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Națiunilor Unite, Kurt Waldheim

MIERCURI 8 AUGUST 1973

ÎN ÎNTÎMPINAREĂ MARII SĂRBĂTORI

SECERIȘULUI
• BOTOȘANI

în telegrama pe care, bi
roul comitetului județean de 
partid a adresat-o cu acest 
prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. se arată :
.Mobilizați pe deplin de în- 

suflețitoarea chemare pe care 
ați adresat-o lucrătorilor din 
agricultură de a face totul 
pentru executarea la timp și 
in cele mai bune condiții a 
lucrărilor agricole din aceas
tă perioadă, mecanizatorii, 
muncitorii, țăranii coopera
tori, specialiștii din județul 
nostru depun în continuare 
eforturi pentru terminarea 
in cel mai scurt timp a tre- 
ierișului, eliberarea terenu
lui, realizarea și depășirea 
planului de arături, livrarea 
produselor la fondul de stat, 
mânifestîndu-și astfel încre
derea nețărmurită in po
litica partidului, recunoștința 
fierbinte pe care v-o' nu
tresc. scumpe tovarășe secre
tar general, pentru grija per
manentă ce o purtați desti
nelor poporului, 
bunăstării 
muncesc.

Urmînd 
nea voastră 
dăm o deosebită atenție nou
lui. an agricol și, in primul 
rind. asigurării tuturor 
<ițiilor pentru creșterea 
'ducției de griu, in care 
acționăm cu răspundere 
baza unui program cuprinză- 

științific, 
judicioa- 
folosirea 
soiurile 

creșterea

fericirii și 
tuturor celor ce

prețioasele dum- 
indicații, acor-

con- 
pro- 
scop 

pe

tor, fundamentat 
pentru amplasarea 
să a acestei culturi, 
unor semințe din 
cele mai valoroase,__ T____
gradului de fertilizare și me
canizare, astfel incit să asi
gurăm în anul viitor o re- 
colță bogată, producție apro
piată de condițiile și posibi
litățile pe care le oferă o- 
goarele județului. ■

• NEAMȚ

in anii 
perioadă, 
deosebită 
a contri-

în telegrama adresată Co
mitetului Central al partidu
lui, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Biroul Corni-7 
tetului județean Neamț al 
P.C.R. se arată :

Mai mult decît 
trecuți, in această 
am dat o atenție 
realizării integrale
buției județului nostru la a- 
sigurarea fondului centralizat 
al statului, livrînd pină la 
această dată aproape 90 la 
sută din sarcina de plan și 
urmează ca in citeva zile să 
finalizăm această datorie pa
triotică. Considerăm realiza
rea exemplară a acestei sar
cini ca un prim răspuns al 
țărănimii județului Neamț 
la importantele hotărin ale 
recentei plenare a Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, care a sta
bilit noi măsuri pentru 
mularea materială a 
nimii.

Vă asigurăm și cu acest 
prilej, stimate tovarășe se
cretar general, că, atit în 
industrie, cit și in agricultu
ra, județului, vom depune e- 
forturi susținute pentru a 
ne realiza și depăși angaja
mentele asumate pentru a 
răspunde și pe această cale 
grijii permanente pe care 
conducerea de partid, Dum
neavoastră personal, o aveți 
pentru toate județele patriei, 
pentru dezvoltarea armoni
oasă a întregii țări și infâp- 
tuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

sti- 
țără-

IN CRONICA ÎNTRECERII
Urgentarea livrărilor pentru 

platformele industriale
In vederea sporirii capacității tehnice a șantierelor, in spe

cial a celor de pe marile platforme industriale, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini a urgentat livrarea, pînă la 
15 august, a unui mare număr de utilaje complexe, printre care 
7 macarale turn de mare capacitate, 50 de autobasculante DAC, 
excavatoare și alte instalații moderne pentru construcții.

Mai devreme cu
Pe șantierul noi- 

lor obiective ale Uzi
nelor de tractoare 
din Brașov s-a înre
gistrat un succes de 
prestigiu : îndepli
nirea planului anual 
la construcții mon
taj cu aproape cinci 
luni mai devreme. 
Succesul obținut se 
datorează avansului 
ciștigat la construc
ția noii turnătorii, 
cu o capacitate a- 
nuală de 65 000 tone, 
cit și preocupării 
manifestate de fur-

nizorul de utilaje și 
agregate pentru noi
le obiective, adică 
de însăși uzina de 
tractoare care și-a 
onorat înainte de 
termen propriile ce
reri.

Un alt succes, 
care constructorii il 
închină apropiatei a- 
niversări a Zilei de 
23 August, il con
stituie realizarea pla- 
nului de investiții 
al uzinei în propor
ție de aproape 80 la

pe

OBIECTIV 
LA ORDINEA Z\LE\

5 luni
sută. Răspunzînd cu 
entuziasm chemării 
secretarului general 
al partidului, adre- 

recenta șe- 
Comitetului 
al C.C. al 
constructo- 

care 
acest

sată în 
dință a 
Executiv 
P.C.R., 
rii brașoveni, 
lucrează pe 
șantier, și-au propus 
să îndeplinească pla
nul cu trei luni mai 
devreme și să asi
gure un avans sim
țitor celorlalte lu
crări.

Prototipul 
motorului

electric pen
tru troleibuzul

MAN
în fabricație

întreprinderea de mașini 
electrice București a inclus 
în fabricație prototipul mo
torului electric pentru trolei
buzul MAN. Asimilarea re
perelor pentru acest tip de 
motor are loc într-un ritm 
rapid, în intenția ca el să 
poată fi realizat integral în 
țară cit mai repede cu pu
tință Față de motoarele ac
tualelor troileibuze. noile ti
puri au o putere dublă, ceea 
ce conferă vehiculului cali
tăți superioare de demaraj 
și viteză.

Marți, 7 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
în stațiunea Neptun, pe Kurt 
Waldheim, secretar general al 
Organizației Națiunilor. Unite, 
care. la invitația guvernului 
român, face o vizită oficială în 
țara noastră. Oaspetele a fost 
însoțit de Bohdan Levandowski. 
secretar general adjunct al 
O.N.U., și Georg Hennig, șeful 
Secretariatului secretarului ge
neral al O.N.U.

La întrevedere au participat 
tovarășii George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Ion Datcu, ambasador, repre
zentantul permanent al Româ
niei la O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, au avut, cu a- 
cest prilej, un larg schimb de 
vederi privind activitatea și în
tărirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite, participarea

României la acțiunile, Organiza
ției, precum și în legătură cu 
principalele probleme ale situa
ției internaționale actuale.

în timpul convorbirii, s-a con
semnat cu satisfacție cursul nou, 
pozitiv, inregistrat pe plan in
ternațional. influența sa favo
rabilă asupra dezvoltării con
temporane pe calea destinderii 
și colaborării, a afirmării poli
ticii de independență națională 
a popoarelor, a participării tu
turor statelor — mari, mijlocii și

mici — la soluționarea proble
melor internaționale, a creșterii 
răspunderii și participării po
poarelor la salvgardarea păcii. 
A fost evocată, în context, în
semnătatea deosebită a începe
rii lucrărilor Conferinței gene- 
ral-europene, subliniindu-se că 
înfăptuirea securității in Europa 
ar avea o mare importanță 
pentru statornicirea unor relații 
noi între statele europene, pen
tru extinderea continuă a con
lucrării dintre ele și ar exercita

o înriurire puternică asupra evo
luției întregii vieți internațio
nale.

Relvîndu-se profundele schim
bări care s-au produs și se 
accentuează pe plan mondial, 
a fost evidențiată necesitatea 
orientării eforturilor tuturor 
statelor in direcția promovării 
in raporturile internaționale a 
unei politici de -înțelegere și

(Continuare în pag. a V-a) '
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Citiți în pag. a V-a
Toasturile rostite cu ocazia dejunului oferit de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu în onoarea secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim

interviul acordat de tovarășul
Pe platforma petrochimică Pitești

NU NUMAI
UTILAJELE LIPSESC!

Sintetic, dezvoltarea plat
formei petrochimice pitește- 
ne, s-ar putea exprima prin- 
tr-o singură cifră : 14. 
numărul capacităților 
producție prevăzute a fi 
in funcțiune în anul 
Cinci dintre acestea trebuiau 
deja să producă. Dar...

O situație de acest gen are, 
la bază, fără îndoială, mai multe 
cauze. Am încercat să le găsim 
și mai ales să aflăm ce iși pro
pun factorii interesați pentru 
depășirea acestui impas, pentru 
ca instalațiile în cauză să poa
tă produce cit mai curînd.

Este clar pentru oricine, că 
nici o capacitate de producție 
nu poate intră în funcțiune fără

Este 
de 

puse 
1973.

utilajele și instalațiile necesare. 
Numai că acest lucru a fost ui
tat de mulți dintre furnizorii de 
utilaje, furnizori aparținînd de 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele și Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini-unelte și Electrotehnicii. 
Din volumul de utilaje tehnolo
gice prevăzute a fi livrate pe 
șantier in primele șase luni ale 
anului, numai de către unită
țile aparținînd primului minis
ter, au sosit pînă la finele lu
nii iulie doar 44 la sută. Numai 
Uzina de utilaj chimic Ploiești, 
de exemplu, are o restanță de 
296,6 tone utilaje. De la această 
uzină nu au sosit nici instala
țiile destinate noii capacități de

O INIȚIATIVĂ PATRIOTICĂ
O telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Co

munist Român, tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, 
face cunoscut că Adunarea generală a reprezentanților salaria- 
ților din Trustul de Construcții Industriale București, din ca
drul Ministerului Construcțiilor Industriale, care a avut loc 
în ziua de 4 august 1973, analizînd rezultatele obținute în se
mestrul 1,1973 și avînd in vedere sarcinile semestrului 11/1973 
pentru punerea în funcțiune a capacităților planificate, ținind 
seama de indicațiile izvorîte din ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 2 august 1973, a hotărît ca în zilele de 23 
și 24 august 1973 să se lucreze normal cu eficiență sporită pentru 
recuperarea unor rămineri in urmă.

Telegrama este semnată de președintele Comitetului Oamenilor 
Muncii, ing. Gh. Marinescu ; secretarul Comitetului de Partid 
Loghin Iordan ; președintele Comitetului sindical, Nicolae Eu
gen ; secretarul Comitetului U.T.C.. ing. D. Merica.

ln aceste zile, efectuarea grabnică și de bună calitate a 
arăturilor de vară reprezintă un obiectiv nuițor al lucrători
lor din agricultură.

Foto: EM. T1NJALA

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului sudanez „El Sahafa77

producție a stirenului, deși a- 
veau termen de livrare 10 mar
tie. Șirul exemplelor ar putea 
continua cu Uzina de construc
ții de. mașini din Reșița care nu 
a trimis nici pînă acum unul din 
utilajele necesare punerii în 
funcțiune a pirolizei II, utilaj 
ce trebuia să se afle pe șantier 
încă din octombrie anul trecut.

• Restanțe mari în livrarea uti
lajelor au și Uzina de utilaj 
chimic Grivița Roșie, Uzinele 
Vulcan — București, Indepen
dența — Sibiu.

Dar, de nepunerea în funcțiu
ne a capacităților la datele pre
văzute, nu se fac responsabili 
doar furnizorii de utilaje. As
pecte anormale s-au ivit în a- 
ceastă perioadă și în ceea ce-1 
privește pe proiectant. Se im
punea o mai strînsă colaborare 
intre beneficiar și proiectant, un 
contact permanent, pentru a nu 
se aduce modificări atit de dese, 
pentru a se asigura documenta
ția la timpul potrivit. Pînă a- 
cum nu s-a asigurat de către 
I.P.R.O.C.H.I.M. — București, 
documentația integrală destina
tă execuției instalațiilor prevă-

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a II-a)

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit la 27 
iulie pe ziaristul sudanez Sarif Țambal, redactor șef adjunct 
al ziarului „El Sahafa", vicepreședinte al Consiliului de di
recție, căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte. România a înce
put construcția socialismului 
pornind de la o economie a- 
grară nedezvoltată. Ea urmea
ză o cale proprie, în strînsă 
concordanță cu condițiile spe
cifice ale țării și obține suc- 

strălucite în dezvolta-

rea economică. Cu toate aces
tea, apreciați că România este 
un stat în curs de dezvoltare. 
Care sînt motivele pentru 
care faceți o astfel de apre
ciere ? Dacă doriți să ne vor
biți, chiar și foarte pe scurt, 
despre experiența României în 
edificarea) socialistă.

RĂSPUNS: In momentul în 
care România a pășit pe calea 
construcției socialiste se poate 
spune că se găsea la un nivel 
de dezvoltare foarte scăzut. In
dustria era slab dezvoltată; 
altfel, populația care lucra 
agricultură reprezenta peste 
la sută, iar venitul național 
depășea 100 dolari pe cap
locuitor. La toate acestea trebuie 
adăugate distrugerile provocate 
de război și alte greutăți, cărora 
România a trebuit să le facă 
față în primii ani de după eli
berare. Odată cu trecerea pute
rii politice în mîinile clasei 
muncitoare, în alianță cu ță-

de 
in
75 
nu 
de

rănimea și celelalte pături de 
oameni ai muncii, s-a pus pro
blema făuririi unei economii nci 
și lichidării ramînerii in urmă.

Propunîndu-ne să construim 
societatea socialistă, am apreciat 
că trebuie să trecem la industri
alizarea țării, ca factor primor
dial pentru progresul general al 
țării. Astăzi, producția industria
lă este mai mare de circa 25 de 
ori față de 1938, anul cu pro
ducția cea mai înaltă din trecut. 
In 1938 produceam circa 280 000.

(Continuare în pag. a II-a)

VACANȚĂ
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Se

sau

o opinie intre

M. UNGHEANU
(Continuare în pag. a 11-a)

(Continuare în pag. a II-a)

IN PAGINILE 3-4

OCHIUL CITITORULUI
Cu cit un om iese din anoni

mat, cu atît mai mult ochiul 
mulțimii este ațintit asupra lui. 
Fiecare gest este interpretat, 
fiecare vorbă comentată. Omul 
acesta, începe. încet-incet. să 
nu-și mai aparțină. Ochiul 
mulțimii l-a selectat, l-a captat, 
și nu-i mai dă drumul. Noto
rietatea, 
presupun 
dificilă.
în permanență in vitrină, o per
sonalitate care vine în contact 
cu publicul, se află în fața unui 
permanent examen. In fața lui 
stau nu numai profesioniștii 
scenei, cum s-ar crede la prima 
vedere, ci toți cei ce au deve
nit nume cunoscute. Este sufi
cient să intîlnești un grup de 
cititori, de exemplu, pentru a 
constata cu satisfacție, și chiar 
cu îngrijorare, cu cită atenție 
urmăresc unii dintre aceștia pe 
scriitori. Ei nu le citesc numai 
cărțile, nu urmăresc deci nu
mai evoluția unui scriitor de la 
un volum la altul, ci-i caută 
articolele și caută să fie infor
mați in legătură cu orice ma
nifestare publică legată de nu
mele lui. Curiozitatea publicului 
e nesățioasă. El vrea să știe 
cum arată Ia față poetul cu

popularitatea, faima 
insă și o existență 

O ființă care trăiește

faimă, ori dacă personajele ro
manului preferat au cumva 
cheie, el vrea să știe cum își 
încheagă scriitorul, in liniștea 
cabinetului său, pagina de carte. 
Curiozitate explicabilă și inevi
tabilă. Personalitățile fascinea
ză întotdeauna. Ele stirnesc un 
curent de emulație și servesc 
nu de puține ori, drept model.

Existența lor nu exclude idola
tria. Odată acceptată, persona
litatea este înconjurată cu atit 
interes și simpatie, incit spiri
tul critic slăbește față de ea. 
Situație față de care cel aflat 
în centrul atenției nu poate fi 
indiferent. Și nu se poate spune 
că de obicei el rămîne indi
ferent.

Experiența ne arată că ochiu
lui acesta fascinat nu-i scapă, 
intr-adevăr, nimic. Intilnirile 
dintre scriitori și cititori sint o

practică obișnuită la noi, Atunci 
cind nu este o simplă formali
tate, adică atunci cînd cititorii 
sint chiar cititori și scriitorii 
intr-adevăr scriitori, cota lor de 
interes nu este deloc neglija
bilă. Aceste întilniri sînt testul 
atenției cititorului harnic, îni- 
drăgostit de literatură față de 
fenomenul literar. El citește 
tot, de la autorii predî'lecți pînă 
la buletinul de Cărți noi. 
informează din recenziile apă
rute și este entuziasmat 
dezamăgit de volumul recoman
dat de recenzent. Citește inter
viurile scriitorilor cunoscuți și 
compară afirmațiile lor. Rapor
turile dintre scriitori il pasio
nează pur și simplu. Nu de pu
ține ori, imtrebările lui sint ne
așteptate. ..Este adevărat — 
m-a întrebat un’ astfel de citi
tor — că prozatorul X e un 
plagiator ?“ întrebare peste 
care am fi putut trece cu vede
rea, dacă ea nu s-ar fi repetat 
în alte haine și în alte împre
jurări. Nu este greu să explici 
că este vorba de

Am putea accepta, ca punct de plecare, opinia că vara 
este lipsită de încordare și de dinamism, ca o „vacanță mare". 
Valuri de hippies au cuprins Europa, oprindu-se mai ales în 
localitățile vechi, avînd o marcată preferință pentru monu
mentele istorice. Colonii de tineri, adeseori alcătuite numai 
prin „afinitate electivă", s-au instalat, se spune, în proximi
tatea unor manifestări oficiale, tulburînd aplombul micilor 
burgheji. Dezordonați cu placiditate, acești tineri semnifică o 
carență a scopurilor, imposibilitatea de a-și circumscrie un 
ideal și de a încerca traducerea lui în termeni activi ai rea
lității. Viața lor tinde să fie o asemenea „vacanță", pustiul 
senin al neîncrederii și al inactivității.

Vara este la noi anotimpul muncii patriotice, al întrecerilor 
consacrate zilei naționale, al concediilor petrecute împreună 
cu cei dragi, într-un cuvînt al unor deosebite răspunderi. Mari 
decizii politice, la Congresul al X-lea și la Conferința Naționa
lă, pe care le aniversăm in aceste zile, au fost luate în lunile 
fierbinți ale sezonului din mijlocul anului. Șantierele sînt pline 
acum de energie juvenilă, este anotimpul construcțiilor. Va
canța devine mai mult decit un prilej de beție a luminii și de 
bucurii domestice, primind un înțeles mai amplu, în acord cu 
valorile societății noastre.

Vacanța noastră a fost întotdeauna consacrată muncii și 
bucuriilor colective. Studentul este brigadier, animat de patos 
constructiv, doritor să-și pună energia în slujba colectivității. 
Putem spune astăzi că marca tinereții în salopetă se află pe 
toate obiectivele industriale și construcțiile sociale din ultimii 
douăzeci de ani. Este o vacanță generoasă, dăruită unui scoo 
mai.înalt si împlinită cu gindul participării la istorie. Freamă
tul taberelor de odihnă, mai apoi, nu face decît să prelun
gească intensitatea vieții colective, cufundarea în fluviul una
nim al organizației revoluționare.

întrebările de vacanță pot avea un înțeles mai propriu, dacă 
încercăm să pătrundem noua lor realitate. Vara este un ano
timp la fel de viu ca și celelalte, încărcat cu evenimente ti
pice. a căror semnificație trebuie căutată pe harta econo
mică și în configurația morală a tinerei generații. Socialismul 
înseamnă o societate a muncii, dedicată realizării unui am
plu program istoric. Energia fiecăruia este prețioasă, nimeni 
nu poate sta nepăsător, fiindcă rezultatele sînt ale tuturor,
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Interviul acordat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ziarului sudanez „El Sahafa“
(Urmare din pag. I)

tone oțel ; în 1973 vom produce 
8 milioane tone. Tot în acel an 
produceam circa 1.1 miliarde 
kWh energie electrică : anul a- 
cesta vom produce circa 48 de 
miliarde kWh. Cred că aceste 
două exemple sint concludente 
pentru ritmul și amploarea dez
voltării industriale a țării.

Odată cu preocuparea pentru 
industrializare, am considerat 
că trebuia să acordăm atenție 
corespunzătoare agriculturii. In 
această direcție, am pus pe prim 
plan cooperativizarea agricultu
rii, mecanizarea, chimizarea, in
troducerea științei agricole mo
derne. Trecind la coperativiza- 
rea argiculturii, am ținut seama 
de specificul țării noastre și am 
acționat pentru convingerea ma
selor țărănești despre superio
ritatea agriculturii socialiste. 
De aceea cooperativizarea s-a 
realizat într-o perioadă re
lativ lungă, fiind încheiată 
în 1962. Trebuie menționat că a- 
cest fapt a determinat ca în pe
rioada cooperativizării să obți
nem o creștere continuă a pro
ducției agricole, infirmînd astfel 
o anumită teză, care Începuse 
să-și facă loc, potrivit căreia 
cooperativizarea ar duce, la un 
moment dat, la o anumită scă
dere a producției agricole. Ju
dețul Constanța — unde ne gă
sim în momentul de față — a 
fost primul județ cooperativizat 
din România. Producția de ce
reale. — de gnu, spre exem
plu — era in medie de 7—800 kg 
la hectar. Anul acesta, în Con
stanța, se va obține, la grîu, o 
producție de circa 3 400 kg la 
hectar. Acest fapt — ca și creș
terea producției agricole pe în
treaga țară — demonstrează că, 
cooperativizarea a creat condiții 
optime pentru o sporire rapidă 
și simțitoare a producției agri
cole.

