
duri de colaborare economică pe —- 
termen lung, precum și a unei co
laborări mai strînse pe plan inter
național în lupta pentru o politică 
de pace și colaborare, popoarele 
noastre putînd să-și aducă contri
buția lor activă la acestea.

Doresc să adresez, prin interme
diul ziarului dumneavoastră, cele 
mai bune urări de prosperitate, 
fericire și pace poporului peruan.

MITINGURI IN SPRIJINUL 
POPORULUI CHILIAN

Lovitura militară de stat din Chile șl asasinarea mișelească a pre
ședintelui Salvador Allende au continuat să fie înfierate cu profundi 
indignare de mii de oameni ai muncii, participanți la numeroase mi
tinguri și aduniri care au avut loc in Capitală și in alte localități din 
țară.

Miile de participant! și-au manifestat, in același timp, solidari
tatea fa(ă de cauza poporului chilian, încrederea in victoria sa finală.

Primii medaliați ai campionatelor 
mondiale de haltere

• Ion Hortopan (România), medalie de bronz la stilul „smuls"
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Lulnd cuvîntul la mitingul de Ia 
uzinele „Vulcan" din Capitală. Marin 
Sora, secretarul comitetului de par
tid al uzinei, a subliniat totala ade
ziune a colectivului întreprinderii 
fată de declarația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
de condamnare a loviturii militare 

« din Chile.
„Exprimînd gindurile și voința 

muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor din întreprindere — a spus 
vorbitorul — formulăm un energic 
protest împotriva complotului reac
ționar care a dus la Înlăturarea cu 
brutalitate a guvernului constituțio
nal, democratic și progresist, și Ia 
asasinarea președintelui Salvador 
Allende și ne solidarizăm cu rezis
tenta forțelor populare".

Lăcătușul Mihalache Manolache, 
ing^e.rul Gheorghe Cristian, șeful 
secției cazane Industriale, au subli
niat Încrederea că poporul din Chi
le va restabili ordinea constituțio
nală. va face să triumfe voința sa 
de progres și bunăstare.

Luînd cuvîntul la mitingul de la 
întreprinderea sibiană „Independen
ta". inginerul Miron Negrilă, direc
torul întreprinderii, șl-a manifestat 
profunda indignare față de prigoa
na și teroarea dezlănțuite de forțele 
reacționare împotriva elementelor 
democratice și progresiste. împotriva 
clasei muncitoare din Chile. In nu
mele femeilor din întreprinderea 
noastră — a spus Berta Bota, mun
citoare la secția metalurgică — ne 
exprimăm solidaritatea cu femeile 
din Chile care trec prin momente 
deosebit de grele ca urmare a lovi
turii de stat, organizată de forțele 
imperialiste care au asasinat mișe
lește pe președintele Snlvador Al
lende. conducătorul iubit al poporu
lui chilian.

Sintem convinși — a arătat in cu- 
vlntul său lăcătușul Petru Sofineea- 
nu la mitingul organizat ta între
prinderea de antibiotice Iași — că 
muncitorii, masele populare. toate 
forțele patriotice progresiste, in 
frunte eu cele mai conștiente ele
mente ale ponorului chilian, vor lup
ta eu hotărîre și dîrzenie împotri
va acestor acte de terorism.

în cadru! mitingului au mal luat 
cuvîntul laboranta Elena Iacob. bio
logul Valerlu Rugină și Inginerul 
Veniamin Munteanu, directorul În
treprinderii.

Studenții clujeni — români, ma

Plecarea la Belgrad a unei delegații
de activiști

Duminică după-amiază a plecat 
la Belgrad o delegație de activiști 
ai P.C.R.. condusă de tovarășul Mi
hai Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, care — la invitația Prezidiu
lui U.C.I. — va face o vizită in 
schimb de experiență în R.S.F. Iu
goslavia.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

ghiari, germani și de alte naționali
tăți — întreaga studențime a patriei 
au aflat cu profundă indignare de lo
vitura de stat a forțelor reacționare 
care au înlăturat guvernul Unității 
Populare, ales în mod democratic 
de către poporul chilian — a arătat 
studenta Paula Szanto, vicepreședin
tă a Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, la mitingul 
ce a avut loc in centru! universitar 
Ciut Ne exprimăm totala adeziune 
fată de declarația C.C. al P.C.R. și 
solidaritatea cu lupta dreaptă a po
porului chilian, convinși că nimic 
nu va putea împiedica înfăptuirea 
năzuințelor sale de dreotate. inde
pendentă și progres social.

Fiind dintr-o țară latino-america- 
nă, a spus studenta costaricană 
Margarita Valenclano, cunoscind 
bine eforturile pe care toate țările 
Americii Latine le fac pentru eman
cipare națională și socială, identifi- 
cîndu-ne cu aspirațiile studenților de 
pe continentul nostru pentru pace 
și democrație, ne exprimăm regre
tul pentru evenimentele din Chile șl 
protestăm in modul cel mai ferm 
împotriva violentei folosite în viata 
politică. Avem convingerea că lupta 
popoarelor pentru libertate naționa
lă șl progres social nu poate ti onri- 
tă pe calea loviturilor do stat. Pro
cesul revoluționar din Chile, o dată 
început, nu va putea fi înăbușit, 
pentru că voința ponorului l-a de
terminat și îl va menține.

„în numele constructorilor de rul
menți. condamnăm cu toată energia 
și hotărirea actul odios al forțelor 
reactiunil și imperialismului si ne 
alăturăm întregii opinii publice ro
mânești și mondiale, care cere cu 
toată fermitatea să fie restabilite 
drepturile și libertățile democratice, 
ordinea constituțională in Republica 
Chile" — a declarat inginerul Petre 
Racovlță, director generai adjunct 
al centralei industriale pentru rul
menți și organe de mașini, la mi
tingul de protest care a avut loc la 
marea întreprindere brașoveană. Ne 
exprimăm convingerea — a spus el 
— că procesul revoluționar din Chile, 
ca și întreaga luptă a popoarelor 
pentru libertate și dreptate socială 
nu vor putea fi oprite pe calea lovi
turilor de stat, a crimelor și repre
siunilor, că masele populare din 
Chile își vor impune în cele din 
urmă voința".

(Agerpres)

ai P.C.R.
delegația a fost condusă de tovară
șii Lucian Drăguț, vicepreședinte la 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost prezent Bozidar Bukutniric, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.S.F. Iugoslavia la București.

(Agerpres)

La Havana au început campiona
tele mondiale de haltere. La catego
ria „muscă", stilul „aruncat", meda
lia de aur a revenit iranianului 
M. Nassiri, care a realizat 140 kg 
(nou record al lumii). La stilul 
„smuls", pe primul ioc s-a clasat ja
ponezul Takeshi Torikoshi cu 102,500 
kg (medalie de aur). Medalia de ar
gint a revenit polonezului Smalcerez 
cu 100 kg. O frumoasă comportare 
Ia acest stil a avut reprezentantul

în cîteva rînduri
• ATLETISM. — Cu prilejul unui 

concurs internațional atletic desfășu
rat la Helsinki, finlandeza Mona 
Lisa Pursiainen a egalat recordul 
mondial în proba de 400 m plat cu 
timpul de 51”.
• CICLISM. — A început cea de-a 

23-a ediție a Turului ciclist al Bul
gariei, competiție la care participă 
75 de rutieri din opt țări. Prima e- 
tapă s-a desfășurat pe traseul Elin 
Pelin—Trojan și a fost ciștigată de 
sovieticul Skosîrev, care i-a întrecut 
la sprint pe bulgarul Vasiliev și bel
gianul Van Linden (toți trei crono
metrați pe distanta de 164 km cu 
timpul de 4h 05'03”).

• TENIS. — Finala probei de sim
plu bărbați din cadrul turneului in
ternational de tenis de la Aptos (Ca
lifornia) se va disputa intre neozee
landezul Onny Parun și americanul 
Jeff Austin. în semifinale. Parun l-a 
întrecut cu 6—4, 6—2 pe americanul 
Bohmstedt, iar Austin a cîștigat cu 
6—4, 7—6, în fața pakistanezului Ha- 
roon Rahim.

• BOX. — Campionul mondial de 
box la categoria grea, americanul de 

Ieri dimineață, pe pista stadionului „Metalul" din Capitală, a avut 
loc un concurs internațional de dirt-track. Pe primul loc s-a clasat 
motociclistul Ion Marinescu, care. în cele 13 manșe, a realizat 12 
puncte. El a fost urmat în clasament de maghiarul Ferencz Radacz, 
cu 11 puncte. Miine, la Sibiu, va avea loc un nou concurs, cu parti
ciparea celor mai buni alergători din România, Ungaria, Elveția și 
Austria. Foto ■ S. Cristian

României, Ion Hortopan, care a cu
cerit medalia de bronz, tot cu un 
rezultat de 100 kg.

Clasamentul final la totalul celor 
două stiluri : 1. — M. Nassiri (Iran) 
240 kg (nou record al lumii) ; 2. — 
Szucz (Ungaria) 230 kg ; 3. — Smal- 
cerez (Polonia) 227,500 kg ; 4. — To
rikoshi (Japonia) 227,500 kg ; 5, — 
Koseghy (Ungaria) 222,500 kg ; 6. — 
Hortopan (România) 217,500 kg.

culoare George Foreman, a anunțat 
că iși va apăra probabil titlul in fata 
lui Jerry Quarry. Meciul ar urma să 
aibă loc in cursul lunii noiembrie la 
New York.

• HOCHEI PE GHEAȚA. — In e- 
tapa a 3-a a campionatului ceho-i 
slovac de hochei pe gheată, echipa 
Z.K.L. Brno a terminat la egalita
te : 2—2, cu Tesla Pardubice. Alte 
rezultate : V.J.K.G. Ostrava—Slovan 
Bratislava 8—3 ; V.T.J. Homutov— 
Dukla Jihlava 1—1 ; V.S.J. Kosice— 
H.Z, Litvinov 7—3 ; Motor Ceske Bu- 
dejovice—S.O.N.P. Kladno 2—5.

• ȘAH, — Turneul de baraj de 
la Portoroz (Iugoslavia), care ur
mează să desemneze pe cei doi ju
cători calificați in turneul candida- 
ților la titlul mondial de șah. a con
tinuat cu partida dintre marii maeș
tri Lajos Portisch (Ungaria) și Efim 
Gheller (U.R.S.S.). Partida s-a în
cheiat remiză la mutarea a 39-a. In 
clasament conduce Lajos Portisch cu 
3 puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de Lev Polugaevski (U.R.S.S.) 
— 2 puncte și o partidă întreruptă 
și Efim Gheller — 2 puncte.

Pentatlon modern
Pe baza hipică din Calea Plevnei 

au început duminică întrecerile cam
pionatului național de pentatlon mo
dern. După disputarea primei „man
șe" a probei de călărie, în clasament 
pe primul loc se află D. Spirlea 
(Olimpia București) și Marian Cos- 
mescu (Unirea Timișoara) cu cite 
1100 puncte. Astăzi, de Ia ora 16, 
concursul de călărie programează a 
doua „manșă".

FOTBAL: Adnotări la etapa a Vll-a

Craio venii și restabilirea tacticii
O primă parte a campionatului, 

acea parte care a purtat amprenta 
pregătirilor pentru confruntările fot
balistice internaționale, s-a încheiat 
după șapte etape. Ne abținem să-i 
apreciem roadele atita vreme cit nu 
vom cunoaște rezultatele echipelor 
noastre pe terenurile de joc străine, 
însă de pe acum e limpede pentru 
oricine că acceptarea datei de 
26 septembrie pentru meciul retur al 
formației reprezentative a fost — nu 
numai din punctul de vedere al clu
burilor angrenate în competițiile eu
ropene — o greșeală, o sursă de di
ficultăți suplimentare, dificultăți ce 
puteau fi ușor evitate dacă la timpul 
cuvenit împuternicitul F.R.F. la tra
tative ar fi avut prevederea strict 
necesară. Aceasta e de altfel pă
rerea multora dintre membrii birou
lui F.R.F.

Presupunind că la terminarea 
campionatului se va menține pro
porția actualului decalaj dintre pri
ma echipă și ultima clasată, atunci 
ar rezulta că titlul national s-ar pu
tea cîstiga cu aproape 60 de puncte, 
în vreme ce codașa clasamentului 
s-ar așeza în jurul cotei de 20 de 
puncte ! în practica fotbalului, o a- 
semenea diferență e greu accepta
bilă, cu excepția cazului cind vii
toarea campioană a României ar fi 
intr-adevăr o superechipă. Totuși, 
deocamdată, sintem obligați de fapte 
să consemnăm că Universitatea Cra
iova a pornit foarte puternic in noua 
ediție a competiției naționale, obti- 
nind în toate cele șapte partide ju
cate numai rezultate pozitive ! Mul
tă lume e astăzi de părere că echipa 
craioveană are o maturitate si o su
dură superioare celorlalte formații 
divizionare. Nu mai departe decit 
simbăta trecută, ea era considerată 
favorită în fața Rapidului, deși me
ciul avea loc pe un teren bucu- 
reștean ! Altădată, chiar in prece
denta ediție a campionatului, pro
nosticurile . mergeau in sensul in
vers, adică în favoarea gazdelor. E 
desigur un merit al craiovenilor. ju
cători, antrenori, conducători, că au 
reușit, prin rezultate și joc, să de
termine o schimbare de opinie în 
rîndurile amatorilor de fotbal.