în 1948 lucrau in agricultura 
românească citeva mii de trac
toare, toate din import. Acum, 
pe ogoarele României lucrează 
peste 115 000 tractoare fabricate 
in țară. Producem, la nivelul a- 
cestui an, peste 35 000 tractoare. 
Romania devenind, de altfel, și 
una din exportatoarele de trac
toare și mașini agricole. De a- 
semenea, am trecut la dezvolta
rea producției de îngrășăminte 
și de alte produse chimice ne
cesare agriculturii, asigurind m 
momentul de față peste 100 kg 
îngrășăminte substanță activă 
la hectar, iar in 1975 aprOpiin- 
du-ne de circa 200 kg. Deci, re
zultatele pe care le obținem noi 
in agricultură sint legate dc co- 
ooerativizare, de mecanizare, 
de chimizare, de introducerea 
hotărită a cuceririlor științei in 
acest sector.

Una din preocupările impor
tante ale partidului și guvernu
lui României a fost generaliza
rea invățămîntului, pregătirea 
cadrelor necesare tuturor sec
toarelor de activitate. Trebuie să 
menționez că in trecut, in Româ
nia. exista o populație destul 
de numeroasă care nu știa car
te. în 1945, de exemplu, 35 la 
sută din populație era analfa- 
'betă si semianalfabetă. Am li
chidat de mult această situație ; 
am generalizat invățamintul o- 
bligatoriu pentru toti cetățenii 
tării. Actualmente, am trecut la 
generalizarea invățămîntului 
obligatoriu de' 10 ani. Am dez
voltat învățămîntul liceal și în- 
vățămintul superior. Practic, 
în momentul de față, asigurăm 
formarea tuturor cadrelor nece
sare României pentru toate sec
toarele de activitate. în același 
timp, in institutele de învăță- 
mint din România învață un nu
măr destul'de mare — citeva 
mii — de stuclenți din alte. țări.

De asemenea, am acordat o 
atenție deosebită dezvoltării ști
inței și culturii, ridicării nive
lului de cunoștințe • al maselor 
largi populare, considerind că 
aceasta' reprezintă un factor de 
o deosebită importanță pentru 
construcția socialistă, pentru 
creșterea generală a gradului ds 
civilizație al poporului. Pe a- 
eeăstă bază, a avut loc, desigur, 
creșterea veniturilor populației 
ridicarea nivelului de trai al 
maselor largi populare, a între
gului popor. aceasta constitu
ind. de altfel, problema esenția
lă a întregii activități a parti
dului nostru comunist, a stalu
lui. însăși esența făuririi socie
tății socialiste. Putem deci spu
ne că, in anii construcției so
cialiste, România, poporul ro
mân, sub conducerea partidului 
său comunist, a obținut succe
se însemnate. înfăptuind socie
tatea socialistă, iar acum tre
cind la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate — o 
etapă nouă în dezvoltarea sa.

De ce totuși apreciez că Româ
nia este țară in curs de dezvol
tare ? Pentru că, cu toate re
zultatele remarcabile pe care 
le-am obținut, ne mai desparte 
o distanță destul de mare de ță
rile avansate din punct de ve
dere economic. Este adevărat că 
orinduirea socială este superioa
ră, dar nu putem ignora faptul 
că baza materială este încă scă
zută. De aceea, ne-am propus 
ca in următorii 10—15 ani să li
chidăm practic acest decalaj și 
să ne apropiem, din punct de 
vedere al dezvoltării economi
ce, de țările avansate. Ritmul 
de dezvoltare a industriei din 
primii doi ani și jumătate ai ac
tualului plan cincinal este de 
circa 12 la sută, iar în prima 
jumătate a acestui an de 14.5 
ia sută, ceea ce ne îndreptățeș
te să afirmăm că vom putea să 
recuperăm acest decalaj în pe
rioada amintită mai înainte.

Desigur. în elaborarea politicii 
sale partidul a ținut seama de 
condițiile specifice ale țârii, de 
trecutul istoric, național, de gra
dul de dezvoltare socială, de 
tradiții, dar, totodată, s-a că

lăuzit după principiile și adevă
rurile generale ale socialismu
lui, care sint universal valabi
le. Printre acestea aș menționa 
trecerea mijloacelor de produc
ție in miinile poporului, instau
rarea puterii politice prin care 
poporul să participe nemijlocit 
la conducerea întregii activități 
economice și sociale a statului, 
înfăptuirea principiului socialist 
de repartiție, lichidind inegali
tățile din trecut, deci asigura
rea dreptății sociale in viața so
cietății.

în concluzie, pot spune că re
zultatele obținute de poporul 
român în construcția socialistă 
se datoresc tocmai faptului că a 
știut să aplice principiile gene
rale la condițiile specifice ale 
României, să asigure rolul con
ducător al partidului și unirea 
în jurul său a întregului popor, 
care sprijină in mod unanim 
politica internă și externă a par
tidului și statului.

ÎNTREBARE : Ce loc atri- 
buiți tineretului și femeilor 
în sistemul social-politic al 
țării dumneavoastră ? Care 
credeți că trebuie să fie lo
cul tinerei generații fi al fe
meii în dezvoltarea generală 
a lumii contemporane ?

RĂSPUNS : în România fe
meile reprezintă peste 51 la sută 
din populație. Este de înțeles că 
ele sint participante active la 
tot ceea ce se infăptuiește in 
tara noastră, regimul socialist 
asigurind deplina egalitate în 
drepturi și preocupîndu-se deo
potrivă de promovarea in toa
te domeniile de activitate a tu
turor cetățenilor, atît a bărba
ților, cit și a femeilor. Deci, fe
meile ocupă un loc important în 
întreaga viață socială, în raport 
cu ponderea pe care o au în to
talul populației. Noi dăm o înal
tă apreciere femeii și conside
răm că ea are un rol de o însem
nătate deosebită în întreaga via
ță a societății.

In ce privește tineretul, tre
buie să spun că la tot ceea ce 
s-a înfăptuit in România, tine
retul a participat întotdeauna 
in mod activ și cu întreaga sa 
pricepere, cu entuziasmul său, 
contribuind alături de toți ce
tățenii țării la edificarea cu 
succes a socialismului. Aș putea 
spune că nu există latură a ac
tivității în care să nu fi fost și 
să nu fie prezent tineretul. Por
nind de aici, noi acordăm o 
mate atenție pregătirii tinere
tului, creind condiții ca el să-și 
poată însuși cele mai noi cu
noștințe științifice și tehnice, 
educării lui. pe baza concepției 
înaintate despre lume și viață — 
materialismul dialectic și isto
ric — pentru a face ca genera
ția tinără de astăzi să poată 
asigura miine continuarea operei 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, a co
munismului. să asigure viitorul 
liber și independent al patriei.

ÎNTREBARE: In ultimul 
timp, domnule președinte, 
România fi-a extins relațiile 
cu statele in curs de dez
voltare, în mod deosebit cu 
statele africane fi arabe. Vi
zita pe care o veți efectua 
într-o serie de state din Ame
rica Cătină se înscrie in con
textul dezvoltării relațiiloi cu 
statele din lumea a treia ? 
Care sint obiectivele acestei 
vizite ? Care sint, in general, 
rezultatele relațiilor pe care 
România le întreține cu sta
tele în curs de dezvoltare P

RĂSPUNS : într-âdevăr, Româ- 
nia acordă o mare însemnătate 
extinderii relațiilor sale cu ță
rile care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu statele 
care luptă pentru ridicarea lor 
economico-socială, pentru con
solidarea suveranității naționa
le. In ultimii ani, am dezvoltat 
largi relații cu țările africane, 
cu statele arabe. De altfel, tre
buie să menționez că cu multe 
dintre acestea România are re
lații tradiționale. Vizita pe care 
am efectuat-o in 1972 în opt țări 
africane și arabe a constituit 
tocmai expresia acestor relații 
de colaborare și a marcat, tot
odată, un moment nou în ridi
carea pe o treaptă superioară a 
acestei colaborări.

Intr-adevăr, in curînd urmea
ză să efectuez o vizită într-un 
număr de țări din America La
tină. Această vizită se înscrie, 
de asemenea, in politica Româ
niei de extindere a relațiilor 
sale cu țările care luptă pentru 
dezvoltarea lor economico-socia
lă, independentă. De țările 
Americii Latine, România este, 
de asemenea, legată și prin a- 
numite tradiții și prin anumite 
afinități, aș putea spune, de
terminate de originea latină co
mună. Vizita în aceste țări, are 
drept obiectiv identificarea de 
noi domenii de colaborare eco
nomică, tehnico-știlnțifică și cul
turală. întărirea relațiilor ’ de 
prietenie, a solidarității in lup
ta pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă, o lume a păcii.

Relațiile cu toate statele in 
curs de dezvoltare, cu toate ță
rile care se pronunță pentru o 
politică independentă contribuie 
la dezvoltarea economico-socială 
a fiecărui stat. Ele sint bazate 
pe principiile egalității, respec
tului independenței și suverani
tății naționale, avantajului re
ciproc, neamestecul în treburile 
interne — și, deci, oferă o bază 
nouă de afirmare a relațiilor în
tre state. într-un sens mai larg 
se poate spune că aceste rela
ții se inscriu în lupta pe care o 
ducem împreună cu aceste state 
împotriva politicii imperialiste 
de forță și dictat, împotriva co

lonialismului și neocolonialismu- 
lui. întărirea acestor relații con
stituie o parte a luptei pentru 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî dezvol
tarea așa cum o dorește, fără 
nici un amestec din afară, co- 
respunzînd deci cauzei progresu
lui și păcii între popoare.

ÎNTREBARE : Ce ne pu
teți spune, domnule pre
fedinte, despre rolul jucat de 
România în pregătirea Con
ferinței de la Helsinki pentru 
securitatea europeană, despre 
rolul jucat de țara dumnea
voastră în desfășurarea confe
rinței fi care va fi aportul 
său în viitor în această pro
blemă ? Sînteți satisfăcut, 
domnule președinte, de rezul
tatele la care s-a ajuns după 
prima etapă a conferinței ?

RĂSPUNS : România, împreu
nă cu alte țări socialiste, s-a 
pronunțat de mulți ani pentru 
o Conferință general-europeană, 
pornind de la necesitatea de a 
așeza relațiile de pe acest con
tinent pe principii noi care să 
asigure dezvoltarea în siguranță 
și independență a fiecărei na
țiuni europene. Doresc să men
ționez că țara noastră a colabo
rat larg cu toate țările europe
ne în pregătirea conferinței, a 
acționat intens, în cadrul lucră
rilor pregătitoare de la Helsinki, 
pentru stabilirea normelor și 
principiilor de bază pe care să 
fie organizată această conferin
ță. Și apreciez că s-au obținut 
rezultate pozitive în această di
recție. De asemenea, țara noas
tră a participat activ la stabi
lirea directivelor pentru comisii, 
pe baza cărora se vor întocmi 
documentele finale ale conferin
ței. Doresc, totodată, să mențio
nez că, la lucrările primei faze 
a conferinței. în cadrul întîlni- 
rîi miniștrilor de externe, 
România și-a expus pe larg 
punctul său de vedere cu privi
re la toate problemele privind 
atit securitatea europeană, cit 
și viața internațională. Aș putea 
deci spune că țara noastră a 
adus, in acest sens, o contribu
ție activă. — împreună, desigur, 
cu toate țările participante. Do
resc să menționez jcu multă sa
tisfacție că rezultatele obținute 
se datoresc tocmai faptului că 
s-a ajuns la un consens general, 
că s-au putut stabili, de comun 
acord, cu toți participanții, orien
tările și principiile de bază ale 
relațiilor dintre state. Poate a- 
ceasta constituie unul dintre 
cele mai importante succese ob
ținute pînă acum în pregătirea 
și în desfășurarea lucrărilor 
primei etape a Conferinței ge- 
neral-europene. Sintem deci 
mulțumiți de rezultatele obținu
te și vom participa activ la faza 
a doua, deci la lucrările comi
siilor pentru elaborarea docu
mentelor corespunzătoare. Apre
ciem că succesul Conferinței 
general-europene va avea o im
portanță istorică nu numai pen
tru Europa ci și pentru dez
voltarea generală a vieții inter
naționale.

Întrebare .- care este 
părerea dumneavoastră, dom
nule președinte, despre do
rința unor state arabe de a 
participa la această confe
rință P

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru a 
se accepta dorința țărilor arabe 
mediteraneene care și-au expri
mat dorința de a-și expune 
punctul de vedere in cadrul 
conferinței. Ea este pentru a se 
crea condiții ca aceste țări să-și 
poată prezenta punctele lor de 
vedere în cadrul acestei confe
rințe.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte. România a fost 
primul stat, după Uniunea 
Sovietică, membru al Pactu
lui de la Varșovia, care, în 
1967, a stabilit relații diplo
matice cu Republica Fede
rală Germania. De asemene", 
l-ați invitat pe președintele 
S.U.A., Nixon, să întreprindă 
o vizită în țara dumneavoas
tră în anul 1969. O seamă de 
alte inițiative de acest gen mă 
determină să vă întreb dacă 
România are o concepție p<o- 
prie în ceea ce privește nece
sitatea unei apropieri între 
țările socialiste fi cele capita
liste. De asemenea, care este 
concepția României despre 
relațiile economice internațio
nale, despre rolul acestora în 
lumea contemporană P

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia a stabilit relații diplomatice 
cu Republica Federală Germa
nia. în 1967. A făcut aceasta 
pornind de la realitățile din 
Europa, de la existența celor 
două state germane. Avind de 
mult relații cu Republica De
mocrată Germană, țara noastră 
a considerat că este necesar să 
acționeze și pentru normali
zarea relațiilor sale cu Republi
ca Federală Germania. Am 
apreciat că aceasta este de na
tură să contribuie la soluționarea 
problemelor din Europa, la 
crearea și la impulsionarea 
cursului nou. de destindere și 
colaborare. Trebuie să spun că 
evenimentele, viața au confir
mat pe deplin justețea acestui 
punct de vedere și a acțiunii 
României.

în relațiile sale internaționale. 
România pornește de la faptul 
că există țări cu orînduiri so
ciale diferite, că. pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice, in

tre toate aceste țări pot să se 
dezvolte relații de colaborare în 
toate domeniile de activitate. De 
altfel. în condițiile actuale ale 
dezvoltării tehnicii și științei, 
participarea la diviziunea inter
națională a muncii și la schim
bul mondial de valori materiale 
și spirituale este o necesitate 
obiectivă pentru progresul ge
neral al oricărei țări.

In acest spirit s-a realizat și 
vizita .președintelui Statelor 
Unite, Nixon, în România, în
1969, precum și vizita mea. în
1970. în Statele Unite : în acest 
spirit se dezvoltă relațiile de 
colaborare dintre România și 
Statele Unite. Aș putea spune 
că evenimentele, viața au con
firmat, de asemenea, pe deplin 
justețea acestei politici pe care 
a dus-o și o duce România.

Este de înțeles că dezvoltarea 
vieții internaționale impune o 
colaborare activă între toate 
statele, lărgirea schimburilor 
economice, științifice, culturale
— acestea constituind factori 
importanți pentru afirmarea ri
nei politici noi de pace și co
laborare intre toate popoarele 
lumii. Desigur, am în vedere că 
la baza tuturor acestor relații 
să se pună principiile egalității 
in drepturi, respectului și su
veranității, independenței na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc.

ÎNTREBARE : Permiteți-mî, 
domnule președinte, să abor
dez o problemă față de care 
popoarele din Orientul Mij
lociu sint deosebit de sensibi
le. Țara dumneavoastră are 
relații bune atit cu țările 
arabe, cit și cu Israelul. Cum 
concepeți contribuția pe care 
România ar putea să o aducă 
la restabilirea păcii și norma
lizarea situației în această 
parte a lumii ? Ce însemnăta
te acordați rezolvării proble
mei palestiniene pentru resta
bilirea păcii în Orientul Mij
lociu ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru solu
ționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu — ca de altfel a 
tuturor problemelor dintre state
— pe cale politică, pașnică. Nu 
doresc să fac acum istorie, dar 
am considerat că acest con
flict — mă refer la războiul din 
1967 — nu poate duce la solu
ționarea problemelor, ci, dimpo
trivă. numai la complicarea si
tuației. De aceea, așa cum am 
apreciat și în situația altor 
conflicte, am considerat că tre
buie să acționăm în așa fel in
cit să contribuim la soluționarea 
acestor probleme, nu la agra
varea lor. Am considerat că 
menținerea relațiilor diplomatice 
cu statele în conflict nu înseam
nă aprobarea acestui conflict, 
ci, dimpotrivă. înseamnă de a 
menține posibilitățile pentru a 
acționa în direcția soluționării 
lui pe cale pașnică, politică.

Trebuie să spun că apreciem 
că. rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
oferă baza pentru o soluționare 
politică a conflictului — și con
siderăm că toate statele trebuie 
să acționeze in direcția aplicării 
acestei rezoluții. In ce o prives-* 
te, România va face tot ce poate 
în această direcție. Considerăm 
că Israelul trebuie să se retragă 
din teritoriile arabe ocupate, că 
în general, nu se poate accepta 
ocuparea de teritorii străine. Ne 
pronunțăm, totodată, pentru 
asigurarea integrității teritoriale 
și a suveranității naționale a 
tuturor statelor din Orientul 
Mijlociu. Este in interesul tutu
ror popoarelor din Orientul 
Mijlociu de a se restabili cit 
mai repede pacea, pentru a-și 
putea concentra eforturile în 
direcția progresului economico- 
soeial. a ridicării bunăstării lor 
materiale și spirituale. Conside
răm. totodată, că este necesar 
să se țină seamă de necesitatea. 
asigurării condițiilor ca popu
lația palestiniană să poată duce 
o viață de-sine-stătătoare. să se 
organizeze in mod independent, 
autonom, corespunzător voinței 
sale. Aceasta constituie, după 
părerea mea. un factor de deo
sebită importanță pentru a sc 
realiza o pace trainică în Orien
tul Mijlociu.

ÎNTREBARE: In ultima 
perioadă s-a ridicat cortina 
asupra unor noi crime in 
continentul african. Este 
vorba de crime comise asup<a 
unor copii, a unor femei și 
hătrini. Ce părere aveți des
pre aceste crime petrecute în 
Guineea-Bissau și Mozambic P 
Dacă ne-ați putea spune, de 
asemenea, poziția țării dum
neavoastră asupra mișcărilor 
de eliberare națională din 
Africa. Există intre aceste 
mișcări și România legături 
și apropieri ? Dacă ne puteți 
spune ceva în legătură cu po
ziția României față de guver
nul minoritar rasist din Rho
desia P

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat în mod consecvent și ac
tiv pentru, lichidarea definitivă 
a dominației coloniale in Africa 
și în întreaga lume. Am con
damnat întotdeauna și. este clar 
că condamnăm și in prezent cu 
toată asprimea noile crime comi
se de colonialiștii portughezi în 
Guineea-Bissau, în Mozambic și 
in celelalte teritorii. Apreciez că 
este necesar ca popoarele, opi
nia publică mondială să acțio
neze cu toată fermitatea împo
triva acestor crime, și în același 
timp, pentru a se pune capăt in 
cel mai scurt timp dominației 

colonialiste. România a condam
nat și condamnă regimurile ra
siste din Africa de Sud, din 
Rhodesia și sprijină lupta pen
tru a se pune capăt acestor re
gimuri. pentru asigurarea depli
nei egalități in drepturi pentru 
toți cetățenii acestor țări și 
participarea lor la conducerea 
întregii activități a statului.

întreținem relații strinse cu 
mișcările revoluționare naționa
le din aceste țări. De asemenea, 
avem relații strinse cu toate 
mișcările de eliberare națională 
din Angola. Guineea-Bissau, Na
mibia și Mozambic, le acordăm 
sprijin material, politic și di
plomatic. Am semnat cu repre
zentanții acestor mișcări Decla
rații comune. Avem de acum în 
România un reprezentant per
manent al Angolei și urmează 
să primim și pe reprezentanții 
altor mișcări de eliberare, in 
raport cu dorințele lor. Apre
ciem că este necesară intensifi
carea sprijinului pentru aceste 
mișcări din partea țărilor socia
liste. a opiniei publice mondiale, 
pentru a se putea asigura 
triumful luptei de eliberare a a- 
cestor popoare, care, după pă
rerea mea, este apropiat.