Iată insă că după meciul cu Ra
pid s-a văzut c oarecare dezamă
gire printre snectatori. fapt resimțit 
și în unele comentarii de presă, cu 
privire la calitatea și eficienta jocu
lui craiovean. în ce ne privește, 
chiar după meciul de sîmbătă, sin
tem de părere că într-adevăr for
mația antrenată de Constantin Cer
năianu marchează o importantă 
creștere tactică fată de trecut. Fără 
exagerări suportericești. putem con
stata, dincolo de defecte și de con
junctura concretă a unei partide, 
elemente raționale de organizare și

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• Baschetbaliștii, In Turcia
In ziua a patra a campionatelor 

balcanice de baschet rezervate e- 
chipelor de seniori, competiție care 
se desfășoară la Istanbul, reprezen
tativa Iugoslaviei a obținut o nouă 
victorie, de data aceasta în fata for
mației Greciei, pe care a învins-o 
cu scorul de 82—65 (35—24). Intr-un 
alt joc. echipa Bulgariei a dispus cu 

desfășurare a jocului, capacități în
semnate de apărare și de atac, toate 
transformind-o pe Universitatea Cra
iova fntr-o veritabilă echipă de fot
bal. Totuși, care au fost prin
cipalele împrejurări. conjunctura 
ce au împiedicat echipa „favo
rită" în meciul Rapid — Universita
tea să se impună pe terenul bucu- 
reștean ? In primul rînd, pronosticu
rile au pornit de la o premisă gre
șită. în ciuda aparentelor sau a 
unor greutăți reale pe care le în
fruntă Rapid, formația gluleșteană 
rămine puternică, mai ales dacă un 
Emil Dumitriu, Marin Stelian sau 
chiar Neaau prind dispoziția de joc 
normală. Rapid, după cum bine s-a 
văzut, nu poate fi subevaluată nici 
atunci cînd pe teren apar rezerve ca 
Rîsnlță. Pleșoianu și Bartales, toți 
acești tineri dovedlndu-se plini nu 
numai de talent, ci șl de ambiție 
sportivă pentru apărarea culorilor 
vechiului club.

Tn al doilea rtnd. Universita
tea Craiova avea ideea preconcepu
tă de a face o verificare pentru a- 
propiata partidă de la Florența. 
Antrenorul Cernăianu, după ce a 
fost la Florența in vizită de cerce
tare a viitorului adversar, mi-a vor
bit mult despre tactica de joc, mai 
exact despre două tactici ce voia să 
le verifice neapărat, sîmbătă, la 
București. N-am să vă spun care 
dintre cele două tactici bine distinc
te — cite una pentru fiecare repriză 
din meciul cu Rapid, după cum au 
putut observa spectatorii și tele
spectatorii — va fi utilizată pe te
renul de la Florența, cert e insă

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Seria I. Știința Bacău — Caralma- 

nul Bușteni 4—2, Metalul Mija — 
C.S.U. Galati 2—1, Ceahlăul Piatra 
Neamț — Delta Tulcea 1—0, C.S.M. 
Suceava — C.F.R. Pașcani 3—1, F.C. 
Galati — Gloria Buzău 1—0. Victoria 
Roman — Progresul Brăila 0—1, Vii
torul Vaslui — Celuloza Călărași 
0—0, Metalul Plopeni — Constructo
rul Galați 3—1, Otelul Galați — Pe
trolul Molnești 2—0.

în clasament, după șase etape, con
duce, in continuare, C.S.M. Suceava 
(11 puncte), urmată de Metalul Plo
peni (9 p).

Seria a Il-a. Tractorul Brașov — 
Metalul București 2—0, Dunărea 
Giurgiu — Minerul Motru 2—0, 
C.S.M. Sibiu — Nitramonia Făgăraș 
1—0, Carpați Brașov — Chimia Rm. 
Vîlcea .0—1, Șantierele navale Olte
nița — Gaz metan Mediaș 2—2, Au
tobuzul București — Electroputere 

80—65 (35—30) de selecționata Tur
ciei.

Echipa României a avut zi de re
paus.

• Ragbiștii, tn Argentina
Echipa de rugbi a României, a- 

flată în turneu in Argentina, a ju
cat la Buenos Aires cu reprezentati
va țării gazdă. Rugbițtii argentineni 
au terminat învingători cu scorul de 
24—3 (11—0). Partida a fost urmă
rită de peste 10 000 de spectatori.

faptul că antrenorul și-a aplicat pla
nul punct cu punct, in pofida faptu
lui că adversarul își crease o star» 
de inferioritate numerică.

în sftrșit, e vorba de forma spor
tivă. Era greu, așa cum e întotdea
una înaintea unui meci, să știi exact 
cum se vor comporta principalii ju
cători. Spuneam mat sus că Emil 
Dumitriu a avut o dispoziție „nor- 
mală“. dar asta e prea puțin. Dumi
triu a jucat peste orice așteptări, la 
fel ca in anii lui de vîrf ! în schimb, 
dincolo, la craioveni, Oblemenco — 
acela ce-și asumă de obicei nu nu
mai rolul de tunar, ci contribuie 
substanțial la organizarea atacului 
— s-a dovedit in formă palidă, iar 
Marcu a acționat sub orice critică. 
De aici n-am vrea Insă să se creadă 
că am fi fost șl noi de acord cu 
unele voci care cereau schimbarea 
aripif-stînga ; Marcu a prins o zi 
proastă, el c. totuși, un element in
dispensabil ideii de atac craiovene 
și trebuie pur și simplu readus în 
formă. Firește, prin joc !

Din cele scrise mai înainte rezul
tă. credem, preocuparea existentă la 
Universitatea Craiova pentru tactica 
jocului. E probabil una dintre cau
zele, dacă nu chiar cea principală, 
care au prilejuit o imagine nouă 
despre Universitatea. Insistența noas
tră legată de acest aspect a! pregăti
rii formațiilor și al utilizării jucăto
rilor urmărește să atragă atenția 
tehnicienilor asupra acestei laturi 
determinante, latura tactică. prea 
puțin cultivată, ca să nu zicem sub
evaluată. în fotbalul nostru.

Valerlu MIRONESCU

Craiova, 0—0, C.S. Tîrgoviște — Me- 
trom Brașov 3—1, Dinamo Slatina — 
Flacăra Moreni 1—1, Metalul Drobe- 
ta Turnu-Severin — Progresul Bucu
rești 2—1.

După șase etape, în clasament con
duce Chimia Rm. Vilcea (10 puncte), 
urmată de Tractorul Brașov (9 p),

Soria a Ill-a. Corvinul Hunedoara
— Industria Sirmei Cimpia Turzii
1— 1, Mureșul Deva — Arieșul Turda
2— 0, C.F.R. Timișoara — Victoria 
Oarei 2—0, Minerul Cavnic — Olim
pia Satu-Mare 2—1, Metalurgistul 
Cugir — F.C. Bihor 0—0, C.F.R. Arad
— Minerul Baia Mare 2—1, Textila 
Odorhei — Minerul Anina 2—1, O- 
limpia Oradea *- U.M. Timișoara 
2—0, Vulturii Textila Lugoj — Gloria 
Bistrița 2—1.

în clasament, după șase etape, con
duce Victoria Cărei (9 puncte), ur
mată de Olimpia Satu-Mare (8 p).



vi ața st inter națională
Un orizont larg prieteniei

Doamnei HORTENSIA BUSSI DE ALLENDE CAMBODGIA

și colaborării româno-ecuadoriene

po-
în-

Vizita pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a făcut-o în 
Ecuador — cea de-a cincea etapă a 
călătoriei în America Latină — a 
fost, așa cum s-a remarcat de am
bele părți, prima vizită a unui șef 
de stat român in „republica de la 
jumătatea lumii" și, de asemenea, 
prima vizită în această țară a unui 
șef de stat dintr-o țară socialistă 
europeană. De aici însemnătatea 
deosebită a evenimentului și satis
facția că ea a dat, ca și etapele 
precedente, roade bogate, valoroa
se, pentru relațiile reciproce 
și pentru cauza păcii. Sinteti- 
zînd rezultatele, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Plecăm cu 
convingerea că popoarele român și 
ecuadorian vor conlucra activ atît 
pe plan bilateral, cît și pe plan in
ternațional, aducindu-și contribuția 
la triumful idealurilor de dreptate 
socială, de colaborare între 
poare și de pace în lume".

în cadrul acestei vizite s-au
tîlnit și și-au dat mina două po
poare care, deși depărtate geogra
fic, au în comun o serie de ele
mente care le apropie și stimulea
ză prietenia și solidaritatea. Este 
vorba, desigur, de afinitățile de 
limbă și cultură, de similitudinile 
de destin istoric ale unor națiuni 
care au dus necurmate lupte pen
tru scuturarea dominației străine ; 
dar, mai presus de toate, este vor
ba de aspirația profundă și actuală 
de a șterge definitiv urmele unui 
trecut de subdezvoltare și a îna
inta, în condiții de libertate, dem
nitate și securitate, pe calea pro
gresului. Desigur, punctele de por
nire și căile de împlinire ale aces
tei aspiieții sînt deosebite ; Româ
nia și Ecuadorul sînt țări cu orîn- 
duiri sociale diferite, dar — așa 
cum au confirmat odată mai mult 
rezultatele acestei vizite — deose
birile de orînduire nu sînt un impe
diment pentru colaborare și apropie
re dacă popoarele, conducătorii lor 
vorbesc limbajul prieteniei și al 
respectului reciproc. în aceste con
diții colaborarea este nu numai 
posibilă, dar devine o necesitate 
obiectivă a progresului fiecărei 
țări. Iar dacă gazdele au făcut so
lilor poporului român o primire 
de o cordialitate, care — așa cum 
s-a remarcat — a întrecut cu mult 
uzanțele curtoaziei internaționale, 
este fiindcă poporul ecuadorian, 
ca și poporul român, dorește a- 
ceastă prietenie și colaborare, 
fiindcă ccuadorienii nutresc stimă 
și prețuire față de progresele 
României în făurirea vieții noi, 
față de politica ei externă, pătrun
să de spiritul păcii și al justiției 
internaționale* fată de personalita
tea conducătorului, ei. Dlnd expre
sie acestor sentimente, președintele 
Guillermo Rodriguez Lara se adre
sa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în aceste cuvinte impresionante : 
„Dumneavoastră, domnule pre
ședinte. luptător măreț, om care 
vine din sufletul poporului său, 
credincios propriilor sale convin-

geri, care a făcut un cult din 
abnegația și inteligența cu care-și 
servește compatrioții, vreau să vă 
exprim felicitările noastre pentru 
sarcina pe care o îndepliniți cu 
strălucire, pe acest drum plin de 
succese, care creează legături și 
raporturi efective cu țările pe care 
le-ați vizitat".

Și cu prilejul acestei vizite s-a 
vădit că tot ce a realizat poporul 
român în edificarea societății noi, 
socialiste, este privit nu numai cu 
un interes viu de către popoare 
dornice să afle concret cum a fost 
posibil să se obțină într-un termen 
scurt progrese atît de mari în in
dustrializare, în toate sectoarele 
vieții economice și sociale, dar și 
ca un puternic sprijin în propria 
lor luptă pentru dezvoltarea inde
pendentă și prosperă. La solemni
tatea prin care Universitatea Cen
trală din Quito i-a acordat tova
rășului Nicolae Ceaușescu titlul de 
„doctor honoris causa", rectorul 
universității releva că victoriile 
României slujesc pacea, că socia
lismul este un 
și o adevărată 
tății".

în relatările 
blicate asupra 
s-a remarcat cu cîtă 
spirit de solidaritate întîmpină cla
sa muncitoare, oamenii muncii, în 
mijlocul lor pe conducătorul parti
dului și statului nostru. Acum am 
vrea să evocăm un alt moment 
memorabil și plin de semnificație 
al vizitei în Ecuador : întîlnirea 
cu studenții din Quito — detașa
ment reprezentativ al acelei stu- 
dențimi latino-americane. cu un 
rol atît de activ în procesele pro
gresiste de pe continentul latino- 
american. Studenții ecuadorieni 
l-au salutat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu într-o vibrantă, entu
ziastă manifestare de solidaritate, 
ca pe un mare prieten al tineretu
lui, ca pe un conducător încercat, 
care neobosit, perseverent subli
niază, în toate ocaziile. însemnă
tatea potențialului revoluționar al 
tinerei generații.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat, pe baza pro
priei experiențe a poporului ro
mân, însemnătatea unirii și solida
rității, pe plan național și interna
țional, a tuturor forțelor vii. pro
gresiste. antiimperialiste ale socie
tății contemporane. Angajate în
tr-o luptă grea, pentru consoli
darea independenței naționale, 
pentru redobîndirea resurselor lor 
naturale, pentru ample transfor
mări democratice, popoarele la
tino-americane au de înfruntat nu 
puține obstacole ridicate de către 
forțele ostile progresului lor. în a- 
ceste condiții, unitatea tuturor for
țelor naționale — muncitori, țărani, 
intelectuali, pături mijlocii, tineret, 
femei, armată 
numărul 
chezășia

Voința 
mân și

..factor de echilibru 
speranță a uinani-

și comentariile pu- 
etapelor precedente 

simpatie și

este ..problema 
unu a Americii Latine", 

principală a victoriei.
fermă a popoarelor ro- 

ecuadorian de a realiza

năzuințele lor de apropiere și co
laborare a găsit o pregnantă ex
presie în Declarația solemnă co
mună, semnată de cei doi pre
ședinți — adevărată Cartă a prie
teniei și conlucrării celor două na
țiuni spre binele reciproc și al 
luptei generale pentru pace și pro
gres. Proclamarea în textul său a 
principiilor fundamentale ale drep
tului și moralei internaționale, pe 
care cele două țări înțeleg să-și 
dezvolte relațiile dintre ele, pre
cum și cu celelalte țări, conferă 
documentului o semnificație ce de
pășește cadrul bilateral și se în
scrie, alături de documentele simi
lare semnate de România cu un 
șir de alte țări de pe diferite con
tinente, ca o contribuție substan
țială la opera complexă, dar atît 
de stringentă de așezare a rela
țiilor interstatale pe baze noi, de
mocratice.