ÎNTREBARE : Cunoașteți, 
domnule președinte, că Suda
nul, ca și celelalte state 
africane care s-au aflat sub 
dominația colonialistă, sint 
caracterizate de existența mai 
multor naționalități pe terito
riul lor. In țara dumnea
voastră, alături de poporul 
român, trăiesc și alte naționa
lități. Ați reușit să stabiliți o 
unitate națională trainică. 
Binevoiește, Excelența Voas
tră, să ne vorbească despre 
experiența României în acest 
domeniu și despre unitatea 
trainică a poporului român, 
în momentul de față ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. în 
România locuiesc, alături de po
porul român, și cetățeni de alte 
naționalități, îndeosebi maghiari, 
germani, sîrbi. în trecut, clasele 
exploatatoare, indiferent de na
ționalitate, au dus o politică de 
învrăjbire a maselor populare 
de diferite naționalități pentru a 
le putea asupri mai bine. Orin
duirea socialistă, Partidul Co
munist Român au asigurat de
plina egalitate in drepturi între 
toți cetățenii, fără deosebire de 
naționalitate. Am asigurat drep
tul fiecărui cetățean, indiferent 
de naționalitate, de a putea 
participa activ și de a ocupa 
orice funcție în partid și în stat, 
în același timp, prin Constituția 
țării, și in activitatea practică 
am asigurat folosirea limbii ma
terne — în învățămint. in admi
nistrație, în justiție și în alte 
domenii de activitate. Am acor
dat o atenție deosebită dezvol
tării industriale a tuturor regiu
nilor țării, deci și a regiunilor, 
locuite de populație de alte na
ționalități, deoarece am consi
derat că asigurarea dezvoltării 
economice a tuturor regiunilor, 
constituie un factor de impor
tanță deosebită pentru afir
marea principiului egalității in 
drepturi. Toate, acestea au con
tribuit la . realizarea unității 
trainice între toți cetățenii pa
triei. Noi considerăm că felul în 
care am rezolvat problema na
țională constituie una din
tre marile realizări ale Româ
niei socialiste.

ÎNTREBARE: Cum apre- 
ciați perspectiva relațiiloi 
dintre România și Sudan ? 
Doriți să transmiteți — prin 
intermediul ziarului nostru — 
un mesaj poporului sudanez 
ale cărui sentimente de prie
tenie pentru poporul român 
și pentru Excelența Voastră, 
personal, ați putut să le cu
noașteți cu prilejul vizitei de 
anul trecut la Khartum P

RĂSPUNS : In primul rind, 
doresc să menționez că relațiile 
dintre România și Sudan sc 
dezvoltă în mod ascendent. In 
această direcție apreciez că vi
zita pe care am efectuat-o cu 
un an și citeva luni in urmă in 
Sudan, precum și vizita din a- 
cest an a președintelui Sudanu
lui în România au constituit 
factori importanți în eviden
țierea de noi posibilități de dez
voltare a colaborării și coope
rării in producție și in alte do
menii de activitate. Convorbirile 
pe care le-am avut cu președin
tele Nimeiry atît în Sudan, la 
Khartum, cit și în România, la 
București. au evidențiat că 
asupra celor mai multe proble
me există puncte de vedere ase
mănătoare sau foarte apropiate, 
că există o dorință comună de 
a dezvolta relațiile de colabora
re activă dintre popoarele 
noastre. Bazat pe aceasta apre
ciez că există o perspectivă 
bună, trainică, pentru extin
derea colaborării, atît bilaterale, 
țît și pe plan internațional. în 
lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului. pentru o politică de 
colaborare și de pace.

Păstrez impresii deosebit de 
plăcute despre vizita in frumoa
sa dumneavoastră țară, despre 
primirea călduroasă ce ne-a fă- 
cuf-o populația cu care ne-am 
întilnit, despre manifestările de 
prietenie și simpatie și despre 
hărnicia și hotărîrea poporului 
sudanez de a-si făuri o viață 
nouă, independentă.

Doresc să adresez, prin inter
mediul ziarului dumneavoastră, 
un salut călduros poporului 
sudanez, cele mai bune urări de 
succes în activitatea sa pentru 
făurirea unei vieți prospere și 
libere, multă fericire și pace.
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Vanități...

Hotelul „Astoria" din Arad.

unor

zute a intra în funcțiune în a- 
cesț trimestru. Să mai amintim 
că la turnurile de răcire de la 
piroliză, lucrările odată încheia
te, a trebuit să fie reluate, pro
iectantul omițînd construcția 
unor cămine. Asemenea cauze 
atrag după ele și alte aspecte. 
Avem în vedere situația ivită 
lot la piroliză. la turnarea plat
formei de beton. Soluția a fost 
elaborată cu întîrziere, ceea ce 
a condus implicit la prelungirea 
timpului de executare a lucră
rii dar și la masarea aici, a 
forțe sporite de lucru, de 
de mozaicari. Or, normal, 
narea platformei se putea 
cu forțe mult mal reduse.

Dar constructorul. respectiv 
Trustul de construcții industria
le Pitești, ce măsuri a luat pen
tru lichidarea rămînerilor in 
urmă ? Trebuie avut în vedere 
aici că pe șantier s-a simțit lip
sa unor utilaje și materiale de 
construcții, a peste 1 000 de mun
citori. Slaba preocupare pentru 
recrutarea forței de muncă ca 
și a asigurării șantierului cu 
necesarul de materiale și utila
je a dus la nerealizarea indici
lor de productivitate a muncii. 
Aceeași situație o întîlnim și in 
cazul întreprinderii de montaje 
instalații de automatizare Bucu
rești, unde forța de muncă ne
cesară in această perioadă este 
insuficientă față de necesarul 
terminării volumului de lucrări 
restante intr-un timp relativ 
scurt.

Atit în perioada actuală cit și 
în lunile următoare, sarcinile 
de primă urgență revin construc
torului. Pe măsură ce se li
chidează restanțele trebuie tre
cut neintirziat la montaje și 
mai ales la lichidarea stocului 
de utilaje a căror valoare se ri
dică la peste 100 milioane lei. 
Nu am fi avut prilejul să tran
scriem această cifră dacă s-ar 
fi apelat la timp la o orientare 
mai bună asupra ordinej de 
execuție a lucrărilor. Au fost a- 
tacate de multe ori lucrări fără 
front de lucru, lăsind la o par
te pe cele care s-ar fi putut 
executa cu ceea ce se afla pe 
șantier. Să mai amintim tot la 
acest capitol că pentru etapa a 
3-a de construcție la Rafinărie, 
se înregistrează pe primele șap
te luni ale anului o restanță în 
realizarea planului 
de 334. milioane 
peste 90 milioane 
stocului major de 
tent ca urmare a 
frontului de montaj 
forței de muncă.

Măsurile care s-au 
timul timp, măsuri 
răspundă chemării pș care to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat-o constructorilor la re
centa ședință a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., au 
ca obiectiv concentrarea la ma
ximum a eforturilor în perioada 
care urmează, astfel incit să se 
recupereze restanțele și să se 
realizeze integral planul de in
vestiții și de producție. Au fost 
trimiși delegați Ipermanenți la 
furnizori, care să urmărească 
și mai ales să urgenteze livra
rea utilajelor. S-au luat măsuri 
pentru generalizarea lucrului 
in schimbul II și execuția unor 
montaje chiar și în schimbul 
trei. Soluții operative, cu maxi
mum de eficiență, trebuiesc gă
site mai ales pentru lichidarea 
restanțelor la piroliză, obiectiv 
a cărui punere in funcțiune con
diționează într-un fel sau altul, 
pe toate celelalte prevăzute a 
se realiza în acest an pe plat
forma petrochimică din Pitești. 
Beneficiarul, constructorul, pro
iectantul 'și furnizorii de utilaje, 
au obligația de a-și uni efortu
rile, de a-și desfășura activita
tea cu maximum de rândamept.
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VACANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

De aceea, este limpede câ vara nu mai constituie imperiul 
abuliei, cu leneși visători și lipsiți de încredere.

Se apropie ziua națională și se cuvine să încercăm un bi
lanț al hotărîrii și devotamentului nostru. Ziarele sînt pline 
de cifre și de mărturii privitoare la încordarea acestor zile, 
cind fiecare muncitor este un om de stat, folosind argumen
tele și logica planurilor economice de lungă durată. Cobo- 
rind la împrejurarea cea mai ușor de circumscris, vom face 
apel la tinerețea indiscutabilă a țării, întrebîndu-ne dacă 
există vreun loc mai important fă-ă de aportul tinerilor, dacă 
au lipsit vreodată de la apelul partidului. Răspunsul, ușor de 
dat, întărește încrederea în substanța revoluționară a tinerei 
generații : sintem aici, muncind, visînd, construind !

Inventivitatea are 
foarte multe feluri 
de manifestare și 
nu toate cred că 
sînt acceptabile. De 
altfel nici o virtute 
nu-i pură. Modes
tia cutăruia e o 
formă de orgoliu 
întors, generozita
tea celuilalt 
este expresia unui 
suflet esențial bun 
ci a vanității : ge
nerosul adună 
lăcomie vorbele de
mulțumire ca ava
rul banii. Tezauri
zarea mulțumirilor 
altora poate fi deci 
o formă de auio- 
adulare. Știm astfel 
că toleranța multor 
generoși nu respec
tă atit o normă de 
conviețuire cit un 
instinct narcisiac. 
De aceea excesul 
de zel nu câracte- 
rizează pe indivizii 
riguroși, obiectivi, 
cu adevărat disci
plinați ci dimpotri
vă, pe cei anarhici 
și subiectivi. In
stinctul febril ce-i 
mină către dobin- 
direa laudelor din 
toate părțile e con
fundat uneori cu 
disciplina și con
știinciozitatea. ..'

Un prieten de la 
țară observa că 
excesul de zel 
manifestă uneori 
printr-o formă de
numită, după cu
noscutul procedeu 
tactic din fotbal : 
„temporizare". E- 
xistă. îmi spunea 
el, anumite regle
mentări sau hotă- 
rîri cu putere de 
lege, respectarea 
lor nu mai pre
supune nici un fel 
de tocmeală. Ei, 
bine, nu ! — crede 
președintele sau 
vicepreședintele sau 
un brigadier mai 
zelos de obicei cind 
e vorba de dreptul 
altcuiva. Hotărîrea 
e hotărîre însă, noi 
trebuie să 
discutăm, să

Ochiul cititorului
(Urmare din pag. 1)

altele. Dar lipsa dificultății e 
numai aparentă. El, cititorul, a 
văzut cu ochii săi litera tipă
rită, și chiar dacă accepta defi
niția onestă a plagiatului, care 
conduce dialogul în cu totul 
altă direcție, rămîne cu o sus
piciune mai adîncă. De unde se 
vede încă o dată că ochiul său 
este extrem de grijuliu cu ges
turile scriitorilor. Cărțile sînt 
ele — cind sînt 1 —, captivante, 
dar revistele sînt și ele puncte 
de atracție. Ele oferă perma
nentul spectacol al fluxului in
telectual și artistic al creației, 
se constituie intr-o stagiune 
non-stop a vieții literare. Ideea 
că o atitudine sau o vorbă se 
poate piti in pliurile unei re
viste și că pot trece neobser
vate este, cind e debitată cu 
bună credință, o iluzie. Ochiul 
pasionat și vigilent al cititoru- 
lui-spectator înregistrează totul. 
„Cine este „băiatu’ lui tăticu" 
despre care vorbește revista 
cutare ?“ te întreabă cititorul 
la întîlnirea cu el. „Este adevă
rat că un anume roman-istorie 
poate fi pus pe două coloane?" 
Sau : „Noi știm că o creație 
este o invenție, dar sub numele 
personajelor din romanul X nu 
se ascund și persoane reale ?“ 
„A fost posibil ca un scriitor 
în vîrstă să ia un premiu de 
debut ?“ „E adevărat că foarte 
cunoscutul scriitor X a dat în 
judecată pe la fel de cunoscu
tul scriitor Y ?“ ș.a.m.d. Puse 
separat, întrebările nu par a 
avea ceva deosebit în ele. Dar 
după ce faci suma lor, consta
tarea nu este dintre cele mai 
liniștitoare. Ai venit la o întîl- 
nire cu cititorii despre litera
tură și constați că ei îți pun 
întrebări care, cu o vorbă uti
lizată uneori, sint „extralite- 
rare". Și este firesc să ne în
trebăm de unde acest interes 
extraliterar la cititorul inocent? 
Cum de pasiunea lui pentru li
teratură a fost deviată intr-o 
atît de puțin avantajoasă direc
ție, aceea a cancanului literar ? 
Credem că vina nu le aparține. 
Cititorul, mai exact mentalita
tea lui, este, în cele di,n urmă, 
un produs, o rezultantă. El n-u 
face altceva decit să reacțio
neze sub impulsul informației 
primite, a informației dirijate 
către el. Și revistele îi oferă 
adesea, cu o toleranță de neîn
țeles, numeroase prilejuri de

facem două-trei șe- I in realitate înere- 
dințe, să mai pu- | derea între oameni, 
nem la vot, să mai 
consultăm masa ! 
Acest fel de a 
consulta masa are 
un efect paralizant. 
Cine se poate ridi
ca împotriva unui 
asemenea procedeu 
democratic ? 1 Dar 
a invoca democra
ția cind legea sau 
reglementarea res
pectivă consfințeș
te ea însăși un 
principiu și o pro
cedare democratică 
este a face dema
gogie în numele 
democrației. Cel cu 
„temporizarea" cre
ează impresia că e 
grijuliu cu averea 
comună și cu banii 
statului uitind însă 
că un premiu 
hotărît prin lege 
sancționează, toc
mai, anumite meri
te valorificate în 
avantajul averii 
comund. Excesul 
de zel îi aduce însă 
faima unui om care 
nu se joacă cu bu
nul obștesc. Dar cel 
„temporizat" e de 
altă părere. Faima 
de om scrupulos. 
exigenfȚ vigilent 
ți-o poți consolida, 
cind nu e vorba de 
un simplu capriciu, 
printr-un exces de 
zel concretizat, de 
pildă, in regula
mentul intern de 
aplicare a cutărei 
hoțărîri altfel va
labilă pentru toată 
lumea și 
tegoriile. 
hotărăște 
Stituția 
răspunde 
diții „specifice' 
ca atare, și apli
carea trebuie să fie 
„specifică".

Disciplina ca ex
presie a vanității 
și orgoliului, avind 

'desigur și părțile 
ei bune mai ales 
în privința unor e- 
fecte imediate, de 
moment, afectează

toate ca-
Nu. el 

că în în
de care 
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slăbește respectul 
față de normele de 
conviețuire și in
troduce suspiciu
nea. în timpul unei 
deplasări cu un 
mic șef, îmi poves
tea cineva, am do
rit să mai văd și 
alte lucruri și altfel 
decit cum și cit 
voia să văd acest 
șef. în pauze, în 
discuțiile cu oame
nii, în timpul meu 
liber imi dădeam 
seama că mi se 
descJlid niște posi
bilități de a-mi ex
tinde cimpul de 
cercetare, de a-mi 
consolida anumite 
impresii luate în 
fugă dintr-un sat 
sau altul al acelui 
județ. Pe de altă 
parte convenisem 
cu cei care mă tri
miseseră — a con
tinuat cunoscutul 
meu — să nu um
blu cu ochii legați 
sau fixați într-o 
singură direcție. 
Insă „eul“ micului 
șef cu care eram 
mi-a replicat plin 
de exigență : „aici 
hotărăsc eu și eu 
nu-ți dau voie. Eu 
răspund .'“..Sigur că 
el „răspundea" insă 
purta acea respon
sabilitate cu atita 
orgoliu și o exerci
ta atit de arbitrar 
incit era imposibil 
să mai și crezi că 
omul nu dormea 
liniștit din cauza 
grelei răspunderi 
care apăsa tinerii 
săi umeri. Excesul 
de zel și spiritul 
autoritar erau for
mele nemărginitu
lui dar în același 
timp îngustului său 
orgoliu. Disciplina 
instaurată prin ex
ces de Zel și de 
răspundere are ast
fel culoarea vani
tății și a orgoliului.

deviere a interesului săli necon
trafăcut. Deunăzi, o citită re
vistă publica un astfel de arti
col în care un confrate taxa pe 
altul de „slujnicar", „servil", 
„ignorant" la loc de frunte în. 
paginația publicației. Este ca
zul să ne întrebăm dacă aceas
ta este hrana cea mai nimerită 
pentru un cititor pe care nu 
numai că scriitorii vor să-1 câș
tige pentru literatura română 
contemporană, literatura lor 
mai direct spus, dar să-1 și e- 
duce. Afirmația fără argumente, 
atacul la persoană, plasarea u- 
nor discuții in afara faptului 
literar propriu-zis, intreținerea 
predispoziției cancaniere, toate 
la un loc nu duc către această 
nobilă și i justificată țintă. Cre
dința că printre multe altele, 
merge și un asemenea articol, 
că el s-ar „pierde" printre alte
le. că n-are nimic jenant in el, 
credința aceasta, dacă credință 
este, n-are nici un temei onest. 
Ochiul cititorului, care este de
vorator, înregistrează totul. Ast
fel de note, articolașe. însem
nări cu doza lor de senzațional, 
care au uneori caracter de 
campanie, n-au cum să fie trș- 1 
cute cu vederea. Ele se impuri 
cu autoritate minților neselec
tive și cititorul bombardat cu 
ele, poate să creadă, la un mo
ment dat, că aceasta, chiar a- 
ceasta este „literatura". Ceea 
ce nu este un serviciu nici pen
tru literatură, și nici pentru 
scriitori. Cu atît mai mult cu 
cit ei, scriitorii, fac revistele. 
Frecvența unor întrebări la în- 
tilnirile cu cititorii conturează 
ferm o problemă : ..cu ce rămin 
cititorii după lectura reviste
lor?" Și este evident că atenția 
lor, ochiul lor proaspăt, atent 
și iubitor de literatură, are 
nevoie de un spectacol regizat 
cu mai multă precizie și în ori
ce caz, cu o demnitate reală.

Concursul 
național de

apoezie „N.Labiș
Pe adresa Comitetului jude

țean de Cultură și Educație So
cialistă — Suceava au început 
să sosească primele plicuri cu 
mențiunea „Pentru concursul na
țional de poezie N. Labiș". A- 
ceastă confruntare literară me
nită să stimuleze tinerele talente 
tn domeniul poeziei a ajuns la 
cea de a V-a ediție. Ca la orice 
concurs, celor mai reușite creații 
literare în versuri li se vor acor
da premii. Alături de cele ofe
rite de organizatori vor mai acor
da premii Editura „Junimea", 
revistele „Luceafărul", „Ateneu", 
„Argeș", ziarul „Zori noi", Co
mitetul județean U.T.C. și Con
siliul județean al pionierilor — 
Suceava.

Decernarea premiilor va prile
jul și organizarea unor manifes
tări culturale — șezători literare, 
recitaluri de poezie, vizite la Mă
lini — Fălticeni, locul nașterii 
poetului, omagiindu-se creația lui 
Nicolae Labiș.
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MARII. Bucuria lor râmine iottiși apa in care se

HĂRNICIEI cu 
de

ră- 
din

FLORILE
corcsc după o „muncă aprigă" la construirea unui castel... 

nisip. Deocamdată.

locale pen- 
odihnei unui 
mare de e- 

număr

: „SCÎNTEII TINERETULUI" • SUPLIMENTUL „SCÎNTEII TINERETULUI

SCHIMB

DE EXPERIENȚA

LA BĂNEASA
Moment festiv la Baza 

turistică și de agrement 
Băneasa. Se deschide ta
băra de instruire și o- 
dihnă a responsabililor cu 
activitatea profesională 
din liceele de cultură ge
nerală. Cei treizeci de 
beneficiari-elevi bucu- 
reșteni-vor participa la 
un bogat program ce cu
prinde expuneri și întil- 
niri, discuții cu persona
lități ale vieții social- 
politice, schimburi de ex
periență, activități prac
tice de instruire, acțiuni 
cultural-artistice, spor
tive, recreative. Nu vor 
lipsi, bineînțeles, nici se
rile organizate pe grupe, 
prilej tradițional al unei 
prietenești confruntări.