Convorbirile oficiale, contactele 
cu reprezentanții cercurilor econo
mice au identificat posibilități 
reale de cooperare economică, teh- 
nico-științifică și culturală. în do
menii cum sint cel petrolier, mi
nier, agricol, formarea de cadre ; 
o cooperare clădită pe unica bază 
trainică și fructuoasă — aceea a 
deplinei egalități în drepturi și a- 
vantajului reciproc. Aceste posibi
lități și-au găsit concretizare în 
importantele acorduri și înțelegeri 
semnate în cursul vizitei, care al
cătuiesc, în ansamblu, un program 
de activitate a cărui punere în 
practică va avea, neîndoios, efecte 
pozitive pentru economia celor 
două țări, pentru prietenia po
poarelor lor.

Desfășurat într-un spirit con
structiv, de stimă și înțelegere, 
dialogul româno-ecuadorian la ni
vel înalt a reliefat puncte de ve
dere identice sau apropiate în pro
blemele majore ale vieții -interna
ționale. Aceasta creează, desigur, 
condiții propice pentru ca Româ
nia și Ecuador — două țări din 
categoria statelor mijlocii și mici 
— să conlucreze activ pe tărîm in
ternațional, să-și sporească aportul 
la soluționarea unor probleme ar
zătoare ale lumii de azi — cum 
sînt dezarmarea, abolirea definiti
vă a colonialismului, lichidarea 
decalajelor dintre țările în curs de 
dezvoltare și cele avansate econo- 
micește — probleme a căror 
ționare este de neconceput 
participarea activă a tuturor 
telor.

Bilanțul valor<> al etapei 
doriene, 
pozitive ale etapelor precedente, 
vine să confirme însemnătatea is
torică a nobilei misiuni de priete
nie. solidaritate si colaborare în
treprinsă de conducătorul Româ
niei socialiste in America Latină, 
parte integrantă a unei politici ex
terne de contribuție dinamică și 
substanțială la făurirea unei lumi 
mai bune, mai drepte, de pace și 
progres.

solu- 
fără 
sta-

ecua- 
adăugîndu-se rezultatelor 
ale

Ion FÎNTÎNARU

0. N. U. trebuie să îndeplinească Seară culturală

un rol crescînd în soluționarea românească

problemelor majore ale omenirii
RAPORTUL ANUAL AL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Corespon
dență de la V. Martalogu). în aju
nul deschiderii celei de-a 28-a se
siuni ordinare a O.N.U. a fost dat 
publicității raportul secretarului ge
neral, Kurt Waldheim, asupra acti
vității organizației in perioada 16 
iunie 1972—15 iunie 1973.

Raportul, și îndeosebi introducerea 
la raport, — documente întocmite 
anual de secretarul general al O.N.U. 
ca evaluare și bază de dezbateri 
privind activitatea de ansamblu a 
organizației — reprezintă o sinteză 
a preocupărilor Națiunilor Unite, 
îmbrățișînd principalele probleme po
litice, economice, sociale, tehnico- 
științifice și altele, cu care este con
fruntată viața internațională contem
porană, căile și metodele folosite de 
acest for pentru transpunerea în via
ță a țelurilor de pace și cooperare 
intre popoare, înscrise in Cartă.

Secretarul general relevă procesul 
de destindere ce caracterizează an
samblul relațiilor internaționale în 
perioada actuală și evidențiază fap
tul că, de la adoptarea Cartei pînă 
in prezent, schimbările intervenite 
in lume necesită adaptarea O.N.U. 
la noile realități, reactualizarea prin
cipiilor înscrise in documentul con
stitutiv al organizației, astfel incit 
aceasta să poată îndeplini un rol 
crescînd în dezvoltarea cooperării și 
in soluționarea problemelor majore 
de azi și de perspectivă. Kurt Wald
heim evidențiază, totodată, necesi
tatea creșterii rolului diferitelor in
stituții specializate ale Națiunilor 
Unite. în introducerea la raport se 
apreciază că sint necesare, mai mult 
ca oricind, participarea și 
ția activă a tuturor statelor 
indiferent de mărimea lor, 
de egalitate, o conlucrare a 
lor O.N.U. în spirit constructiv și 
realist, care să facă posibilă soluțio
narea problemelor multiple și diver
se ale păcii, securității, cooperării și 
apropierii intre națiuni.

Evocind amploarea și dinamismul 
problemelor vieții internaționale, se
cretarul general apreciază, între al
tele, că flexibilitatea și capacitatea 
O.N.U. de a se adapta realităților 
lumii contemporane reprezintă tră
sături dintre cele mai notabile ale 
organizației, de care depind eficien
ța și viitorul ei. Aceste obiective nu 
vor putea fi însă realizate, se arată 
în document, decît dacă există voin
ța generală de a evalua în mod rea
list capacitatea și potențialul Orga
nizației, și de a conveni asupra me
todelor constructive, moderne și cu
rajoase, care să permită folosirea 
O.N.U. pentru soluționarea proble
melor prezente și viitoare ale ome-

nirit Din acest punct de vedere — 
se menționează în introducerea la 
raport — Carta O.N.U. enunță o se
rie de obiective și idealuri, care au 
o valoare permanentă, prin cadrul 
general pe care îl oferă țărilor a- 
parținind unor sisteme ideologice 
diferite, de a se reuni și a încerca 
să concilieze scopurile și ințeresele 
lor. Dacă există dorința ca O.N.U. 
să devină Organizația de care guver
nele și popoarele au nevoie și pe 
care o reclamă problemele acestora, 
trebuie să se vegheze permanent 
pentru înțelegerea modificărilor ra
dicale ce caracterizează lumea de 
astăzi, să se procedeze la ajustările 
necesare și. cînd este cazul, să se 
pună la punct metode și mecanis
me noi.

Recomandind recurgerea la meto
dele diplomației, la bunele oficii ale 
oricăruia dintre organismele O.N.U., 
secretarul general apreciază că aces
tea sint procedee care pot fi valori
ficate în mai mare măsură. „Nu 
există numai o cale care duce spre 
pace — conchide el. Noi trebuie să 
le încercăm pe toate".

In 
cay 
rală 
inaugurate expozițiile 
nia 
blică", „Personalități ale științei 
și culturii românești", „Gravura 
românească contemporană" și 
„Peisaje turistice și artizanat 
din România".

orașul venezuelean Mara- 
a avut loc o seară cultu- 

românească și au fost 
„Româ- 

25 de ani de Repu-

contribu- 
membre, 
pe picior 
membri-

In inima poporului român a produs o adîncă durere vestea morții 
tragice a președintelui Republicii Chile, dr. Salvador Allende, eminent 
om de stat, progresist și patriot, luptător consecvent pentru consolida
rea independenței și suveranității naționale, pentru dezvoltarea poporu
lui chilian pe calea progresului economic și social, prieten al poporului 
român, militant pentru pace și colaborare intre popoare, împotriva im
perialismului și colonialismului.

Ideile pentru care a militat și și-a dat viața președintele Allende, 
înmănunchind aspirațiile și interesele vitale ale maselor populare chi
liene, vor triumfa, deoarece nu exista forță în lume în stare să oprească 
un popor din mersul său spre construcția unei vieți libere, demne și 
prospere, întruchipare a voinței și năzuințelor naționale proprii.

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român, al familiei și al meu personal, vă exprim, dumnea
voastră, familiei îndoliate, sincere condoleanțe și întreaga compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ofensiva 
forțelor 

patriotice
PNOM PENH 16 (Agerpres). — 

Continuind operațiunile ofensive, 
forțele patriotice cambodgiene și-au 
concentrat acțiunile de luptă în zona 
de est și nord-est a Pnom Penhului. 
In cursul nopții de simbătă spre du
minică, un detașament al patrioților 
khmeri, infiltrat în zona șoselei nu
mărul 1, a izolat postul de la Kien 
Svay Khnong și a tăiat, la kilome
trul 13 de capitală, această linie de 
comunicații.

EVENIMENTELE DIN CHILE
• La Santiago și în localitățile de provincie continuă 
rezistența • Uzinele naționalizate și-au încetat activi

tatea • Arestări masive
SANTIAGO DE CHILE 16 (A- 

gerpres). — După cum relatează a- 
gențiile de presă, citind posturile 
de radio clandestine ce emit din in
teriorul țării, sau declarații ale unor 
martori oculari, la Santiago și in 
alte orașe din Chile continuă rezis
tența împotriva juntei militare.

Ultimele comunicate oficiale ale 
noilor autorități confirmă, pentru 
prima dată, existența luptelor în di
ferite zone ale țării, îndeosebi în a- 
propierea întreprinderilor industri
ale, a instituțiilor publice și a car
tierelor muncitorești. In acest sens, 
agenția Prensa Latina citează de
clarația unui redactor al ziarului 
„El Mercurio", aparținind extremei 
drepte, potrivit căreia „la Santiago 
continuă rezistența susținătorilor 
Unității Populare și execuțiile or
donate de autorități împotriva mili- 
tanților de stingă". Totodată, într-o 
declarație televizată, comandantul 
aviației și membru al juntei, gene
ralul Gustavo Leigh, încercînd să 
prezinte situația internă ca fiind 
„aproape sub controlul autorităților 
militare", a recunoscut că „pe teri
toriul țării există puncte de rezis
tență".

Comunicatele oficiale au început să 
menționeze, de asemenea, date des
pre execuțiile publice la care 
supuși cei ce se opun regimului 
rorist, inclusiv a celor provenind 
rîndurile forțelor armate.

Puciștii au dezlănțuit în țară 
adevărat val de teroare, încercind 
să-i intimideze pc susținătorii Uni
tății Populare. în capitală și în prin
cipalele orașe au fost operate nu
meroase arestări. Pe lingă rechizi
ționarea celor două mari stadioane 
din Santiago, transformate in închi
sori, un alt stadion a fost afectat a- 
eeluiași scop la Valparaiso, al doi
lea oraș ca mărime din Chile. Alte 
închisori au fost organizate in gra
bă pe vasele marinei militare. A- 
genția France Presse anunța că pa- 
trioții arestați, aflați la bordul na
velor militare, urmează să fie trans
ferați pe insula Alejandro Selkirk, 
din arhipelagul Juan Fernandez, de
venită loc de detenție. între aceștia 
s-ar afla, potrivit unei versiuni se
mioficiale, reluate de agenția Inter 
Press Service, și secretarul general 
al C.C. al Partidului Socialist. Car
los Altamirano. Agenția France 
Presse, citind posturi de radio re
cepționate la Mendoza, în apropierea 
graniței cu Argentina, anunță că, în 
cadrul execuțiilor ordonate de jun
ta, doi membri în guvernul Unită
ții Populare, Pedro Vuscovic, fost 
ministru al economiei, și Orlando 
Millas, fost ministru de finanțe, ar 
fi fost împușcați. Alți trei miniștri 
sau foști miniștri — Jaime Toha, 
Clodomiro Almeyda și Jose Toha — 
s-ar afla printre cei aproape 1000 
de arestați, deținuți la Școala mili
tară din Santiago. Pe insula Quirqui- 
na, transformată deja în închisoare, 
se află deținuți guvernatori, consi
lieri municipali ai Unității Popu-

sint 
te- 
din

un

CHIP OMENESC 
SCULPTAT ACUM 

30 000 DE ANI
în preistorie fața omenească 

era doar rareori obiectul repre
zentărilor artistice. Una din cele 
mai vechi opere care au ca o- 
biect chipul uman datează din 
perioada de formare a lui homo 
sapiens și a fost descoperită în 
Cehoslovacia, în apropierea lo
calității Doini Vestonice. Se a- 
preciază că această sculptură în 
fildeș ar avea o vechime de 
aproximativ 30 000 de ani.

lare, lideri politici ai partidelor fos
tei coaliții de guvernămînt.

Din elicoptere militare a fost lan
sată, în capitală și în alte zone ale 
țării, ordonanța nr. 32 care anunță 
că „cei care se vor opune cu arma 
în mînă acțiunii militarilor sau vor 
fi surprinși purtînd asupra lor arme, 
vor fi executați pe loc. iar cei care 
vor difuza manifeste sau alte mij
loace de propagandă împotriva re
gimului militar vor fi judecați con
form codului militar pe timp de 
război".

Agenția Taniug informează că 
după o reuniune de mai multe ore 
junta militară a anunțat interzice
rea partidelor politice și „promul
garea unei noi constituții, care să re
flecte schimbările fundamentale pro
duse în structura națională".

★
într-o corespondență din capitala 

Republicii. Chile, agenția France 
Presse relatează : „Autobuze rechi
ziționate continuă să transporte un 
mare număr de deținuți politici la 
centrele de detenție din Santiago. 
Mai multe mii de suspecți, simpa
tizând ai guvernului Unității Popu
lare al președintelui Allende, sint 
in prezent arestați la cele două mari 
stadioane din Santiago — stadionul 
„Nacional", care are o capacitate de 
70 000 de locuri, și stadionul „Chile".

Militari înarmați păzesc căile de 
acces spre stadionul „Nacional" și, 
din exterior, se zăresc siluetele san
tinelelor aflate în tribunele superioa
re. în fața grilajelor închise un mic 
grup de femei însoțite de copii sta
ționează în permanență. Sint soțiile 
sau mamele muncitorilor arestați la 
11 septembrie. Ele nu știu dacă a- 
ceștia sint sau nu printre cei de pe 
stadion, dar speră să obțină frinturi 
de informații...