Foto ȘTEFAN WEISS

COSTINEȘTI

OMAGII

238 elevi își iau rămas bun 
A de la tabăra interjudețeană de 
/ muncă patriotică organizată în 
) municipiul Galați, Au venit 
X aici de pe meleagurile Gala- 
y țiului și Buzăului, la chemarea 
\ organizațiilor U.T.C., să cin- 
/ stească, alături de constructorii 
\ I.C.S.M.G., ziua de 23 August, 
X prin fapte despre care se va 
j vorbi încă multă vreme. Au 
X fost trei săptămini cu zile și ore 
/ calde, cu eforturi și satisfacții. 
X I-am întilnit pe șantierul 22 
( transportînd și stivuind cără- 
S mizi ; pe șantierul 24 Ia bateria 
( a treia, a viitoarei uzine cocso- 
/ chimice, cofrînd și decofrînd. 
\ S-au integrat în ritmul 
C muncă al constructorilor și 
4 m-am mirat aflînd că într-o
X perativă" s-a cerut să se 
f mită la depozite două brigăzi 
I de elevi. 8 brigăzi au preluat 

C la nivel superior tradițiile pri- 
' mei serii de 450 elevi. Au exis

tat și recorduri, pentru că așa 
f e firesc într-o întrecere. Briga- 
) da nr. 4 condusă de Mihai Se- 
X minifischi, elev la Liceul „Vasile 
( Alecsandri" din Galați, îmi spu- 
Îne comandantul taberei Gheor- 

ghe Nicoliță, a fost prima care 
a cerut să lucreze pe șantierul 
laminorului din Brăila, construit 
de I.C.S.M.G. Și băieții au făcut 
treabă bună.

Am cerut numele citorva e- 
levi fruntași și mi s-a dat ci
fra : 238. A venit ziua bilanțu
lui, ziua cind brigada nr. 5 con
dusă de Viorel Comănescu, elev 

. Ia Liceul „Vasile Alecsandri", a 
> încasat cea mai mare sumă de 
\ fiecare elev : cite 250 lei. Unii 
I elevi au vechi state de briga- 
y dieri : Mihai Mititelu de la Li- 
Y ceul „Vasile Alecsandri" a lu- 
) crat vara trecută la I.A.S. Be- 
X rești ; colegul său Ștefan Simion 
( și-a petrecut 24 de zile din a- 
J ceastă vacanță pe Șantierul na- 
S val din Galați. Alții, Paul Do- 
) dan de la Liceul „Mihai Emi- 
X nescu" din 
f nescu de la 
T auto Galați 
Y prima oară 
y „...e firesc să răspundem prezent 
X la chemarea organizației noas- 
f tre“.
) în ziua bilanțului 
X schimburi de adrese, 
y acel îndemn devenit 
N „ne vedem la anul". 
( în ziua bilanțului 
\ cordate 20 de .diplome ale Co- 
X mitetului județean Galați al 
J U.T.C. celor mai buni brigadieri 
X între care 
f Gheorghe 
\ Bordeianu
X Cind scriu aceste rînduri șta- 
i feta muncii patriotice a fost 
x preluată de seria a treia a ele- 
( vilor.

de
nu 

„o- 
tri-

Buzău, Ionel Zăr- 
Școala profesională 

au venit pentru 
pentru că, spun ei,

se fac 
se rostește 
tradițional

au fost a-

Mihai Semininschi, 
Văduva, Petrache 

etc.

LIDIA POPESCU

ȚARII MELE
Un pumn de raze am luat din soare 
Ca să-mpletesc cununa veșnic vie 
Din dragostea a mii și mii de inimi 
Fentru iubita noastră Românie

Un braț de flori mi-a dat cîmpia verde 
Un braț de spice-mindrul Bărăgan 
Și mi-au șoptit că scumpa noastră țară 
E mai frumoasă, de la an la an.

Albastrul cer mi-a dat o zi senină 
Pădurea - trilul ei de ciocirlii 
Izvorul - apa limpede și rece, 
Iar muntele, imense bogății.

Le-am pus atunci pe toate laolaltă, 
Iar intre ele o stea am așezat, 
Pe tricolor am scris numele țării, 
Fămint iubit, cu jertfe apăsat.

Un pumn de raze am luat din soare 
Ca să-mpletesc cunună veșnic vie 
Din dragoste a mii și mii de inimi 
Pentru iubita noastră Românie I

CARMEN ARDELEANU 
anul III

Liceul ..C. A. Rosetti".

SEMNAL. La intrarea în Complexul turistic ești întimpinat de 
acest original și reușit monument, de soare, căldură, de numeroși 
tineri care fac plajă, privesc sau practică diverse jocuri spor

tive. Un bun sosit care promite mult.

Wsfe I'• •' A- . ... \

nsușindu-șt pe de
plin și cu răspun
dere imperativele 
majore ale educă
rii tineretului șco
lar, stabilite de 
recenta Plenară a 

C.C. al P.C.R., indicațiile date 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
organizatorii vacanței — .școala, 
organizațiile de copii și- tineret 
și alți factori cu răspunderi in 
acest domeniu — au înțeles că 
perioada vacanței înseamnă con
tinuarea procesului educativ 
desfășurat pe parcursul anului 
școlar, bineînțeles, folosind o me
todologie specifică, caracteriza
tă printr-o mai mare suplețe 
în satisfacerea dezideratelor ele
vilor, prin promovarea inițiati
vei, a spiritului de autogospodă- 
rire și autoeducație.

De aceea, nu e surprinzător că 
se discută despre vacanță 
despre cel de-al patrulea 
mestru, avînd în vedere 
ei important în procesul de for
mare multilaterală a tinerei ge
nerații.

Ca urmare a grijii partidului 
și statului nostru pentru tinăra 
generație, anul acesta sint cu
prinși în taberele de la munte 
și mare finanțate din fondurile 
centrale de stat circa 300 000 
elevi, de peste două ori mai 
mulți față de anul 1972. In co
loniile pentru preșcolari, numă
rul copiilor crește cu peste 
50°/o față de anul precedent.

în recenta analiză a Coman
damentului central de organiza
re a vacanțelor școlare s-a a- 
preciat pozitiv modul de desfă
șurare a acțiunilor din cadrul 
vacanței. Pină în prezent in co
lonii de preșcolari 
prinși peste 6 800 
bere de 14 zile la 
mgre 117 872 elevi, 
de 7 zile 61 618

12 000 pionieri au străbătut țara 
in echipajele „Cutezătorii".

Se evidențiază în acest sens, 
preocupările unor inspectorate 
școlare care, cu sprijinul ne
mijlocit al comitetelor jude
țene de partid, folosesc multi
plele posibilități 
tru organizarea 
număr cit mai
levi. Astfel,, intr-un 
mare de județe printre care Ti-

accentul pe întărirea sănătății 
elevilor, pe reconfortarea lor, 
avindu-se in vedere o odihnă ac
tivă, prin participarea elevilor 
la activități care asigură îmbo
gățirea nivelului lor de cunoș
tințe, dezvoltarea personalității 
lor.

Astfel, în județul Brașov s-au 
desfășurat două acțiuni de mare 
amploare. „Turul Cetăților" 
participarea a 10 echipaje

la care participa 2 000 de elevi 
din întreaga țară, laureați ai 
concursurilor cultural-artistice 
școlare, care timp de mai multe 
zile prezintă in tabere, in sta
țiunile turistice de pe litoral 
programe folclorice deosebit de 
apreciate.

Merită să notăm că alături de 
taberele de odihnă, în registrul 
vacanței din acest an, pe baza 
unor experiențe fructuoase din

ca 
tri- 

rolul

BH.ANT
9

• 117 872 ELEVI IN TA

BERE

61 618

DE 14 ZILE. •

ELEVI IN TABERE

LA JUMATATEA
VACANTEI

5

DE 7

ELEVI

ZILE. • 31 800

IN EXCURSII IN-

TER-JUDEȚENE. • 12 000

PIONIERI ÎN ECHIPAJELE

„CUTEZĂTORII". • 85

SATE DE VACANȚA.

activului pionieresc de radio și 
telegrafie la Poneasca, de aero- 
modele la Săliște, de navomo- 
dele la Galați, a responsabililor 
gazetelor de perete la Dîmbul 
Morii, „Prietenii grănicerilor" de 
la 2 Mai — Mangalia și ale ac
tivului' U.T.C. la Izvorul Mure
șului, Sibiu, Costinești cu pro
grame adecvate fiecărui profil.

O experiență interesantă se 
realizează în acest an, in cadrul 
unor tabere, la care participă 
elevi din liceele cu predare 
limbi străine și studenți d 
facultățile similare din Cluj 
București, în cadrul cărora 
organizează discuții, seri 
rare etc.

Tineretul nostru nu-și uită în
datoririle patriotice nici în pe
rioadă vacanței. Astfel, fie în
cadrați in practica productivă, 
fie organizați în tradiționalele 
brigăzi de muncă patriotică, pes
te 76 000 elevi lucrează la con
strucții școlare, în campania a- 
gricolă sint antrenați 204 000 
elevi, in întreprinderile indus
triale și pe șantierele de con
strucții muncesc 29 400 elevi, iar 
la diferite alte obiective econo
mice și gospodărești de înfru
musețare a orașelor și satelor, 
de amenajare a*bazelor sportive 
și a drumurilor, în silvicultură 
etc. sint cuprinși un număr apre
ciabil de elevi însuraînd în to
tal peste 389 000.

Prin diversitatea programelor 
pe care le oferă, prin condițiile 
create pentru realizarea lor, prin 
ajutorul ce-1 acordă instituțiile 
și organele de stat, prin preocu
parea C.C. al U.T.C. și C.N.O.P., 
prin efortul celor aproape 40 000 
cadre didactice, vacanța va avea 
un rol important în procesul de 
educație comunistă a 
in formarea lor

SPORT IN AER LIBER. Jocul cu mingea___ este totuși 
popular. Fapt demonstrat de folosirea economicoasă 
scop a fiecărui colț al taberei. Un argument în plus < 

iubesc sportul și că doresc să-l practice.

i cel mai 
in acest 

că tinerii

mișoara, Iași, Galați. Cluj, Vran- 
cea, Brașov, Constanța, și altele 
s-au creat 85 sate de vacanță 
cu un pitoresc inedit.

Frumoasele ^sate de vacanță a- 
menajate în județul Mehedinți 
cu ajutorul întreprinderilor și 
cooperativelor agricole de pro
ducție, cum sint cele de la Bah
na, Dubova, Ostrovul Corbului, 
Valea Braconiei sau tabăra in
stalată pe vasul „Alba Iulia", 
special amenajat și ancorat pe 
lacul Orșova, asigură c 
petrecerea unor plăcute și in
structive zile de vacanță. Tot 
din inițiative locale funcționea
ză peste 108 tabere în corturi.

Evident, programele care se 
realizează în tabere, sub îndru
marea cadrelor didactice,

cicliști care a antrenat un mare 
număr de pionieri și școlari din 
școlile de pe traseu in desfășu
rarea — în comun — a unpr ac
tivități cultural-artistice și spor
tive și „Asaltul Carpaților" — 
acțiune turistică comună a jude
țelor Buzău, Prahova, Dîmbo
vița, Argeș și Sibiu ; în jude
țul Prahova s-a desfășurat, in 
bune condiții, acțiunea complexă 
..Sărbătoarea munților", iar in 
județul Hunedoara este în curs 

turistică 
mar- 

din

anii trecuți se înscriu și taberele 
de profil, organizate pentru ciș- 
tigătorii concursurilor școlare 
republicane (de limba română, 
matematică, chimie, fizică) pen
tru redactorii revistelor școlare, 
elevii fruntași in activitatea ci- 
necluburilor etc.

în aceste tabere, serile iau 
aspectul unor veritabile coloc
vii pe probleme de știință și 
artă a unor întreceri prietenești 
nu lipsite de emoții.

Unele tabere de acest 
constituie cadrul de finalizare a 
unor concursuri școlare ca de 
exemplu, concursul republican 
de economie politică și bio
logie.

De curînd și-au început acti
vitatea taberele de instruire

gen

lito- univ. 
BĂJENARU.

elevilor,
multilaterală.

copiilor de realizare acțiunea
Pirul Ariadnpî“ nn

o u 1 cu

PAUZA LA SALVAMAR? Nu 
postul lor.
gistrat nici 
ghează

tie serviciu se afla la 
Fină in acest moment la Costinești nu a fost inre- 
un eveniment, ceea ce dovedește că „Salvamarul" ve- 
atenție și impune respectarea disciplinei. Le dorim 

succes in continuare.

gu fost cu- 
copii, în ta- 
munte și la 

iar în tabere 
elevi. Peste 

31 800 de elevi au făcut excursii 
interjudețene și mai mult

„Firul Ariadnei" pentru 
carea traseelor turistice 
județ.

A devenit o tradiție ca 
ralul Mării Negre să găzduiască 
un original festival folcloric in
titulat anul acesta „Litoral’73",

Conf.
CORNELIU

director în Ministerul Educației 
și lnvățămîntului

BRIGADIERI
SUCEVENI

In această jumătate a lunii 
august, continuînd o acțiune în
cepută la sfirșitul lunii iunie de 
colegii lor, peste 1 200 de elevi 
din școlile generale nr. 5 Su
ceava și nr. 2 Rădăuți ; de la 
liceele „Petru Rareș“ din Su
ceava, nr. 2 Fălticeni, de la 
Gura Humorului, Dolhasca, Sol
ea, Vicovul de Sus lucrează în 
unități agricole ale județului. In 
aceeași perioadă, 150 de studenți 
ai Institutului pedagogic mun
cesc la ferma Ilișești. Construc
țiile și amenajările școlare din 
diferite localități ale județului 
antrenează, de asemenea, un im
portant număr de elevi. Acțiu
nea de amenajare a bazelor 
sportive în comune și orașe, în 
special a terenurilor de hand
bal, tenis, volei, se bucură de 
participarea a 3 009 de elevi su
ceveni.

G. R.

Din povestiri, din lectura 
unui volum de anale ale li
ceului, elevii anului III E al 
Liceului „Gh. Lazăr" din 
Capitală au aflat că în turnul 
clădirii care le adăpostește 
școala se afla unul dintre pu
ținele orologii „cu bătaie" ale 
Capitalei, semn de onoare al 
oricărui mare oraș.

Intr-o oră de practică și-au 
exprimat dorința de a repu
ne în funcțiune ceasul.

Entuziasmul nu era însă de 
ajuns. Trebuia rezolvată pro
blema pieselor lipsă. Soluțiile 
apar însă întotdeauna, atunci 
cînd sint considerate necesare. 
Ceasornicarul cărora se adre
sează pentru cunoașterea a- 
cestui vechi mecanism (Bac- 
kenen 1890) refăcuse schema 
de funcționare a ceasului și 
constatase că din cele trei sis
teme de transmisie de la ca
dranul de control, aflat în 
turn, spre cadranele exterioa
re se mai găsește cite un mo
del original al elementelor de
teriorate.

Elevii din anul III E efec
tuau practica în producție la 
Uzina „Electroaparataj". Cu

tinerilor din uzi- 
luau contact cu

com- 
cele-

bunăvoinfa 
na în care 
munca în producție au exe
cutat operațiunile necesare e- 
fectuării pieselor mai 
plexe, realizînd tijele,
lalte detalii ale angrenajului, 
în atelierul școală.

Am făcut cunoștinfă cu a- 
cești tineri în ziua in care fi
nisau „lucrarea", cum o nu
mește tovarășul Tunase 
Ghe.orghe, mecanicul vîrstnic,

care li s-a alăturat cu pasiune.
Urcînd în turnul liceului 

am găsit-o pe eleva Lumini
ța Creangă, între pereții de 
cărămidă „la roșu" jn halat 
alb, îndepărtînd molozul și 
urmele activității de instalare 
a întregului mecanism. Cu 
ajutorul ei, am reușit să-i în- 
tîlnesc și pe băieți, care se 
aflau pe acoperișul liceului, 
verificînd sincronizarea cadra
nelor și clopotul.

După reglarea cu precise 
a minutarului și a bătăilor, a 
avut loc intrarea în funcțiune 
a orologiului: MIERCURI 
11 iulie 1973.

Au urmat alte activități: 
tencuirea interiorului turnu
lui, pentru care au trebuit in
dicații de la elevii cursurilor 
serale, vopsirea bîrnelor pe 
care se sprijină mecanismul 
de racordare a cadranelor ex
terioare la cadranul de con
trol. Discutînd cu „realiza
torii", Luminița Creangă, la- 
cob Stejăroiu, Mircea Hîlmu 
și Adrian Bojin, am aflat că 
primii doi intenționează să 
devină arhitecți, că Mircea 
Hîlmu dorește să se consa
cre profesiei de medic și că 
Adrian Bojin se pregătește să 
urmeze cursurile facultății de 
drept.

De ce
la școală

Ceasul
fiecare zi la aceeași oră...

mai vin acești elevi 
în vacanță ?
trebuie întors

ANCA GEORGESCU. 
fostă elevă a liceului

în

DILEMA. In loc să vizioneze meciul de tenis România — 
U.R.S.S. din „Cupa Davis" acești tineri au fost nevoiți să pre
fere un joc de tenis de masă, la care, după cum se vede, ău și 
asistență. Jucătorii și spectatorii lor, sint tineri care n-.au mai 
încăput in ciorchinele din sala și din afara clubului. In fata sin
gurului televizor, aflat în stare de funcționare Ia dispoziția ce
lor patru mii de tineri, erau ocupate chiar și locurile de la pe

luza... a patra (cei din imaginea noastră cocoțați pe ușă).

Fototent : GH. CUCU și AL. DOBRE
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SERILE DE DANS 
ALE DEVEI

Doar în timpul anului șco
lar cind se ieșea in recrea
ție curtea Liceului „Dece- 
bal“ mai era atît de animată 
și aglomerată. Sute de băie
ți și fete din Deva iși dau 
aici întîlnire de trei ori pe 
săptămînă pentru a parti
cipa la serile de dans orga
nizate de Comitetul munici
pal al U.T.C. care și-au ciș- 
tigat un frumos renume. Ac
tivitatea distractivă se mai 
organizează și in alte părți 
ale orașului dar nici una nu 
are ținuta și amploarea ce
lei de la „Decebal". Nu e deci 
de mirare că fiecare tinăr 
din municipiu iși dorește să 
danseze măcar o dată pe 
ringul din curtea prestigio
sului liceu. La reuniune par
ticipă elevi, studenți, mun
citori. tineri din întreprin
deri și instituții. E un prilej 
minunat pentru a face cu
noștință și a lega prietenii.

— Eu. ne mărturisește Va
lentin Bădău din anul IV. 
silit însoțit de un prieten de 
la termocentrala Mintia. Se 
simte excelent în mijlocul 
nostru.

— Cu citeva zile în urmă, 
afirma Eugen Dudaș, din a- 
nul II. m-am întors de la 
cabana Pietrele. Credeam că 
o să mă plictisesc în Deva, 
că nu voi avea ce face. M-am 
înșelat. Serile de dans or
ganizate la Liceul „Decebal". 
sînt excelente și le aștept de 
fiecare dată cu nerăbdare.

— Față de anii anteriori, 
e de părere studentul Ema-

noil Munteanu. activitatea 
distractivă a atins cote in
comparabil superioare. Reu
niuni de dans ca acestea 
n-au fost în orașul nostru de 
multă vreme. Ar fi bine ca 
acțiunea să continue și după 
încheierea vacanței.

La serile de dans cintă 
orchestra Sarmis, compusă

din tineri de la întreprinde
rile și instituțiile orașului. 
Opiniile interlocutorilor noș
tri pot fi luate ca invitații 
convingătoare adresate altor 
tineri de a participa la serile 
de dans organizate la Liceul 
„Decebal".

AL. BALGRADEAN

Un popas de verificare a tra

seului fi drumul se continuă 

apoi pînă sus pe creste.

Foto: D. PASERE

LA SUCEAVA j

CADRELE 
A. S. C. DIN 
INSTITUTELE

DE ARTĂ

Complexul studențesc din 
strada Lungă cunoaște și 
în aceste zile de vacanță 

o vie animație. Aici și-au dat 
întîlnire, în tabăra organizată 
de Comitetul executiv al 
U.A.S.C.R., aproape 100 de 
studenți-cercetători din toate 
centrele universitare ale ță
rii. Amănunte despre această

taberei vor fi axate pe tema : 
„Contribuția cercetării științi
fice studențești la realizarea o- 
biectivelor dezvoltării sociale 
economice în patria noastră, la 
integrarea învățămîntului, cer
cetării și produc/iei".

— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre programul de desfășura-

prezentanți ai Ministerului Edu
cației și Învățămîntului, cu ra- 
dre didactice universitare fi con
ducători «i unor întreprinderi 
industriale pentru a investiga 
progresele ce se realizează intr-u
nui din cele mai importante fe
nomene actuale ale 1 învățămîn
tului nostru .superior : integrarea

interesantă acțiune primim de 
la tovarășul Constantin Mihart, 
activist al Comisiei profesionale 
a U.A.S.C.R., directorul taberei.

— Tabăra studenților-cercetă- 
tori are, pe lingă un caracter 
stimulativ, și scopul de a reali
za, sub forma unor dezbateri me
todice, dialoguri, expuneri etc., 
un schimb de experiență și o cu
noaștere între studenții cercetă- re al taberei studenților 
tori din același domeniu de acti- tători. 
citate sau din domenii interdisci- . .....
plinare apropiate. Pentru tabără prinde discuții, 
au fost selecționați studenți evi- schimburi de experiență, 
dențiați în activitatea științifică, 
premiați la manifestări științi
fice din institute sau la nivel 
național, activiști ai asociațiilor 
studențești și cadre didactice care 
participă la organizarea -și îndru
marea activității științifice stu
dențești. Dezbaterile din cadrul

IUHIH
CERCETĂTORILOR
— Programul taberei 

, mese

cerce-

cu-at 
rotunde, 
, intîl- 

niri cu specialiști de prestigiu, 
vizite la unități economice 
cialiste, vizionarea de 
documentare, precum și 
tați cultural-educative, 
five, turistice și sportive.