Potrivit afirmațiilor femeilor, ares
tări numeroase au fost făcute în în
treprinderile naționalizate.

Un mare număr de arestări au 
fost, de asemenea, operate în rindul 
studenților de slinga, in speță al 
celor de la Universitatea tehnică din 
Santiago. Nu departe de stadion, u- 
zina textilă „Sommar", care a fost, 
pînă la 11 septembrie un centru 
ternic al forțelor de stînga, este 
pată de trupe...

Lucrul a fost oprit în toate 
bele naționalizate, dintre care
mai importante au fost ocupate de 
trupe ; muncitorii nu au autorizația 
să pătrundă, pentru a se evita e- 
ventuale sabotaje. Producția, se con
sideră la Santiago, nu va putea fi 
reluată decît cel mai devreme după 
19 septembrie — ziua națională a 
Republicii Chile.

Pe viitor dificultățile financiare nu 
pot decît să crească pentru familiile 
muncitorilor, după suprimarea de 
către junta a comitetelor de aprovi
zionare care le asigură distribuirea 
de rații alimentare la prețuri con
trolate".

CELE MAI MICI LITERE
Cetățeanul respectiv se nu

mește Lajos Ehmann și este din 
Mohăcs (Ungaria). Despre el se 
afirmă că ar deține un original 
record: este capabil să scrie cele 
mai mici litere din lume. La în
ceput — acum 40 de ani — a 
reușit să scrie 26 000 de litere 
pe o carte poștală. în decursul 
anilor și-a perfecționat măies

pu- 
ocu-

uzi- 
cele

Proteste în întreaga lume împotriva

tria, ajungînd să scrie pe o 
carte poștală de dimensiuni 
identice peste 46 000 de litere. 
Recordul său a fost atins însă 
atunci cind a izbutit să repro
ducă 160 000 de litere pe 45 de 
pagini avind, fiecare, dimensiu
nile de 17 pe 17 milimetri (în 
fotografie, pentru compararea 
dimensiunilor, alături de o ast
fel de pagină se poate vedea o 
monedă de 10 filler).

MISTERUL PĂSĂRILOR... 
OBEZE

Lovilura de stat din Chile, 
legitim al acestei tari, precum 
lui Salvador Allende continuă

Secretarul general al P.C. Francez, 
Georges Marchais, și secretarul ge
neral al P.C. Italian, Enrico Berlln- 
guer, au dat publicității, la Paris, 
o declarație în care 
potriva executării 
muncitori, comuniști 
deri sindicali, țărani 
guvernului legal al 
lare. Declarația se adresează opiniei 
publice europene, chemind-o să nu 
permită continuarea de represiuni 
sîngeroase.

Primul ministru al Belgiei, Edmond 
Leburton, a declarat că guvernul 
belgian condamnă în modul cel mai 
categoric faptul că organele de
mocratic alese din Chile au fost 
răsturnate de către militari și se în
clină cu emoție in fața victimelor 
acestui act de violență și, în mod 
deosebit, în memoria președintelui 
Allende. Guvernul belgian a decis 
să suspende ajutorul acordat statu
lui chilian în baza angajamentelor 
asumate între Belgia și Chile pri
vind cooperarea și dezvoltarea.

într-o declarație a Biroului Poli-

protestează im- 
sumare a unor 
și socialiști, li
căre sint fideli 

Unității Popu-

agențiile de presă transmit
Carl Gustav — noul rege 

al Suediei. Printul moștenitor 
Carl Gustav, nepotul defunctului 
rege Gustav al VI-lea Adolf, a de
venit, potrivit Constituției suedeze în 
vigoare, noul rege al Suediei. In 
conformitate cu prevederile constitu
ționale, nu este necesară nici o pro
clamație oficială pentru a anunța în
tronarea succesorului. Carl Gustav a

Ploile musonice au provocat grave inundații în India. în fotografie : un 
pod de cale ferată distrus de ape

devenit prinț moștenitor după ce ta
tăl său, Gustav Adolf, fiul cel mai 
mare al regelui Gustav al VI-lea 
Adolf, și-a pierdut viața într-un 
accident de avion, în 1947.

Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. va face 
o vizită în R. P. Bulgaria în cursul 
lunii septembrie, la invitația P.C. 
Bulgar, anunță agenția T.A.S.S.

Reuniunea Consiliului 
Ligii Arabe s_a închelat simbătă 
la Cairo. Au fost adoptate bugetul 
Ligii pe anul 1974 și o serie de re
zoluții, dintre care una privind coor
donarea eforturilor țărilor arabe 
pentru consolidarea cooperării afro- 
arabe și o alta referitoare la organi
zarea cooperării dintre Secretariatul 
Ligii Arabe și Organizația Unității 
Africane.

Tratative intre Salvador 
și Honduras. Mini«trii de ex“ 
terne ai Salvadorului și Hondurasu
lui au început, simbătă, la Ciudad 
de Mexico, tratative oficiale — cu 
medierea Mexicului — pentru nor
malizarea relațiilor bilaterale după 
ostilitățile militare care au tulburat 
în 1969 relațiile dintre cele două

Ministrul alimentației și 
agriculturii al R.F.G., Iosef 
Ertl, și-a încheiat vizita în U.R.S.S. 
După cum menționează agenția
T. A.S.S., el a examinat cu Dmitri 
Poleanski, ministrul agriculturii ăl
U. R.S.S., probleme legate de extin
derea contactelor dintre cele două 
țări în domeniul agriculturii, inten
sificării schimburilor de informa
ții tehnico-științifice, organizării în 
comun de manifestări tehnice 
științifice cu profil agricol.

fi

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit delegația de prie
tenie din Volta Superioară, condusă 
de Joseph Conombo. ministrul afa
cerilor externe. Delegația a avut 
convorbiri cu Ci Pin-fei, ministrul 
afacerilor externe, și a semnat Co
municatul privind stabilirea de 
ții diplomatice și un acord de 
perare economică și tehnică 
China și Volta Superioară.

rela- 
coo- 
intre

Cei peste 126 000 de 
lariati ai companiei „Chrys
ler", al treilea producător de au
tomobile din S.U.A., și-au întrerupt, 
începînd de vineri noaptea, lucrul, 
declarînd grevă în sprijinul reven
dicărilor lor formulate cu prilejul re
înnoirii contractelor colective, căro
ra patronatul nu le-a răspuns favo
rabil.

sa

care a înlăturat de la putere guvernul 
și asasinarea mișelească a președinte- 

să fie înfierată in lumea întreagă.
tic al Partidului Comunist Belgian, 
publicată de ziarul „Drapeau Rouge", 
se protestează împotriva asasi
nării președintelui Salvador Allende, 
conducător care a știut să întruchi
peze speranțele cele mai nobile și să 
conducă lupta poporului chilian pen
tru independență națională, democra
ție și progres.

Biroul Politic al Partidului Muncii 
din Elveția, într-o declarație dată 
publicității la Geneva, își exprimă 
deplina solidaritate frățească cu co
muniștii și socialiștii chilieni, cu U- 
nitatea Populară, care, în condiții 
grele, continuă lupta pentru elibera
re națională și socială, împotriva 
marii burghezii și a reacțiunii.

Centralele
Confederația Generală a Muncii și 
Confederația Franceză Democratică a 
Muncii —au chemat pe oamenii mun
cii francezi să participe, luni, la o 
oprire a lucrului, timp de o oră. pen
tru „a-și manifesta indignarea în 
fața represiunilor din Chile și pen
tru a cere guvernului francez să in
tervină energic împotriva masacru
lui și a terorii".

Papa Paul al VI-lea a calificat 
I lovitura de stat din Chile și moar- 
I tea președintelui Allende „o dramă 

politică și de mare tragism". El și-a 
exprimat speranța că in Chile va fi 
evitat un război civil.

Guvernul Ecuadorului a dat pu
blicității o declarație in care își ex
primă compasiunea în legătură cu 
încetarea din viață a președintelui 
Allende și dă o inaltă prețuire 
ritelor sale în întărirea relațiilor 
liano-ecuadoriene.

C.C. al Partidului Comunist
Sri Lanka și-a exprimat, la rindul 
său. solidaritatea cu Partidul Comu
nist din Chile, cu celelalte partide 
și organizații progresiste din aceas
tă țară, cu întregul popor chilian, 
înclinăm steagul nostru roșu în me
moria președintelui Allende, în me
moria miilor de chilieni curajoși și 
devotați care au căzut în lupta sîn- 
geroasă declanșată de reacțiune.

Secretarul general al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Ungaria, 
Gaspar Sandor, a adresat O.N.U. și 
Organizației Internaționale a Muncii 
o telegramă de protest împotriva pu
ciului contrarevoluționar din Chile și 
a măsurilor teroriste împotriva po
porului chilian.

Organizația de solidaritate cu po
poarele din Africa, Asia și America 
Latină (O.S.P.A.A.A.L.) a relevat, 
într-o declarație, că lovitura de stat 
din Chile este îndreptată nu numai 
împotriva poporului chilian, ci și îm
potriva guvernelor progresiste din 
America Latină.

sindicale franceze

me- 
chi-
din

MISIUNEA „SKYLAB"
HOUSTON 16 (A- 

gerpres). — Cea de-a 
50-a zi în spațiu a e- 
chipajului „Skylab-2“, 
ziua de simbătă, a fost 
consacrată, in princi
pal, studierii resurse
lor terestre, urmăririi 
activității solare și u- 
nor experiențe medi
cale. Astronauții 
luat numeroase 
grafii din zona 
nieră situată in

au 
foto- 

mi- 
nor-

dul Statelor Unite și, 
pentru prima dată, 
condițiile meteorologi
ce le-au permis să ob
țină imagini clare din 
regiunea aflată în ve
cinătatea 
spațial de

Incepînd 
că, s-a 
schimbare 
de odihnă 
lor echipajului : Alan 
Bean, Owen Garriott

Centrului 
la Houston, 
de dumini- 
produs o 
în ritmul 

al membri-

și Jack Lousma 
vor culca cu două 
mai devreme și se 
scula, de asemenea, 
cu două ore mai de
vreme, la ora 7.00 
GMT. Această modifi
care face 
pregătirile 
perațiunea 
toarcere 
fază a misiunii 
va începe, după cum 
se știe, la 25 septem
brie, ora 7.00 GMT.

se 
ore 
vor

parte din 
pentru o- 
de rein- 

pe Pămînt. 
care

Specialiști în materie afirmă 
că. 0 bună parte a păsărilor din 
Europa centrală nu prea stau 
bine cu „silueta". La această 
concluzie au ajuns ornitologii 
din Luxemburg in urma unor 
migăloase cercetări. Ei au stabi
lit că mierlele și sturzii cintă- 
resc cu pînă la 170 grame mai 
mult decit greutatea lor norma
lă. O cauză posibilă a obezității 
în lumea păsărilor este abun
dența de insecte care au reușit 
să supraviețuiască ultimelor 
două ierni neobișnuit de blînde. 
Din cauza surplusului de greu
tate păsările respective au de
venit mult mai lente la zbor.

ENERGIA 
CURENJILOR MARINI
Curentul Golfstrom ar putea 

furniza... energie electrică. în 
acest scop — afirmă oceano- 
grafi americani — ar trebui 
construite turbine la care, in 
jurul unui rotor, să fie fixate 
aripi de genul celor folosite de 
morile de vint. Turbinele vor 
fi cufundate in apă și fixate cu 
un sistem de cabluri de-a 
curmezișul, curentului, la o a- 
dincime variind intre 30 și 13QZ 
metri. Potrivit calculelor lor*; 
pentru a obține o putere de
1 000 megawați, în strîmtoarea 
dintre Florida și Bimini, pe o 
lățime de 20 kilometri, ar tre
bui insțalate circa 200 de ase
menea turbine.

VA ÎNGHIȚI PĂMÎNTUL 
DEȘEURI DIN PLASTiC?

Cucerire de seamă a științei 
și tehnicii moderne, masele 
plastice, atît de folositoare omu
lui, prezintă în același timp un 
serios dezavantaj ; cînd devin 
inutilizabile, îndepărtarea lor 
se face fie prin ardere — creînd 
astfel o sursă de poluare — fie 
prin simpla depozitare în anu
mite locuri. Cum în ultima vre
me s-a constatat o acumulare 
alarmantă a deșeurilor din plas
tic, un grup de cercetători lon
donezi, preocupați de acest fe
nomen, a reușit să obțină o nouă 
substanță chimică cu acțiune 
specială asupra plasticului. Sub
stanța respectivă, adăugată în 
cursul procesului de fabricație a 
maselor plastice, determină mă
rirea porozității acestora. De
venite deșeuri și azvîrlite pe 
pămînt, produsele respective 
manifestă astfel o „vulnerabili
tate sporită" la acțiunea agen- 
ților chimici ai solului, ele de- 
zintegrîndu-se și dispărînd — 
prin „moarte naturală" cum s-a 
afirmat — într-un termen de
2 pînă la 8 luni.

DOC PLUTITOR 
GIGANT

Compania japoneză „Mitsui 
Shosen" a construit cel mai mare 
doc plutitor din Japonia, capabil 
să adăpostească vase cu o ca
pacitate de 130 000 tdw. Lun
gimea docului este de 282 metri, 
lățimea 47 metri și înălțimea 
de 17 metri. Docul va fi am
plasat la unul dintre șantierele 
companiei, din orașul Tamano. 
Un număr de 27 de ancore din 
beton, avind fiecare o greutate 
de 550 tone, vor asigura, po
trivit calculelor proiectanților, 
stabilitatea docului la un vint 
de pînă la 50 metri pe secundă.
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