Studenții cercetători vor avea 
prilejul să se întîlnească cu re-

so- 
filme 

activi- 
recrea-

acestuia cu cercetarea și pro
ducția. Vom organiza, de aseme
nea, colocvii referitoare la unele 
probleme specifice cercetării 
științifice studențești — cum ar 
fi metodica cercetării, valorifi
carea ei, cercetarea științifică 
interdisciplinară — sau la unele 
teme de larg interes informativ. 
Dintre acestea din, urmă, aș ci
ta dezbaterea pe tema „Rolul 
prognozelor în conducerea so
cietății socialiste , tehnici și me

tode de prognoze , care se va 
bucura și de participarea unor 
reputați specialiști de la Acade
mia de științe sociale și politice 
și de la Laboratorul de prospec
tivă al Universității București, 
sau discuția cu privire la rolul 
actual și de perspectivă al siste
melor de prelucrare a datelor în 
conducerea economiei naționale, 
a întregii vieți sociale din țara 
noastră. In sfîrșit, pe baza noi
lor hotărîri ale C.C. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea activi
tății în învățământ, torn dezbate 
problemele actuale ale conduce
rii învățămîntului, ale activității 
A.S.C.R., precum și posibilitățile 
de îmbunătățire a regulamentu
lui privind organizarea și desfă
șurarea activității științifice a 
studenților,

O bună parte a programului va 
fi dedicată destinderii, odihnei. 
Zilnic se vor desfășura activități 
culturale, educative, sportive fi 
turistice. Studenții taberei noas
tre vor participa și la acțiunile 
de muncă voluntur-patriotică de 
pe șantierul noii Universități din 
Brașov.

PETRE JUNIE

Tabăra de instruire a cadrelor 
A.S. din institutele de urlă — 
teatru, cinematografie, arte plas
tice, conservator și arhitectură — 
din Bucwești, lași. Cluj și Tg. 
Mureș, aflată la a doua ediție, 
și-a deschis porțile la 2 august. 
Timp de două săptămîni. cei 
aproape 150 de studenți nor dis
cuta despre problemele pro
fesionale și de organizație de care 
sînt preocupați ei și colegii lor, 
despre folosirea mai eficientă n 
posibilităților asociației studen
ților comuniști de a contribui la 
rezolvarea lor. Perfecționarea 
învățămîntului artistic și apropie
rea lui tot mai pronunțată de 
viața social-politică; îmbunătă
țirea pregătirii profesionale și po
litice a studenților; teatrul stu
dențesc și teatrul politic ; rolul 
științelor sociale în învățămintul 
superior de artă; prezența stu
denților institutelor de artă în 
viața artistică a centrului univer
sitar ; aspecte de organizare a 
festivalurilor naționale ale stu
denților de la institutele de artă 
sint doar citeva teme propuse 
dezbaterilor, în măsură să ofere 
sugestii interesante pentru pro
gramele de activități ale A.SC. 
în noul an universitar.

Programul taberei include, de 
asemenea, întîlniri cu reprezen
tanți ai vieții noastre culturale, 
politice și universitare ; o serie 
de manifestări artistice și sporti
ve, pregătirea și prezentarea u- 
nui spectacol studențesc, o sea
ră de filme produse de studenți 
de la I.A.T.C., .o excursie prile
juită de a Vl-a ediție a Festiva
lului folcloric interjudețean de

Auto
portret

Mă numesc Angela Știrbu 
și locuiesc in satul Studi- 
nița. comuna Studina. jude
țul Olt. Sint elevă in anul 
II al Liceului sanitar din 
localitatea Scornicești — 
județul Olt.

Doresc să particip și eu 
la concursul „Cea mai fru
moasă corespondentă". Zil
nic citesc in ziarul „Scînte- 
ta tineretului" despre activi
tatea elevilor și studenților 
fie că sint în fabrici, uzine 
sau pe ogoare, fie în tabere 
și excursii.

în această vacanță și eu 
am lucrat timp de două 
săptămîni nu intr-o uzină, 
sau pe ogoare, ci într-un 
laborator medical al Spita
lului din Caracal.

Am parcurs numai un 
singur an, mai am 4 ani ți 
voi termina cursurile aces
tui liceu. Numai după a- 
ceea voi putea spune : sint

asistentă de laborator, cu
nosc toate analizele ce se 
efectuează într-un laborator 
medical, îmi puteți acorda 
încredere.

Dar și după un an de stu
diu am reușit să acumulez 
cunoștințe. în timpul prac
ticii am reușit să aplic cu
noștințele dobindite. îmbră
cată în halat alb. alături de 
asistente, am efectuat anali
zele primite său recoltate 
de la bolnavi, zi cu zi. Ast
fel, am avut posibilitatea 
atit eu cit și colegii mei să 
ne lărgim orizontul cunoaș
terii directe a muncii de a- 
sistent, vcrificîndu-ne în la
borator aptitudinile si înde- 
minarea.

Mi-am ales această mese
rie foarte frumoasă pentru 
că îmi doresc ca munca mea 
să contribuie la menținerea 
sănătății oamenilor.

în cei patru ani pe care 
îi mai am de studiat mă voi 
pregăti temeinic pentru a 
ajunge o bună asistentă. Le 
mulțumesc cadrelor medica
le d'e la Spitalul Caracal — 
secția ..laborator" care în 
timpul celor două săptămîni 
de practică s-au ocupat cu 
foarte multă căldură de noi, 
elevii practicanți.

ANGELA ȘTIRBU

Fragmente din jurnalul expediției științifice 
„Fortuna-3“ inițiată de Liceul „Al. I. Cuza“ 

din Alexandria

•CUCURBĂTA
Alungind somnul cu pu

țină apă „arieșeană", luăm 
micul dejun și ne gătăm de 
drumeție. Proaspeți, ne a- 
vintăm spre Cucurbăla. 
Mergem pe drum obișnuit. 
Pe neobservate ne îndrep
tăm spre urcuș. E ora 11,30. 
Călătorim de două ore și 
jumătate... Cerul iși trage 
pe față un văl de. plumb. 
Spre zenit alunecă în ecou 
zgomote surde. O ploaie 
rece și iute ne pălmuiește 
tocmai cînd ne e lumea mai 
dragă. Ne oprim sub un 
brad uriaș. Sintem uzi. 
Tranzistorul prezintă buleti
nul de știri...

Peste toate s-a lăsat cea
ța. Nu se mai vede nimic. 
Trebuie, trebuie să înain
tăm. Se urcă extraordinar 
de greu. Măruța, agățată de

mine, abia se mai poate 
ține pe picioare. Tremura
tul pune stăpînire pe noi... 
Bir... Bir... Bir... Mergem 
aiurea. Rătăcim. Ajungem 
de bine de rău pe un pla
tou. Unde e Cucurbăla ? 
Cine să știe ?

Parcă plutim în vid. Cea
tă... întilnim o păstoriță 
care ne spune că in 10 mi
nute de mers vom intilni 
in mod sigur o stină. în 
momentul acesta sintem în 
stare să credem orice. Ca 
atare... pornim. Adevărat. O 
stină. Ghinion însă. Nu e 
nimeni aici. Ne e foame și 
frig.

în depărtare, o altă stî- 
nă. Ne ies în întîmpinare 
citeva femei și doi puștani. 
Ne poftesc înăuntru. Veș
mintele leoarcă. îmbrăcăm

j Coboram la ceasul amur- 
I gului, într-un peisaj de cal

mă și dulce poezie în miez 
de vară, drumul unui sat din 
Bărăgan. Zările erau largi și 
totuși viguroase, oamenii în
țelepți. cu toate că nu-și a- 
rătau virsta. casele simple, 
prelungindu-se pină depar
te, in cimp. străjuind fiecare 
o fîntină. Văzusem toate a- 
cestea și ajunsesem la convin
gerea că descinsesem intr-un 
loc in care se poate gindi 
oricînd cu o secretă febră 
interioară.

Trebuia să plec, alte locu
ri pitorești de vacanță mă 
așteptau. dar nu puteam, 
cert e că nu puteam, și-abia 
mai tirziu aveam să înțeleg 
de ce. Ochii băt rinului acela, 
da. ei erau cauza. M-au ob
sedat multă vreme. Mari, 
rotunzi, cu o căutătură sin
ceră și nevinovată in adin- 
cul lor. Ochii aceia... Și mii- 
nile. da. miinile. Bucuria 
miinilor acelea care au mun
cit amar de vreme pămîntul.

• Peste 3 000 de 
elevi din liceele 
sectorului I au par
ticipat pînă acum 
la acțiunile de 
muncă patriotică. 
Elevii Liceului „I. 
L. Caragiale" au 
lucrat la Baza spor
tivă a Întreprinde
rii care patronează 
școala — „Automa- 

uteciștii 
„Dr. P. 

au fost fe-

Dan 
la

Tinerețe Orgă

ce găsim de la păstori 1 și 
femei... Se fierbe lapte. Se 
face mămăliguță. Ne întin
dem lingă foc. Mai la flă
cări, mai la fum, ne uscăm 
cămășile, ciorapii... Ba iese 
și cu ars... Dar e bine. Min- 
căm lapte pe săturate. Fe
meile rid. Ne umplem ter
mosurile cu lapte și plecăm, 
nu înainte de a face o foto
grafie cu gazdele — în cos
tumele de gală, evident !

Ce frumos e pe Cucurbă- 
ta ! Ceața s-a topit. în zare 
se vede Găina. Mergem să- 
tui și mulțumiți. Nu ne mai 
e frig... Pină la Girda mai 
e... Intrăm iarăși în pădu
re. Miroase a rășină... Ce 
frumos e pe Cucurbăta ! 
Undeva în adine o pasăre 
rostogolește pe portativul 
zilei, triluri rotunde...

UN DRUM 
Șl ÎNCĂ 
CEVA...

i

Ț

• MARATON
înhămați la ruksacuri, 

înaintăm greu. După doi ki
lometri de drum întilnim 
un căruțaș care merge la 
tțrg la Călineasa. Ne toc
mim cu el să ne care baga
jele. Acceptă. Ușori ca vin- 
tul. alergăm pe lingă căru
ță. Locurile pe care le stră
batem sînt de o frumusețe 
divină. Mă simt răscolit de 
o nepotolită sete. Aș vrea să 
sorb tot ce văd. Munți. Văi. 
Brazi. Izvoare. Căsuțe rustic 
alcătuite. Vaci cu tălăngi. 
Oi. Și oameni. Oameni care 
nu uită niciodată să dea bi
nețe trecătorului, oameni cu 
vorba domoală. cu ochi cro-

iți dintr-un petec de cer și 
cu brațe vînjoase care știu 
minunat să modeleze lemnul 
și să mîngîie finul in clep
sidrele coacerii.

Munți... Văi... Izvoare. Am 
străbătut zece kilometri. La 
intrarea in Călineasa căru
țașul ne explică modul cel 
mai simplu pentru a ajunge 
la Padiș. Mai sint încă 13 
kilometri. Cu ruksacurile in 
spate, peste munte...

Mai dăm ceva 'căruțașului 
și îl rugăm să ne ducă pînă 
la Padiș. De neînchipuit. 
Trag căruța ca pe o jucărie 
in pantă. în apropiere de 
Padiș, dăm de fragi. Ne

lingem buzele. Plecăm. Do
uăzeci și cinci de kilometri 
străbătuți fără popas aproa
pe. în sfirșit ajungem. Ne 
luăm bagajele, mulțumim 
căruțașului și ne instalăm 
lingă o tabără U.T.C. Două
zeci și cinci de kilometri... 
în hlamida amurgului mun
ții se profilează încă clar... 
Vecinii cară vreascuri pen-*
tru focul de tabără. cred. 
Nu am chef de nimic. îmi
e foame și atit.

MITROI ȘTEFAN,
Anul III B. Liceul „Al. I.

Cuza“ Alexandria

acel pămint ridicat, crincen 
deasupra-i ; bucuria pe ca
re o aveau miinile lui atun
ci. era fără țărmuri. îl du
reau ochii de mulțumire, ri- 
dea cu sufletul întreg că 
poate umple pumnul cu 
boabe de griu curate și cal
de. Purta în palmele imbă- 
trinite de trudă și vreme ca 
pe un copil, griul acesta ro
tunjit de curind în bob. Era, 
fără îndoială, răsplata mun
cii lui cinstite și el știa că 
este a lui și numai a lui. Cu 
palmele acestea iși măsura 
bruma și agoniseala și in 
trecut, cind nu era om. Tră
gea alături de dobitoace po
vara spre curtea cea mare 
a bogatului și pleca de aici 
cu pumnii strînși șl rîdea 
rar. rar. de tot. și își amina 
bucuriile din încrincenare în 
incrîncenare, că truda ii era 
prea zadarnică... Acum. in 
căușul miinilor a adunat fir 
cu fir, griul, pe care l-a aș
teptat de cind a ieșit la lu
mină. firav mai lntii și-apoi 
puternic spic, unduit de vînt 
în lan și scăldat de soare. 
Avea palmele făcute căuș, 
și-n ele purta un vis. Un vi? 
pe care l-a mîngîiat cu 
multă vreme înainte de fap
tă. și care nu i-a fost îngă
duit mai înainte. Așa a visat 
să-și ia griul in pumni și 
să se bucure îndestul și să-l 
sărute...

Acolo, în satul acela din 
Bărăgan am văzut pentru 
prima oară două mitni de 
om bucurindu-se. Și ochii... ] 
mai ales, ochii...

BENONE NEAGOE 
student

tica“ ; 
Liceului 
Groza" 
licitați pentru mo
dul in care au în
grijit spațiile verzi 
de pe Bd. Ion Jo- 
nescu de la Brad : 
Ia Ferma Otopeni 
la sere și in alte 
sectoare au muncit 
elevii Liceului nr. 
32. in timp ce cole
gii lor de la Liceul 
nr. 35 s-au aflat la 
serele Pipera : 200 
de băieți și fete 
din toate școlile 
sectorului s-au a- 
flat pe șantierele 
construcțiilor de lo
cuințe, la blocurile 
din Drumul Tabe
rei și Drumul Gă
zarului. Exprimat 
in cifre efortul lor 
însumează 168 760 
ore muncă patrio
tică, ceea ce este e- 
gal cu 506 208 ici.

• Din trei licee 
ale aceluiași sector 
au pornit in vara 
aceasta tot atîtea 
expediții științifi
ce : un grup de e- 
levi ai Liceului nr. 
24 au plecat in 
Vrancea. pe urme-

BUCURESTEAbl
le Mioriței ; sub 
conducerea prof. 
Maria Mihăilă și a 
cercetătorului 
Dumitrescu (le
Muzeul Antipa e- 
levi ai Liceului „I. 
L. Caragiale" s-au 
deplasat la Piatra 
arsă ; în colabora
re cu Institutul <le 
etnografie și fol
clor, un grup de e- 
levi ai Liceului 
„M. Sadoveanu" au 
făcut studii de spe
cialitate in Mara
mureș, in zona Si- 
ghetul Marmației. 
Toate cele trei gru
pe cercetează și 
sortează materialul 
adunat, elaborează 
sintezele in vede
rea publicării lor. 
Pe data de 29 au
gust echipele de 
cercetători invită 
toii colegii intere
sați la Ateneul ti
neretului, la o sea
ră de comunicări 
științifice.

a Tot din secto
rul I au plecat pină 
in prezent peste 
2 000 de elevi in 
excursii și alți 800 
în tabere de odih
nă. Itinerariile stră
bătute Sint dintre 
cele mai pitorești : 
Delta, Nordul Mol
dovei. Munții Apu
seni, Valea Praho
vei și Valea Oltu
lui și altele.

a în fiecare 
miercuri Ateneul 
tineretului își con
sacră programul

său elevilor aflați 
in vacanță. Mai e- 
xact spus, elevii au 
la dispoziție ziua și 
seara de miercuri 
pentru organizarea 
activităților pc care 
le doresc. Există 
chiar o întrecere 
intre școli pentru 
cea mai frumoasă 
..miercuri". Pină a- 
cum au obținut a- 
plauze cei 
„Caragiale" 
programul 
tat : poeții 
recitat 
versuri, 
orchestra de muzi
că ușoară au pre
zentat un reușit 
program. Maria 
Dragomirescu. ciș- 
tigătoarea a nume
roase concursuri 
școlare, și-a îneîn- 
tat colegii cu re
pertoriul, foarte 
personal, de muzi
că populară : muzi
ca de dans a fost 
asigurată de bogata 
discotecă a liceului. 
Aniinatoarea între
gului program — 
Rodiră Zâne, res
ponsabilă eu mun
ca culturală in co
mitetul U.T.C. A- 
cestei reușite zile 
a elevilor i se ală
tură seara de poe
zie patriotică și cea 
special organizată 
pentru ucenicii șco
lii profesionale „Di- 
mitrie Marinescu". 
Cine preia mai 
parte ștafeta ?

M.

de Ia 
pentru 

pre/.en- 
și-au 

propriile 
soliștii și

de-
V.

I

i
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la Prislop etc.

G. RUTA s

ÎN TABĂRA DE LA

CÎMPULUNG

MOLDOVENESC

BĂIEȚI Șl FETE 
IN UNIFORME 

ALBASTRE
între 1 iulie și 20 august a.c. 

tabăra de instruire a viito
rilor comandanți de grupă 
de la Cimpulung Moldovenesc 
găzduiește in serii de 12 zile 
elevi — băieți și fete — din li
cee, școli profesionale și uce
nici la locul de muncă prove
nind din județele Suceava, Bo
toșani, Harghita, Bistrița-Nă- 
săud și Neamț. Tabăra — orga
nizată de Comitetul județean 
U.T.C. Suceava sub patronajul 
C.C. al U.T.C. — urmărește rea
lizarea unui program complex 
de activități sportive, turistice, 
culturale, de pregătire pentru a- 
părarea patriei, de informare și 
formare ideologică și politică. 
Sub îndrumarea unor profesori 
și cadre de specialitate, tinerii 
s-au pregătit și au participat la 
diferite concursuri tehnico-apli- 
cative („Pentru patrie" și „Țin- 
tașul de elită"), artistice, spor
tive. drumeții, vizite la muzee, 
dezbateri, intilniri cu munci
tori. activiști, personalități ale 
vieții științifice și sociale. Ti
nerii din tabără au prezentat 
spectacole la Casa de cultură și 
au muncit la Stadionul orășe
nesc aflat în construcție.

R. G.

AZI VĂ RECOMANDĂM

107 CIRCUITUL 
MUNȚILOR 
APUSENI

în această vacanță agențiile și 
sectoarele de turism pot orga
niza o excursie pe Dunăre, in- 
cepînd de la Buziaș și pină la 
vărsarea acesteia în mare, ex
cursia puțind continua apoi cu 
vizitarea litoralului românesc al 
Mării Negre. Transportul se poa
te asigura cu vasele de pasageri 
care efectuează curse regulate 
pe diferite sectoare ale Dunării, 
iar în Delta Dunării cu vasele 
Agenției BTT-Tulcea. Cazarea 
se asigură în orașele porturi. 
Recomandăm ca această excur
sie să aibă o durată de 15—20 
zile. Vor putea fi vizitate ur
mătoarele obiective : Moldova 
Veche — port industrial așezat 
pe vatra fostului castru roman 
Mudăva ; peștera Coronin ‘și

vestigiile fostei cetăți medievale 
Sfintul Ladislau, pe raza comu
nei Pescari : portul Drencova. 
Sistemul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier : mu
nicipiul Drobeta Turnu Severin; 
portul Calafat : portul Corabia ; 
portul Turnu Măgurele, vesti
giile cetății Turris (la 3 km. sud 
de oraș) : localitatea Islaz ; por
tul Zimnicea : portul Giurgiu- 
Ruse, șantierul naval Oltenița, 
Casa memorială „Al. Sahia" (co
muna Minăstirea), municipiul 
Călărași, podul de la Cernavodă 
și orașul Hirșova cu urmele ce
tății antice Carsium, portul și 
municipiul Brăila, portul și mu
nicipiul Galați, portul Isaccea, 
portul Tulcea, principalele o- 
biective din Delta Dunării.

ITINERAR: Oradea — du
cea — Izvorul Crișului — 
Cluj — Turda — Cheile Tur- 
zii — Cimpeni — Abrud — 
Scărișoara — Beiuș — Me- 
ziad — Beiuș — Oradea. 
OBIECTIVE TURISTICE : 
Muzeele „Țării Crișurilor". 
,.Iosif Vulcan" și „Ady Endre" 
din Oradea. Băile Felix, Peș
terile Meziad și Scărișoara, 
Muzeul „Octavian Goga" din 
ducea. Cheile Turzii, Detu
nata, Cetatea Oradiei.

DURATA EXCURSIEI— 5 
zile ; prețul excursiei pentru 
elevi și studenți — 212 lei. 
Informații și înscrieri .- Agen
ția BTT Bihor, Oradea, str. 
Iosif Vulcan nr. 9, telefon 
1.17.36/188 și 3.11.74.
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Tovarășul Nicolae Ceausescu
1 5

a primit pe secretarul general al O.N.U
întoarcerea delegației de partid

și de stat condusă de tovarășul
Ion Gheorghe Maurer, care a participat
la funeraliile tovarășului Walter Ulbricht

Prezentarea de condoleanțe
J

la Ambasada 0.1). Germane

(Urmare din pag. 1) 

cooperare, de sprijinire fermă a 
procesului ineluctabil al lichidă
rii colonialismului, neocolonia- 
lismului și discriminării rasiale, 
de renunțare la forță și dictat, 
pentru edificarea unei lumi mai 
bune, o lume a egalității depline 
între națiuni, a colaborării și 
păcii.

în deplin consens, s-a apreciat 
că mutațiile pozitive care au loc 
pe arena internațională fac să 
crească tot mai mult rolul Or
ganizației Națiunilor Unite și al 
altor organisme internaționale 
ca factori de stimulare a colabo
rării și apropierii între popoare, 
de apărare și instaurare a nor
melor noi care să guverneze re
lațiile dintre state. A fost expri
mată convingerea comună că

DEJUN OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
1N ONOAREA SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.

Consiliului de 
Republicii Socialiste 

tovarășul Nicolae 
a oferit, marți. Un 
onoarea secretarului 
O.N.U., Kurt Wald-

Președintele 
Stat al ~ 
România, 
Ceaușescu, 
dejun în 
general al 
heim.

Au participat tovarășii Ma-

loastul președintelui Toastul secretarului general

ad-
secretar general, 
secretar general

Domnule
Domnule 

junei.
Stimați oaspeți

bu- 
de

Aș vrea să dau expresie 
curiei mele, a Consiliului 
Stat, a guvernului român pentru 
vizita pe care domnul secretar 
general al Organizației Națiuni
lor Unite, împreună cu colabo
ratorii săi, o face în România.

Așa cum este cunoscut, Ro
mânia acordă o mare însemnă
tate Organizației Națiunilor U- 
nite. organismelor sale, conside
rând că această organizație are 
de jucat un rol important in 
asigurarea cursului nou de des
tindere, a colaborării și păcii in
ternaționale.

România susține in mod 
politica de soluționare a 
blemelor litigioase dintre 
pe calea tratativelor, pe 
pașnică, consideră că dezvolta
rea vieții internaționale spre 
destindere corespunde interese
lor tuturor popoarelor, progre
sului lor economic și social și. 
ile aceea, trebuie făcut totul 
pentru a dezvolta acest nou curs 
in lume.

Aș dori să declar și cu acest 
prilej că guvernul român va 
acționa în continuare, cu toată 
fermitatea, pentru dezvoltarea 
și creșterea rolului Națiunilor 
Unite in viața internațională,

ferm 
pro
state 
calea

Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim, care a Întreprins o 
vizită oficială in România, Ia 
invitația guvernului român. a 
părăsit marți după-amiază Ca
pitala.
„La aeroportul Otopeni, oaspe

tele a fost condus de George 
Macovescu. ministrul afaceri
lor externe, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Datcu, ambasador, 
reprezentantul permanent al Ro
mâniei la O.N.U.. Valentin Li- 
patti, ambasador, Gheorghe 
Săulescu, director în M.A.E., 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Sayed Abbas 
Chedid. directorul Centrului de 
informare al O.N.U., Fuad Mu
hammed. reprezentant ad-inte- 
rim al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare la 
București.

A fost, de asemenea, de fată 
Werner Sautter. ambasadorul 
Austriei la București.

înainte de plecare, în inter
viul pe care l-a acordat redac-

neniti

I
I
I
I
I
I

INFAILIBILUL RAFFLES 
ceatărul (orele 9; 11,15; 13,30 
18,30; 21), Capitol (orele
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20(45), 
dina Luceafărul (ora 20.15), 
dina Capitol (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21). București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21), Stadionul 
Dinamo (ora 20). Grădina Bucu
rești (ora 20).

DISTRATUL : Patria (orele 10; 
12.30: 16: 18,30: 21), Festival
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 21), 
Grădina Festival (ora 19,45).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16: 18,15: 20,30). Melodia
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30;
20,45), Modern (orele 8,30; 11; 13,30;

Grădina Modern16; 18,30; 21),
(ora 20).

PE ARIPILE 
trai (orele 10;

ORDONANȚA
Lumina (orele 9 
18,30; 20,45).

FLORENTINE!! nr. 73 : Doina 
(orele 11; 13; 15.30; 18; 20,30: Pro
gram de desene animate pentru 
copii — ora 9,30),

CARTEA JUNGLEI : Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI t

I
VÎNTULUI i Cen- 
14.30; 19).

SELMENKO:
11,15; 13,30; 16;

I
I

Kurt Waldheim
O.N.U., celelalte organisme in
ternaționale. trebuie să devină 
un instrument eficace in apă
rarea și întărirea independentei 
și suveranității tuturor statelor, 
a dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
soarta fără nici un amestee din 
afară ; că ele trebuie să acțio
neze cu toată fermitatea in di
recția lichidării cauzelor unor 
conflicte și stări de încordare, 
a statornicirii unei păfi traini
ce între națiuni, a creării unui 
climat de destindere in care 
popoarele să-și poată consacra 
întregul potențial material și li
man dezvoltării economico-so- 
ciale, soluționării unor proble
me de importanță vitală pentru 
viitorul lor și al întregii ome
niri.

In această ordine de idei, s-a 

nea Mănescu, Emil Drăgănescu, 
Ștefan Andrei, George IVIaco- 
vescu, ministrul afacerikr 
externe, loan Ursu, președinte
le Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Mircea 
Malița. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Ion Datcu, 

pentru ea activitatea lor să de
vină mai eficientă și să con
tribuie mai activ la rezolvarea 
diferitelor probleme care preo
cupă omenirea. Este in intere
sul tuturor națiunilor — fie ele 
mari, mijlocii sau mici — ca 
Organizația Națiunilor Unite să 
poată să-și exercite în cele mai 
bune condițiuni atribuțiile sale.

Dezvoltarea vieții internațio
nale atestă că popoarele sînt 
term hotărite de a acționa pen
tru a fi stăpînc pe destinele lor 
si. tocmai pornind de aici. Ro
mânia va acționa și in continua
re pentru asigurarea aplicării in 
relațiile dintre state a principii
lor egalității iii drepturi, res
pectului suveranității, neames
tecului in treburile interne, 
dreptului fiecărui popor de a-șî 
hotărî dezvoltarea așa cum o 
dorește, fără nici un amestec 
din afară.

Aș dori să ridic acest pahar 
pentru întărirea și creșterea ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite în viața internațională !

Pentru dezvoltarea colaborării 
intre toate națiunile lumii !

Doresc secretarului general al 
O.N.U., secretarilor generali 
adjuncți și colaboratorilor săi 
succese in activitatea pentru în
tărirea Organizației Națiuni
lor Unite, pentru soluționarea 
problemelor internaționale ! (A- 
plauze) 

torilor Radioteleviziunii și A- 
genției Române de Presă „Ager
pres", Catinca Ralea și Alfred 
Neagu, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a spus : 
Sînt. foarte recunoscător preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru invitația de a face această 
vizită, care mi-a prilejuit o 
binevenită ocazie de a discuta 
cu domnul președinte situația 
internațională actuală, precum și 
probleme deosebite ale Organi
zației Națiunilor Unite. In aceas
tă dimineață, am avut o amplă 
convorbire cu președintele 
Nicolae Ceaușfescu la Neptun, pe 
malul Mării Negre. A fost o 
discuție deosebit de rodnică și 
fructuoasă. Am fost impresio
nat mai ales de analiza clară pe 
care președintele Ceaușescu a 
făcut-o situației internaționale, 
principalelor probleme privind 
noua, evoluție spre destindere 
și am fost, de asemenea, recu
noscător pentru sprijinul pe care 
domnia sa, guvernul român îl 
acordă Organizației Națiuni
lor Unite.

MONTE CARLO : Grădina
Unirea (ora 20.15).

«ȘL.. iS K«â
. ....... . hî .... ....................  „ .... ..

Buzești (orele 9; 11.30: 13.45; 
18.15; 20.30), Gloria (orele 9: 11.15; 
13.30; 16: 18 15; 20.30), Grădina Bu- 
z.ești (ora 20,15) Grădina Select 
(ora 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Popular (orele 16; 19).

AVENTURILE LUI BABUSCĂ ! 
Timpuri Noi (orele 9,15—18,45 în 
continuare). Program de docu
mentare (ora 20.30).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Gri- 
vita (orele 8.45; 11,15; 13.30: 15 45; 
16,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15: 20.30). Grădina 
Tomis (ora 20).

TU, EU ȘI MICUL PARIS l 
Giulești (orele 15.30: 18; 20.30),

JUCĂTORUL i Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20.15).

CU COPHI LA MARE : Pacea 
(orele 16: 18; 20).

TE AȘTEPTĂM. FLĂCĂULE I : 
Unirea (orele 16: 18; 20).

ULTIMUL CARTUȘ : înfrățirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 
Aurora (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11.15; 13:30; 16: 18,15; 20.30), Are
nele Romane (ora 20). Grădina 
Aurora (ora 20).

CIPRTAN PORUMBESCU ’ Da
cia (orele 9; 12,30; 16; 19,30). 

evidențiat faptul că sporirea ro
lului O.N.U. in viata internațio
nală, in viața națiunilor, recla
mă mai mult decît oricind par
ticiparea activă, pe baza depli
nei egalități, a statelor la solu
ționarea problemelor internațio
nale, angajarea lor fermă de a 
respecta și îndeplini obligațiile 
rezultând din Cartă și din rezo
luțiile adoptate.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a mulțumit 
călduros pentru întrevederea a- 
cordată. exprimîndu-și deplina 
satisfacție față de convorbirea 
deschisă si rodnică avută cu 
șeful statului român, fată de 
vizita sa în România și rezulta
tele ei. Domnia sa a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
tării noastre și guvernului ro
mân cuvinte de înaltă apreciere 

ambasador, reprezentantul per
manent al României la O.N.U.

Au luat parte, de asemenea, 
Bohdan Levandowski, secretar 
general adjunct al O.N.U.. și 
Georg Hennig, șeful Secreta
riatului secretarului general al 
O.N.U., care-l însoțesc pe oaspe-

clom- 
mea 

ama- 
și 

pe

a 
pli-

Aș dori să vă exprim, 
nule președinte, profunda 
recunoștință pentru foarte 
bila dumneavoastră invitație 
pentru cuvintele prietenești 
care le-ați rostit acum.

Șederea mea in România 
fost realmente scurtă, însă 
nă de impresii și mi-a oferit 
mult pentru reflecții viitoare. în 
primul rînd, mi-a dat o mare 
încurajare. Aș dori să vă ex
prim, domnule președinte, sin
cera și profunda mea recunoș
tință pentru puternicul sprijin 
pe care dumneavoastră personal, 
guvernul dumneavoastră. po
porul dumneavoastră îl acor
dă cauzei Națiunilor Unite. A- 
cest sprijin este în mod deo
sebit apreciat ; cu atît mai mult 
în aceste momente, cînd nu ne 
bucurăm de același sprijin din 
partea tuturor țărilor. Sînt foar
te fericit că această vizită 
coincide cu o perioadă de di
minuare a încordării internațio
nale, cu o perioadă de destinde
re internațională. România a 
contribuit în mod considerabil la 
această evoluție. Dar acesta este 
numai începutul. Ceea ce trebuie 
acum, după părerea mea. este 
să dăm întregul nostru sprijin 
acestui curent, acestei evoluții, 
iar aceasta trebuie făcută și cu 
ajutorul și prin intermediul Na
țiunilor Unite. Omenirea este 
confruntată și va fi confrunta
tă cu noi și noi probleme. Toa
te aceste probleme nu pot fi re-

în continuare, secretarul ge
neral al O.N.U. a relevat impor
tanța acțiunilor diplomatice 
menite a preîntâmpina izbucni
rea unor conflicte, subliniind 
rolul pe care-l pot juca în a- 
ceastă privință națiunile mici 
și mijlocii, diplomația multila
terală, al cărei forum principal 
rămîne Organizația Națiunilor 
Unite. în acest sens, domnia sa 
a declarat ; Sînt deosebit de 
recunoscător inițiativei guvernu
lui român privind creșterea ro
lului Organizației Națiunilor U- 
nite, cu alte cuvinte pledoariei 
pentru acordarea unui sprijin 
tot mai mare organizației, pen
tru a folosi mecanismul ei mai 
eficient decît in trecut. După 
cum vedeți, Organizația Națiu
nilor Unite este un instrument 
al păcii care, insă, trebuie folo
sit. Acesta a fost. cred, sensul 
în care a fost făcută propunerea 
românească, propunere care a 
fost bine primită și votată în 
unanimitate. România, joacă, 
astfel, un rol foarte activ și po
zitiv în cadrul Organizației Na-

FLUTURII SINT LIBERI : 
cegi (orele 15.30: 17,45: 20) 
reasca (orele 15.30: 18. 20.30), 
dina Bucegi (ora 20,30).

ANTONIU SI CLEOPATRA 
Lira (orele 15,30; 19), Grădina Lira 
(ora 20.15).

...SI SALUTĂ RÎNDUNEI.ELE : 
Dramul Sării (orele 16: 18' 20).

SIMON TEMPLAR INTERVENE : 
Munca (orele 15,30; 18: 20.15), Fe
rentari (orele 10; 12,30: 15.30: 17,45; 
20).

JANDARMUL LA PLIMBARE l 
Volga (Orele 9; 11,15; 13.30’ 15.45; 
18,15; 20.30), Miorița (orele 9:
11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15).

SUNETUL MUZICII i Viitorul 
(Orele 16: 19.30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Arta 
(orele 15.30; 18: 20) Moșilor ta
rele 16; 18). Grădina Moșilor (ora 
20). Grădina Arta (ora 20.30).

CEATA : Crîngași (orele 15.30: 
18; 20.15).

ACEA PrSICA BLESTEMATĂ : 
Vitan (orele 15; 17.15: 19.30), Gră
dina Vitan (ora 20.15).

CE SE INTIMPLĂ, DOCTORE ? : 
Rahova (orele 15.30; 18: 20 15).

IN UMBRA VIOLENTEI : 
greșul (orele 16; 18; 20).

FILIERA : Cosmos (orele 
18; 20,30). 

Pro-

15,30;

■

și recunoștință pentru înțele
gerea și sprijinul acordat cauzei 
O.N.U., pentru contribuția de 
preț, adusă la promovarea des
tinderii, cooperării și înțelegerii 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a asigurat Organizația Națiuni
lor Unite, pe secretarul său ge
neral, că România socialistă va 
milita și in viitor pentru în
tărirea O.N.U. și pentru creș
terea rclului ei în viața inter
națională. își va aduce contri
buția sa la activitatea nobilă a 
organizației pusă in slujba ma
rilor idealuri de pace, bunăsta
re, progres și libertate ale po
poarelor de pretutindeni.

Intrevderea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă, cordia
litate.

te în vizita sa in țara noastră, 
în timpuj dejunului, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, au 
rostit toasturi.

în vii- 
Națiu-

dintre

ternațională. Trebuie să fim 
conștienți de această necesitate. 
De aceea, sînt încrezător 
torul și în rolul viitor al 
nilor Unite.

Domnule președinte,
Ați menționat cîteva 

principiile esențiale pe baza că
rora Națiunile Unite, Comuni
tatea mondială trebuie să lucre
ze și să coopereze. Vă pot asi
gura că noi, cei de la Națiuni
le Unite, sprijinim pe deplin a- 
cgste principii. Am credința de
plină că vom putea realiza o 
pace trainică, numai dacă vom 
continua să acționăm pe baza a- 
cestor principii.

Părăsesc țara dumneavoastră 
puternic încurajat. Iar, după 
cum am spus azi dimineață, a- 
veam nevoie de această încu
rajare. Și avem nevoie cu toții 
de acest optimism. Pentru a- 
ceasta, vă sîntem din nou recu
noscători. Voi continua, împreu
nă cu colaboratorii mei Ia 
O.N.U., să facem totul pentru 
întărirea păcii și securității pe 
acest pămint.

înainte de a încheia, permi- 
teți-mi, domnule președinte, să 
adresez cele 
urări, personal 
voastră, pentru 
dumneavoastră, 
ponor român.

Ridic paharul 
tatea României 
ședințele Consiliului de Stat al 
României ! (Aplauze).

mai călduroase 
pentru dumnea- 
guvernul tării 
pentru marele

pentru prrtsperi- 
și pentru pre-

♦

sa 
de- 
rol 
de
Și,

țiunilor Unite, delegația 
avind inițiative în scopul 
pășirii dificultăților. Acest 
este deosebit de apreciat 
către membrii organizației 
desigur, și de către secretarul ei 
general. Cred că tocmai datorită 
recunoașterii acestui rol activ al 
României, Consiliul economic 
și social și alte organisme com
petente ale Organizației Națiu
nilor Unite au hotărit ca viito
rul Congres mondial de demo
grafie să se tină în 1974 la 
București. Acesta va fi unul din
tre cele mai importante con
grese ale organizației și sînt
bucuros că el va avea loc în 
capitala țării dumneavoastră.

în încheiere, cu privire la vi
zita sa in România, Kurt Wald
heim a arătat ; Am fost foarte 
impresionat de ceea ce ara 
văzut, mai ales de atitudinea 
pozitivă manifestată de guver
nul și poporul României fată de 
Organizația Națiunilor Unite.

(Agerpres)

V

Ansamblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
13,30: Teatrul „C. Tănase" (la
Grădina Boema) : ESTIVAL BO
EMA — ora 20.

PROGRAMUL ITI

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varletăp muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Strofe pentru Re
publică" de Diamandi Gheciu. 
10.00 Merldian-club. 11.00 Ștllntă șl 
tehnică. 11,10 Profil pe portativ — 
chitaristul Andres Segovia. 11.30 
Geografie folclorică : Maramureș. 

Transmisiuni directe din 
12.10 Invitație in fonotecă.

12,00 
tară.
12,55 Melodia zilei. 13,00 închiderea

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, 
care a particiat la funeraliile 
tovarășului Walter Ulbricht, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger- 
mâne, s-a înapoiat marți seara, 
în Capitală.

Delegația a fost alcătuită din 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului de Miniștri, conducăto
rul delegației. Vasile Vilcu. 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul României 
in R. D. Germană.

TELEGRAMA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România. ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului mi
nistru al Republicii Guyana, LINDEN FORBES SAMPSON 
BURNHAM, următoarea telegramă :

Cu ocazia desemnării dv. in înalta funcție de prim-ministru 
al Republicii Guyana, am plăcerea de a vă transmite cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea atri
buțiilor de mare răspundere ce vă .revin.

Îmi exprim cqzlvingerea că stabilirea relațiilor diplomatice 
între România și Guyana va marca o nouă etapă pe calea coo
perării prietenești dintre țările și popoarele noastre.

Marți după-amiază, tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întâlnit în stațiu
nea Neptun cu tovarășii Char
les Emile Loo, membru al Bi
roului Executiv, secretar națio
nal al Partidului Socialist Fran
cez, prim-secretar al Federației 
P.S.F. din Departamentul Ben
ches du Rhone, și Armand Ema
nuel, președinte-director gene
ral al Cooperativei muncitorești 
a lucrătorilor din porturi și 
docuri de la Marsilia, care se 
află într-o scurtă vizită în țara 
noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Marți, tovarășul Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guver
namentală româno-cehoslovacă 
de colaborare economică și teh-

SPORTIVII SATELOR
INTR-O APRIGA ÎNTRECERE

și 
la 
Și 
se 
la

Competiția sportivă de masă 
cu cea mai largă rezonanță în 
mediul rural este, neîndoielnic, 
„Cupa tineretului de la sate", 
inițiată și organizată de U.T.C. 
Organizațiile și organele U.T.C., 
cu sprijinul celorlalți factori cu 
răspunderi in domeniul sportu
lui, organizează în aceste zile, 
etapa pe centre de comune 
etapa județeană a întrecerilor 
cele două sporturi — volei 
oină — ale căror faze finale 
vor desfășura, anul aedsta, 
Timișoara între 25 și 28 august. 
Disciplinelor care merg anul 
acesta pînă la etapa finală li se 
adaugă și trînta fixată pentru 
decembrie. Restul sporturilor in
cluse în ediția de vară a „Cupei 
tineretului de la sate" sînt-: 
atletismul, handbalul, fotbalul, 
ciclismul, popicele.

La secția de sport a ziarului 
se primesc scrisori și telefoane, 
de la activiștii U.T.C. și cores
pondenții voluntari, prin care ni 
se relatează despre dîrzele și- 
pasionantele întreceri in care 
sint angrenați, in această peri
oadă. în zilele de odihnă — du
minicile — cei mai buni sportivi 
ai satelor. La etapa de masă a 
acestor întreceri. în județul Dîm
bovița au participat 40 000 de ti
neri, în Botoșani — 16 000. in 
Alba — 35 000. in Olt — 30 000. 
Brăila — 12 000, Vraneea — 
15 000, Constanța — 20 000 ele. 
Cifra globală de sportivi săteni 
înregistrați, pînă acum, la ediția 
din această vară a „Cupei tine
retului de la sate" ia proporțiile 
unui veritabil record. 850 000. 
Această participare masivă este

emislunli de dimineața. 17.00 ști
rile după-amlezll. 17.05 Alo. Ră
dic ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arte plastice. 18,10 Du
blu recital : Aura Urziceanu și 
Trinl Lopez. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 In direct... de la Timișoara 
si Cluj. 19,30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri „Melodia". 20,00 Destinul 
nostru merge în pas cu tara ! 
21,00 Radio-super-top — muzică 
ușoară de peste hotare. 22,00 Ra- 

. diojurnal. Buletin meteorologic.
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23 15 
Poetica. Petre Got. 23,20 Lucrări 
simfonice. 23,55—24,00 Ultimele

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză.. 9,30 
Parada sporturilor. 10,00 Telex. 
10,05 Ancheta TV : „Cinei Iei și... 
două pilcuri". 10,40 Recital de

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Miron Constantinescu, de mem
bri ai C.C. al P.C.R'. și ai gu
vernului.

Au fost de față Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

★

La plecarea din Berlin, dele
gația română a fost condusă 
Horst Sindermann membru 
Biroului Politic al C.C. 
P.S.U.G., prim-vicepreședinte
Consiliului de Miniștri al R.D.G.. 
și alte persoane oficiale.

V

de 
al 
al 
al

nico-științifică, s-a întâlnit cu 
tovarășul Jan Gregor, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al R. S. Cehoslovace, pre
ședinte din partea țării sale în 
Comisia mixtă, care se află la 
odihnă pe litoralul Mării Negre.

Detașamentul de nave mili
tare sovietice comandat de vice
amiralul B. E. Iamkovoi, care 
a făcut o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, a părăsit 
marți la amiază portul Cons
tanța. Marinarii militari sovie
tici s-au întâlnit cu marinari1 
militari români și au participat 
la festivitățile prilejuite de Ziua 
Marinei Republicii Socialiste 
România, au depus coroane de 
flori la Monumentul Victoriei 
și la Monumentul eroilor mari
nari sovietici din municipiul 
Constanța.

dovada concludentă a înviorării 
activității sportive de masă și 
în mediul rural, ca urmare a Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă 
a activității de educație fizică și 
sport, este consecința directă a 
măsurilor luate in lumina aces
tei Hotăriri, a colaborării mai

„Cupa tineretului 
de la sate “în plină 

ascensiune

fructuoase intre toți factorii, a 
unei propagande prin mijloace 
vizuale multiplicate, eficiente, 
mobilizatoare. Un aspect foarte 
interesant, demn de subliniat, 
este acela că anul acesta intre- . 
cerile au fost organizate — cum 
se preciza intr-unui din capito
lele Hotărîrii partidului — în ca
drul unor acțiuni mai ample cu 

a 
In

caracter cultural-sportiv sau 
unor sărbători tradiționale, 
felul acesta duminicile au oferit 
și concurenților și celorlalți ti
neri și. deopotrivă, cetățenilor 
virstnici. prilejul unor agreabile 
momente de mișcare, de destin
dere și odihnă activă în aer li
ber. Etapa pe județul Vaslui a 
fost organizată in comuna Stă- 
nilești. A participat un public

muzică ușoară. 10,55 Desene ani
mate. 11 05 Film serial „Marea iu
bire a lui Balzac" — coproducție 
polono-franceză. 12.00 Moment fol
cloric. 12.10 La ordinea zilei. Azi, 
județul Argeș. 12.25 Revista ltte- 
rar-artistică TV. 13,05 Telejurnal. 
14,30 Matineu de vacanță. Filmul 
artistic „Micul scăldător". 16.00 
Trofeul ,,Tomis" la volei mascu
lin : România—Cehoslovacia. 17,30 
Curs de limba germană. 16.00 Te
lex. 18.15 Dialog : Mitul in spiri
tualitatea omului contemporan. 
18.40 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. 19,00 Timp și ano
timp in agricultură. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. în
marii sărbători. 20,00 Cîntecul 
tămînii : „Pentru fetele din 
mea". 20,05 „Cu țara scrisă în 
viri“ — emisiune de versuri.
Teleobiectiv. 20.35 Telecineniate- 
ca : Ciclul John Ford — „Drumul 
tutunului". 22,00 24 de ore. Rpmâ- 
nia în lume. 22,40 Stadion.

I

I
cinstea 

să.p- 
țara 
pri- 

20.15

I
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20,00 O viață pentru o idee: 
Constantin Istrati. 20.30 Agenda. 
20,40 Tineri interpreți. 21,20 Ghi
șeul. 21.40 Cîntec în piatră. Un 
film despre arta cioplitorilor și 
constructorilor în piatră. 22,00 Me
ridiane literare. 22,20 Recital de 
muzică ușoară.

I
I
I
I
I
I

Gheorghe 
al Comite- 
Prezidiului 
al P.C.R.,

Marți dimineața, la Amba
sada Republicii Democrate Ger
mane din București, a avut loc 
prezentarea de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Walter Ulbricht. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane.

La ora 10. la ambasadă au ve
nit tovarășii Emil Bodnaraș. 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. 
Rădulescu, membru 
tului Executiv, al 
Permanent al C.C. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Dumitru 
membru al Comitetului 
tiv. secretar' al C.C. al 
președintele Consiliului 
și Educației Socialiste, 
colonel Ion Coman, șef 
ție la C.C. al P.C.R:..
Ghenea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Erau prezenți membri ai am
basadei R. D. Germane. în 
frunte cu ambasadorul Hans 
Voss.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al întregului popor 
român, tovarășul Emil Bodna
raș a exprimat ambasadorului 
R. D. Germane condoleanțe.

După ce au păstrat un mo- 

Popescu,
Execu-
P.C.R., 

Culturii 
general 
de sec- 
Nicolae

(Agerpres)

Tineri, membri ai organizațiilor sectorului I (I.A.M.C., I.R.M.A., 
C.T.C.S., Telefoane, I.P.Il.AAf. etc.), au participat, ieri, la 

„Ștafeta eliberării".
Foto : ȘTEFAN WEISS
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foarte numeros din comună și 
așezările învecinate. întrecerile 
— care au desemnat campioa
nele județene, deci, cu drept de 
participare la finala de la Timi
șoara : echipele de volei, băieți 
și de oină din Stănilești și echi
pa de volei, fete, din Deleni — 
au fost urmate de un program 
artistic la care și-au dat con
cursul orchestre și artiști ama
tori. La etapa județului Timiș 
s-au calificat : echipa de volei 
băieți din Tomești, echipa de 
volei fete din Sînmihaiul Român 
și echipa de oină din Bega Beli- 
nul. La etapa județeană desfă
șurată la Slobozia (Ialomița) au 
participat 320 de sportivi săteni 
și cîteva mii de spectatori. Me
ciurile au fost extrem de echili
brate. Au dominat reprezentan
ții comunelor Gheorghe Doja — 
echipa de volei băieți de aici 
și-a adjudecat titlul — Ulmul, 
Perișoru. Andrășestf etc. Conco
mitent cu întrșeerile „Cupei ti
neretului de la sate" s-au desfă
șurat acțiuni cultural-sportive în 
cadrul festivalului, inițiat pe 
plan local, denumit ..Spicele de 
aur", cu care prilej s-au organi
zat, la bazele turistice ale tine
retului de la Călărași și Amara, 
întrecerile de fotbal. handbal, 
atletism, volei și inot. Dar și un 
prim record, o comună cu două 
titluri, deci cu două echipe la 
finală: Măxineni, județul Brăila, 
cu ambele echipe de volei. Și 
bătălia s-a dat intre 360 de spor
tivi. Și o echipă de oină asupra 
calificării căreia nu aveam du
bii : „Avintul" Frasin (Suceava).

Notabil este și faptul că orga
nizatorii întrecerilor au acordat, 
de astă dată, o atenție mai mare 
bunei desfășurări a competiției 
oferindu-i un cadru adecvat, 
condiții mai bune, găzduirea în
trecerilor făcindu-se pe un nu
măr mai mare de baze sportive, 
multe dintre ele amenajate de 
tinerii înșiși, prin acțiuni de 
muncă patriotică. Menționăm, de 
asemenea, că actuala ediție a 
..Cupei tineretului de Ia sate" a 
fost onorată mai vizibil de aten
ția și prezența la întreceri a 
unor reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. fapt 
care marchează o înțelegere mai 
profundă a rolului sportului in 
viața satelor și comunelor tării 
și, in consecință, a obligațiilor 
pe care le au față de dezvolta
rea acestei activități intr-un ra
port echitabil cu dezvoltarea ce
lorlalte

Sint. 
această 
buie la 
dere a 
activități specifice să fie mar
cată de un real succes, iar fi
nala de la Timișoara — unde 
vor participa cei circa 1 500 de 
campioni ai județelor țării, care 
se vor întrece timp de 4 zile pe 
16 terenuri de volei și 10 de 
fotbal (oină) — să se desfășoare 
sub semnul celui mai reușit 
festival al sportului sătesc.

domenii.
prin urmare, premise ca 

competiție care contri- 
lărgirea ariei de cuprin- 
tineretului de la sate la

V. CÂBULEA

ment de reculegere în fața por
tretului îndoliat al tovarășului 
Walter Ulbricht, conducătorii de 
partid 
cartea

și de stat au semnat în 
de condoleanțe.

★
aceeași zi, la ambasada 
Germane din București 

'repre- 
Central

în 
R. D. 
au exprimat condoleanțe' 
zentanți ai Consiliului 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Comitetului munici
pal București al P.C.R.. Comite
tului executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, precum și delegații de oa
meni ai muncii din Întreprinde
rile și instituțiile Capitalei.

După ce au exprimat condo
leanțe ambasadorului R. D. Ger
mane. Hans Voss, cei prezenți 
au păstrat un moment de recu
legere în fața portretului îndo
liat al tovarășului Walter Ul
bricht și au semnat în cartea de 
condoleanțe.

De asemenea, la sediul amba
sadei R. D. Germane au expri
mat condoleanțe șefi de misiuni 
diplomatice 
rești șl alți 
diplomatic.

acreditați Ia Bucu- 
membri ai corpului

★
zilei de marți, laIn cursul 

instituțiile centrale și locale de 
stat din țara noastră a fost ar
borat in bernă drapelul Repu
blicii Socialiste România.

Ședința Biroului
F. R. Fotbal

Aseară a avut loc obișnuita 
ședință săptăminală a Biroului 
federal. în cadrul ei a fost pre
zentată o informare privind u- 
nele aspecte și concluzii ale pri
mei etape de prgătice a repre
zentativei naționale de fotbal în 
vedera partidei decisive cu echi
pa R.D. Germane de la Leipzig, 
din 26 septembrie. Biroul fede
ral a luat, apoi, în discuție ce
rerile de transfer cu carantină. 
Au fost aprobate, printre altele, 
următoarele cereri (cu caranti
nă de un an) ; Cassai (F.C. Ar
geș). Rădulescu (F.C. Constanța) 
și Petreanu (Rapid) — la Spor
tul Studențesc. Mioc (S.C. Bacău) 
— la Politehnica Timișoara ; 
Vlad (Steaua) — la Jiul ; Lieă 
(U. Cluj) și Jurcă (Sportul Stu
dențesc) — la F.C.
Dudu Georgescu — 
țiune financiară pentru că 
semnat la două cluburi — 
Cupernian au primit drept 
joc imediat pentru Dinamo 
respectiv, Petrolul.

★
în cadrul pregătirilor pe care 

le va efectua în vederea meciu
lui de la 26 septembrie, lotul na
țional de fotbal va 
partide internaționale : la 
august, la București, 
B.S.C. din Berlinul 
și la 5 septembrie, în 
cu o echipă de club 
(Partizan sau Steaua

Constanța, 
cu o sanc- 

a 
Și 

de 
Și,

susține 2
22 

cu Hertha 
Occidental 
deplasare, 
iugoslavă 
roșie).

tigat ; 
Smith, 
umărul

După 
nai ele 
Davis“, 
august, 
S.U.A..

(Brazilia) 
jucat partidele rundei a 
Florin Gheorghiu (Româ- 
a întrerupt la mutarea a 
în poziție inferioară par- 
cu fostul campion mondial

• A luat sfirșit. la North Lit
tle Kock (Arkansas) meciul de 
tenis dintre echipele S.U.A. și 
Chile din cadrul „Clipei Davis" 
(finala zonei americane). Tenis- 
menii americani au obținut vic
toria cu scorul de 4—1. în ulti
mele meciuri de simplu, Tom 
Gorman l-a învins cu 6—3, 6—1, 
6—1 pe Cornejo, iar Fillol a cîș- 
țigat prin neprezentarea lui

care a acuzat dureri la 
drept.
cum se știe, în semifi- 
interzonale ale „Cupei 

cu începere de la 17 
la San Francisco, echipa 
deținătoarea „Salatierei 

de argint", va primi replica se
lecționatei României, de trei 
ori finalistă in această compe
tiție. Echipa americană a pără
sit mica localitate North Little 
Rock, plecînd la Alamo (Cali
fornia), unde-și va continua pre
gătirile.

• In turneul internațional de
șah de la Petropolis 
s-au 
10-a. 
nia) 
41-a 
tida .__  ___ r___________
Vasili Smislov (U.R.S.S.).

Pe primul loc în clasament se 
află Liubojevici cu 7.5 puncte, 
urmat de Polugaevskî cu 7 
puncte, Portisch — cu 6.5 puncte 
și o partidă întreruptă; Mec- 
king — 6 puncte (o partidă mai 
puțin jucată), Gheller — 6
puncte etc. Florin Gheorghiu se 
află pe locul 13 cu 3,5 puncte și 
o partidă întreruptă.
• Echipa de fotbal Dinamo 

București s-a întors de la Is
tanbul. Fotbaliștii bucureșteni 
au jucat duminică în compania 
unei selecționate a orașului, al
cătuită din jucători de la Gala- 
tasaray și Fenerbahce. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate : 1—1. Joi, de la ora 17.30, 
pe stadionul Dinamo din Ca
pitală. Dinamo va susține o 
partidă internațională în' com
pania echipei Amrokan Phe
nian.I



COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în Republica
Socialistă România a delegației

Organizației Poporului din Africa
de Sud-Vest [Namibia] SWAPO

de peste hotare
MANIFESTARE
CONSACRATĂ

ZILEI DE

Se impun măsuri

autentice; de încetare

Funeraliile tovarășului 
WALTER ULBRICHT

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, o delegație a Organi
zației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (Namibia) — SWAPO, 
condusă de Sam Nujoma, pre
ședintele . organizației, a efec
tuat, intre 26 iulie și 7 august 
1973, o vizită oficială in Repu
blica Socialistă România.

în timpul vizitei in Republi
ca Socialistă România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, s-a intilnit cu delegația 
SWAPO. La intilnire au parti
cipat tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
ai C.C. al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef. de sec
ție la C.C. al P.C.R.

în timpul șederii în Republi
ca Socialistă România, delega
ția SWAPO a avut convorbiri 
la Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, a vizi
tat întreprinderi, unități .din a- 
gricultură, i 
turale, fiind 
oamenii muncii, 
fanții organizațiilor de 
și de masă cu sentimente 
prietenie și stimă.

în cursul convorbirilor, 
fost dezbătute, probleme ale 
tivitătii actuale desfășurate 
P.CR. și SWAPO, precum și in 
legătură cu evoluția situației 
internaționale contemporane, cu 
lijpta forțelor antiimperialiste 
din intreaga lume împotriva co
lonialismului, neocolonialișmului 
și discriminării rasiale, a politi
cii imperialiste de dominație și 
dictat.

Președintele SWAPO a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, po
porului român salutul călduros 
al membrilor organzației sale, 
al poporului namibian și a ex
primat adinca lor recunoștință 
pentru ajutorul permanent și 
multilateral acordat luptei de 
eliberare națională din Namibia. 
Președintele SWAPO a dat, in 
același timp, o înaltă apreciere 
marilor înfăptuiri obținute de 
poporul român, sub conducerea 
PC.R., pe plan politic, econo
mic, social și cultural-științific, 
in procesul edificării societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Dind glas sentimentelor de 
solidaritate militantă . ale mem
brilor P.C.R., ale poporului ro
mân cu cauza dreaptă a po
porului namibian, a popoarelor 
din Angola, Mozambic, Gui
neea-Bissau, a forțelor progre
siste antirasiste din Africa de 
Sud, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a asigurat conducerea SWAPO 
că România socialistă va conti
nua să sprijine in mod hotărit, 
și in viitor, pe căi și prin mij
loace diverse, lupta legitimă a 
popoarelor oprimate din Nami
bia, din celelalte teritorii colo
niale, pentru abolirea definitivă 
a oricărei forme de dominație 
asupra alțor popoare, pentru a- 
sigurarea unei dezvoltări inde
pendente nestinjenite, a fiecărei 
națiuni, pe calea progresului 
economic și social.

Reprezentanții P.C.R. și ai 
SWAPO au relevat mutații im
portante care apar in viața po
litică și socială a lumii contem
porane, in raportul de forțe pe 
arena internațională. Acestea 
generează condiții favorabile 
pentru afirmarea politicii de in
dependență națională a popoa
relor, pentru promovarea prin
cipiului participării tuturor sta
telor la soluționarea probleme
lor majore ale situației inter
naționale, pentru ridicarea con
științei și răspunderii popoare
lor in salvgardarea păcii, impu- 
nind. totodată, intensificarea op
țiunilor forțelor antiimperialiste 
in sprijinul luptei pentru elibe
rare națională.

S-a apreciat că un rol de 
seama in determinarea acestor 
prefaceri il au succesele obți
nute de popoare in lupta împo
triva politicii imperialiste de 
forță și dictat, de . discriminare 
economică și imixtiune în tre
burile interne și. in acest cadru, 
a fost evidențiată importanța 
deosebită pe care o au luptele 
eroice și victoriile cucerite de 
națiunile aflate încă sub jugul 
colonial pentru triumful idea
lurilor de libertate, independen
ță națională, dreptate socială, 
pace și colaborare între popoare.

Cele două părți au evidențiat 
cu satisfacție atașamentul și 
sprijinul unor largi forțe revo
luționare, progresiste, antiimpe
rialiste, inclusiv ale unor 
cercuri politice oficiale, față de 
cauza justă a tuturor acelor po
poare care s-au angajat într-o
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confruntare decisivă pentru a- 
părarea ființei lor naționale, 
pentru emancipare națională și 
socială,, pentru lichidarea con
secințelor anacronicei dominații 
coloniale.

Reafirmînd solidaritatea lor 
militantă cu aceste popoare, 
reprezentanții P.C.R. și ai 
SWAPO au declarat solemn că 
națiunile 
sacru de 
de luptă, 
inclusiv 
in scopul 
legitime de a se dezvolta liber, 
independent, pe calea progre
sului. în acest cadru, a fost 
condamnată cu vigoare politica 
de discriminare rasiala și apar
theid dusă de regimurile rasiste 
din Rhodesia și din Africa de 
Sud. precum și ajutorul politic, 
economic, militar pe care a- 
cestea il aconȘă, regimurilor co
loniale existente încă in Africa, 
in vederea perpetuării privile
giilor și vechii politici de do
minație.

S-â evidențiat, în același timp, 
necesitatea ele a intensifica ac
țiunile de sprijin politic, diplo
matic și material acordat luptei 
de eliberare națională, ele a lăr
gi raporturile de colaborare și 
solidaritate cu mișcările de eli
berare națională.

în cursul convorbirilor, pre
ședintele SWAPO a făcut o 
prezentare a situației interne 
din Namibia, relevînd pericolul 
și consecințele grave ale acțiu
nilor anexioniste ale Africii de 
Sud. ofensivă necontenită des
fășurată de regimul rasist de la 
Pretoria pentru a perpetua opri
marea. exploatarea și dominarea 
națiunii namibiene, acțiunile re
presive contra maselor populare 
namibiene, ce au culminat cu 
masacrarea populației locale a- 
fricane, a luptătorilor pentru li
bertate, menținerea unei împăr
țiri interne arbitrare a Namibi
ei, prin dislocarea artificială a 
populației de culoare și crearea 
de rezervații.

Partea română a dat o . înaltă 
apreciere eforturilor și sacrifi
ciilor făcute de poporul namibl- 
an pentru eliberarea sa națio
nală, a reafirmat sprijinul de
plin al poporului român față de 
cauza independenței Namibiei 
si s-a pronunțat, încă o dată, 
pentru înlăturarea definitivă a 
prezenței ilegale și a dominației 
Africii de Sud asupra Namibiei, 
de natură să sfideze principiile 
Cartei O.N.U., normele dreptu
lui internațional, să împiedice 
afirmarea dreptului la autode
terminare al poporului nami- 
bian.

în deplin consens, cele două 
părți au evidențiat necesitatea 
aplicării imediate, prin măsuri 
hotărite, a rezoluțiilor Adunării 
Generale a O.N.U. și Consiliului 
de Securitate cu privire la în
cetarea mandatului Africii de 
Sud asupra Namibiei, relevind 
că prelungirea, prin diverse ma
nevre, a dominației sud-africa- 
ne asupra Namibiei urmărește,' 
de fapt, anexarea acestor teri
torii.

Scoțînd în evidență realizările 
importante dobindite de statele 
africane care se pronunță pentru 
o politică independentă, ambe
le părți au exprimat simpatia 
și sprijinul lor pentru eforturile 
acestora de a consolida 
pendența națională, de a 
cuceririle democratice, 
prelua și folosi pe deplin 
moniul național în 
propriilor popoare, de a extin
de și adinei prefacerile econo
mice și sociale in folosul mase
lor largi populare. Ele s-au pro
nunțat pentru lărgirea raportu
rilor cu aceste state, in interesul 
întăririi unității frontului anți- 
imperialist, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

La un deceniu de la crearea 
Organizației Unității Africane, 
P.C.R. și SWAPO au reliefat 
aportul acestei organizații la 
procesul de consolidare a uni
tății popoarelor din Africa, de 
lichidare a ultimelor vestigii ale 
colonialismului, rasismului și 
apartheidului, de favorizare a 
progresului economic și social.

Ambele părți au reafirmat 
sentimentele de simpatie și prie
tenie frățească cu eroicul po
por vietnamez, exprimîndu-și 
satisfacția pentru încheierea a- 
cordurilor de la Paris cu privi
re Ia încetarea războiului în 
Vietnam și comunicatul ulterior 
în legătură cu aplicarea consec
ventă a acordurilor respective, 
precum și a acordului privitor 
la restabilirea păcii și realiza
rea înțelegerii naționale in 
Laos ; ele au arătat că este ne
cesar să înceteze definitiv orice 
intervenție străină in Vietnam, 
în întreaga Indochină, astfel ca 
popoarele vietnamez, laoțian și

oprimate au dreptul 
a folosi orice mijloc 

politic, diplomatic, 
confruntarea at mată, 
infăptuirii aspirației

inde- 
apăra 
de a 
patri- 

interesui

cambodgian să-și poată concen
tra eforturile in direcția recon
strucției naționale, dezvoltării 
economice și sociale independen
te, să-și poată soluționa pro
blemele în conformitate cu voin
ța proprie, fără nici un ames
tec. străin.

Cele două părți s-au pronun
țat pentru o soluționare a con
flictului din. Orientul Apropiat 
pe baza Rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967.

Pornind de la convingerea că 
este dorința vie a popoarelor de 
a clădi raporturile dintre ele pe 
baze noi, reciproc acceptabile, 
de a-și concentra potențialul 
material și uman către obiecti- 

. vele propășirii economice și so
ciale, ridicării standardului de 
viață, înfloririi înv'ățămintului 
și culturii, ridicării omului la 
un grad mai inâlt de civilizație, 
reprezentanții 
SWAPO 
favoarea 
curs care 
derea, înțelegerea și cooperarea 
intre popoare, eliminarea focare
lor de încordare și conflict, so
luționarea problemelor litigioa
se pe calea negocierilor. Părțile 
au reliefat necesitatea și însem
nătatea promovării in relațiile 
dintre state a principiilor egali
tății în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile inter
ne, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța.

în acest context, P.C.R., 
SWAPO au apreciat că 
stituirea unui sistem durabil de 
securitate în Europa prezintă o 
importanță deosebită nu numai 
pentru viața popoarelor conti
nentului european, dar și pentru 
viitorul păcii in lume. Ele au 
salutat cu satisfacție succesul 
primei etape a Conferinței ge- 
neral-europene, încheiată recent 
la Helsinki, apreciind că 
zultștele pozitive obținute 
această fază au creat 
deosebit de favorabile 
desfășurarea lucrărilor 
conferințe,. care trebuie 
la inaugurarea unei politici noi 
în Europă, la garantarea secu
rității fiecărui popor spre a se 
dezvolta liber, potrivit aspira
țiilor și intereselor proprii, la 
elaborarea măsurilor 
dezvoltarea colaborării 
laterale între țările europene, în 
domeniile politic. economic, 
cultural și tehnico-științific, fără 
nici o discriminare.

Ambele părți au subliniat ne
cesitatea sporirii •'solului Orga
nizației Națiunilor Unite în ve
derea asigurării legalității și 
justiției internaționale, astfel ca 
organizația universală să poată 
sprijini eficient împlinirea aspi
rațiilor fundamentale ale tutu
ror națiunilor, să aducă o con
tribuție considerabilă la lichi
darea sechelelor colonialismului, 
neocolonialișmului și rasismului, 
la edificarea unei lumi a păcii, 
bazată pe încredere, securitate, 
înțelegere și cooperare interna
țională.

Reprezentanții P.C.R. și ai 
SWAPO au exprimat, de co
mun acord, convingerea că, in 
condițiile actuale, rolul hotărîtor 
in înfringerea politicii imperia
liste, în rezolvarea problemelor 
vitale ale omenirii îl are întă
rirea continuă a unității țărilor 
socialiste, a mișcării revoluțio
nare internaționale, a mișcări
lor de eliberare națională, a tu
turor forțelor patriotice progre
siste, antiimperialiste din fie
care țară.

în ceea ce privește raporturile 
de conlucrare prietenească și 
solidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Organizația 
Poporului din Africa de Sud- 
Vest (Namibia), s-a apreciat in 
comun, cu satisfacție, că acestea 
cunosc o dezvoltare continuă. 
S-a subliniat că un act politic 
important ” • ■
de către 
SWAPO,. 
pârtilor, 
permanent in România, ca re
prezentant legitim al poporului 
namibian, exprimindu-se tot
odată. convingerea comună că 
aceasta va duce la consolidarea 
raporturilor prietenești dintre 
cele două popoare. S-a hotărit 
lărgirea colaborării bilaterale, 
in diverse domenii, a schimbu
lui de vederi și de informații, 
a sprijinului reciproc, în inte
resul P.C.R. și al S.W.A.P.O., 
al popoarelor român și nami
bian, al unității frontului 
antiimperialist, al idealurilor li
bertății, independenței naționale 
și progresului economic și so
cial, păcii și securității interna
ționale.

23 AUGUST
a cursei înarmărilor

ai 
în

P.C.R. și 
s-au pronunțat 
sprijinirii actualului 
favorizează destin-

La 7 august, la Ambasada 
română din Moscova, a fost 
organizată o conferință de 
presă consacrată celei de-a 
XXIX-a aniversări a insurec
ției naționale antifasciste ar
mate din România.

Cu acest prilej, Gheorghe 
Badrus. ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in 
Uniunea Sovietică a evocat 
importanța actului istoric de 
la 23 August 1944, a relevat 
succesele obținute de poporul 
nostru, sub conducerea par
tidului, in edificarea socie
tății socialiste, a evidențiat 
relațiile de prietenie ț' 
laborare frățească 
P.C.R. și P.C.U.S.. <
România și. U.R.S.S.

în încheiere, a fost 
zeritat filmul „Ritmuri 
mânești".
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Situație încordată
în Cipru

și de dezarmare reală
Cuvîntul reprezentantului român în cadrul 
conferinței Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva

Situația din Cipru 
continuii să rămină 
încordată, ca urmare 
n unor noi acțiuni 
declanșate de ele
mentele extremiste. 
Astfel, luni, în orașul 
Larnaca, din sudul 
Ciprului, a fost in
cendiată o stație de 
benzină, iar marți di
mineață, în aceeași 
localitate, au explo
dat o serie de
r.ărcătuti de dinami
tă, care au provocat 
pagube materiale im
portante. Tot luni, in
tr-un sat din sud-ves- 
tul insulei au fost in
cendiate patru clă
diri.

tn-

Totodată, poliția 
cipriotă a descoperit- 
depozite de arme în 
apropiere de reședin
ța de vară a pre
ședintelui Makarios.

In legătură cu re
centul document a- 
dresat președintelui 
Makarios și remis 
presei de generalul 
Grivas, președintele 
Ciprului a declarat 
că respinge condiții
le puse de acesta 
pentru ținerea unor 
noi alegeri preziden
țiale. „Dacă Grivas 
dorește să revină- la 
viața politică și paș
nică, a spus pre
ședintele Makarios, el

trebuie să iasă din 
clandestinitate pentru 
a expune poporului 
programul și planuri
le sale". In cazul în 
care Grivas acceptă, 
la dispoziția sa vor fi 
puse toate mijloacele 
de informare, inclu
siv radioul și televi
ziunea, a precizat 
președintele Ciprului.

Președintele 
karios a- afirmat, 
isemenea, că genera
lul Grivas va trebui 
să respecte voința po
porului și, în cazul 
în care acesta nu-i 
acordă încrederea, el 
va fi nevoit să pără
sească Ciprul.

Tovarășul Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care, la invitația gu
vernului R. P. Ungare, face o 
vizită in această țară, a fost pri
mit, marți, de Jeno Eock pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de 
prietenie, a participat C. Cim
bru, însărcinat cu afaceri al 
României la Budapesta.

In cadrul conferinței 
Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva, marți, 
a avut ioc o ședință spe
cială, cu ocazia împlinirii 
a zece ani de la semna
rea la Moscova a trata
tului de interzicere a ex
periențelor nucleare în 
atmosferă, spațiul extrate
restru și sub apă.

Cu acest prilej au luat cuvin- 
tul reprezentanții Mexicului, 
U.R.S.S.. S.U.A., Mongoliei. Ni
geriei., Suediei, Cehoslovaciei, 
Pakistanului, Canadei, Indiei, 
Japoniei, Braziliei, Olandei, Un
gariei, Poloniei, Bulgariei, E- 
giptului, României și Marii Bri
tanii.

Din partea delegației Româ
niei a luat cuvînțul Mircea Ma
nea, care a arătat : Delegația 
română socotește că pentru Co
mitetul nostru cea mai bună 
modalitate de a aniversa ace^t 
Tratat este aceea de a folosi 
toate mijloacele de care dispune 
pentru a trece la negocierea și 
adoptarea de măsuri în vederea 
punerii totale în afara legii și 
eliminării armelor nucleare și 
a mijloacelor de transportare a 
lor la țintă. Esențial este, după- 
părerea noastră — a subliniat 
el — ca asemenea acorduri să 
fie organic integrate intr-un 
lanț de măsuri de dezarmare, a- 
flate intr-un proces continuu de

măsuri și acțiuni de

realizare, care să ducă la atin
gerea obiectivului fundamental 
— interzicerea și distrugerea ar
melor nucleare, a celorlalte 
arme de distrugere in masă, la 
dezarmarea generală.

în acest spirit a arătat vor
bitorul — guvernul român a 
propus și susține elaborarea și 
aplicarea practică in cursul ți
nui proces sistematic, a unor 
programe concrete și cuprinză
toare de
încetare a cursei înarmărilor și 
dezarmare.
nătate in acest sens ar prezenta 
negocierea și înfăptuirea unui a- 
semenea program pentru inter
zicerea folosirii armelor nucle
are, încetarea producției, experi
mentării și perfecționării arme
lor nucleare, reducerea și dis
trugerea lor totală, precum și a 
celorlalte mijloace de nimicire 
in masă.

După părerea delegației ro
mâne — a arătat în încheiere 
vorbitorul — se impune în mod 
deosebit înfăptuirea neîntîrziată 
a unor măsuri autentice de înce
tare a cursei înarmărilor și de 
dezarmare reală, care să răs
pundă în mod egal și echitabil 
intereselor de pace și securitate 
ale tuturor țărilor, mari și mici, 
posesoare sau neposesoare 
arme nucleare, dezvoltate 
in curs de dezvoltare.

O deosebită însem-

Caracas.Imagine din capitala țării,VENEZUELA.
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Precizare a M. A. E
al R. D. Vietnam

Un purtător de cuvint a! Ministerului de Externe al R.D. Vie- 
nam, referindu-se la o declarație a conducătorului echipei de 
dominare a flotei a 7-a a S.U.A potrivit căreia R.D. Vietnam 
ar fi provocat dificultăți S.U.A. în dominarea apelor teritoriale, 
a porturilor, golfurilor și căilor de apă ale R.D. Vietnam, a 
precizat intr-o declarație că S.U.A., cu sprijinul activ al R.D.V., au 
încheiat dezactivarea sau distrugerea minelor lansate in anu
mite canale de navigație. Totuși, S.U.A. nu și-au îndeplinit încă 
complet obligațiile, deoarece nu au îndepărtat minele dezacti
vate din zona de litoral și nici nu au furnizat mijloace nece
sare pentru culegerea minelor pe care le-au lansat pe rîurile 
navigabile și canalele R.D. Vietnam.

Declarația subliniază, de asemenea, că cele două părți au că
zut de acord asupra celor discutate la numeroase sesiuni ale 
Comisiei economice mixte, dar S.U.A. au aminat semnarea 
acordului realizat, punînd condiții politice.

în încheiere, declarația M.A.E. al R.D.V. cere în mod hotărit 
ca S.U.A. să-și îndeplinească deplin îndatoririle privind domi
narea și contribuția la vindecarea rănilor războiului în Vietna
mul de nord, să respecte și să aplice cu strictețe toate preve
derile Acordului de la Paris asupra Vietnamului și ale proto
coalelor aferente, 
13 iunie 1973.

precum și ale comunicatului comun

In zonele eliberate ale Cambodgiei sub conducerea F.U.NC. s-a creat o administrație nouă, de
mocratică, născută din voința populației. în fotografie : după alegerea unui consiliu popular 

local, membrii săi sint aclamați de populație.
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BERLIN 7 — Corespondentul 
Agerpres. C. Varvara, transmi
te : Marți, Republica Democra
tă Germană a adus ultimul o- 
magiu lui 'Walter Ulbricht, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane. Eminentul 
conducător de partid și de stat, 
militant de seamă al mișcării 
muncitorești germane și inter
naționale a încetat din viață la 
1 august 1973, după o boală 
grea, in virstă de 80 de ani.

La ora 10.00 (ora locală), prin 
fața catafalcului cu corpul neîn
suflețit al lui Walter Ulbricht, 
depus în Sala mare a Consiliu
lui de Stat al R.D.G. și străjuit 
de drapelele P.S.U.G. și R.D.G., 
au început să treacă coloane 
nesfirșite de oameni ai muncii. 
Prima gardă de onoare a fost 
formată din tovarășii de luptă 
apropiați ai lui Walter Ulbricht 
— Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., Willi 
Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G.. preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Friedrich Ebert și Horst Sinder- 
mann, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G.

Un ultim omagiu au adus lui 
Walter Ulbricht membrii dele
gațiilor de peste hotare, repre
zentanți ai partidelor comunis
te și muncitorești din numeroa
se țări, precum și membri ai 
corpului diplomatic acreditați în 
R.D.G.

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Ion Ghe
orghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, a prezentat condo
leanțe la sediul Camerei Popu
lare a R.D.G. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Vasile Vîl- 
cu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, și 
Vasile Vlad. membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României în R.D. Germană. Con- 
doleanțele au fost primite de 
Willi Stoph. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.. Gerald Gotting, pre
ședintele Camerei Populare, și 
Wolfgang Rosser, membru al 
Prezidiului Camerei Populare. 
Membrii delegației române au 
semnat in cartea de condoleanțe.

La Consiliul de Stat al R.D.G., 
delegația română a depus o co
roană de flori la catafalcul lui 
Walter Ulbricht și a păstrat un 
moment de reculegere. Apoi, 
membrii delegației române au 
format o gardă de onoare la ca
tafalcul defunctului.

La ora 15,00. în Sala mare a 
Palatului Consiliului de Stat din 
Piața Marx-Engels a avut loc o 
adunare de doliu a C.C. al 
P.S.U.G.. Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri, Camerei 
Populare și Consiliului Național 
al Frontului Național al R.D.G. 
Au fost prezenți conducătorii de 
partid și de stat ai R.D.G., re-

noastre

prezentanți ai organizațiilor de 
masă, delegațiile oficiale străi
ne. S-a intonat Imnul de Stat al 
Republicii Democrate Germane.

A luat, apoi, cuvîntul Erich 
Honecker^ „Partidul și poporul 
nostru — a spus el — au suferit 
o. grea pierdere. Cu adincă tris
tețe ne despărțim, astăzi, de to
varășul Walter Ulbricht. 
P.S.U.G. pierde, prin tovarășul 
Walter Ulbricht, pe cel care a 
fost, mulți ani, primul secretar 
al C.C., membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central. Sta
tul nostru socialist al muncito
rilor și țăranilor deplînge înce
tarea din viață a președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane".

Arătînd că tovarășul Walter 
Ulbricht și-a consacrat viața 
cauzei eliberării clasei munci
toare germane, cauzei socialis
mului, Erich Honecker a evocat 
principalele momente din viața 
defunctului.

„Viața tovarășului Walter Ui* 
bricht — a spus in încheiere 
vorbitorul — a fost viața unui 
mare revoluționar proletar. a 
unui conducător de seamă al 
partidului și clasei
muncitoare. In mod cert, cea 
mai mare fericire pentru tovară
șul Walter Ulbricht a fost de a 
participa la formarea și reali
zarea nobilelor idealuri cărora 
le-a consacrat viața timp de 
peste jumătate de secol, în 
slujba cărora și-a pus întreaga 
capacitate și pentru realizarea 
cărora nu și-a precupețit forțele.

Mulțumim tovarășului nostru 
de luptă, Walter Ulbricht, pen
tru activitatea sa de seamă și 
neobosită, pentru tot ce a făcut 
pentru partidul nostru, pentru 
clasa muncitoare și pentru po
porul Republicii Democrate Ger
mane. Vom . păstra 
cu cinste amintirea

Partidul Socialist 
Germania, poporul 
Democrate Germane vor 
mai departe cu 
cialismului și 
trasată de cel 
Congres".

în încheierea 
intonală „Internaționala".

Apoi, in acordurile muzicii 
funebre, sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui Walter Ulbricht 
a fost purtat pe umeri de ge
nerali ai Armatei populare na
ționale a R.D.G. și așezat pe un 
afet de tun.

Cortegiul funebru a parcurs 
principalele străzi ale capitalei 
R.D.G., îndreptindu-se spre cre
matoriul Baumschulenweg. Zeci 
de mii de cetățeni ai Berlinului 
l-au condus pe ultimul drum pe 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G.

întotdeauna 
sa.
Unit din 
Republicii 

duce 
succes cauza so- 
păcii, pe calea 
de-al VUI-lea

adunării, a fost

★
Biroul Politic al C.C.. al 

P.S.U.G. și Consiliul de Miniștri 
al R.D.G. au hotărit că depune
rea solemnă, a urnei cu rămă
șițele pămintești ale lui Walter 
Ulbricht va avea Ioc, la 17 
septembrie 1973. la Monumentul 
eroilor socialiști din Berlin — 
Friedrichsfelde, alături de urnele 
lui Wilhelm Pieck și Otto Gro- 
tewohl.

Ciocniri intre patrioți 
și trupele lonnoliste

Agenția France Presse rela
tează că, in timp ce aviația a- 
mericană continua să bombar
deze Pnom Penhul și alte zone 
din Cambodgia, forțele patrio
tice khmere au lansat o nouă 
ofensivă. Astfel, orașul Skoun, 
situat pe șoseaua nr. 6, a fost 
încercuit de patrioți, în împre
jurimile lui dîndu-se lupte pu
ternice. O operațiune de „cură
țire" a fost declanșată de for
țele armate patriotice de-a lun
gul șoselei nr. 6, de la Skoun 
in direcția orașului Kompong 
Cham, obiectiv de primă im
portanță strategică.

Ciocniri între patrioți și tru
pele lonnoliste s-au semnalat, 
de asemenea, in cursul zilei de 
marți, la 20 kilometri sud-e'st 
de capitală, pe șoseaua nr. 1. și 
la gara Samrong, în apropierea 
aeroportului Pochentong.

Pe de altă parte, agenția in
formează, citind date furnizate 
de ambasada americană din 
Pnom Penh, că bilanțul bom
bardamentului „din eroare" al 
aviației S.U.A. asupra unor po
ziții ale trupelor lonnoliste este 
de 137 morți și 268 răniți, prin
tre care numeroși civili.• • • • •
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• 1N CONTINUAREA vizitei 
pe care o întreprinde in Fin
landa. la invitația Uniunii De
mocrate a Poporului Finlandez 
(S.K.D.L.), delegația Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, condusă de tovarășul 
Andrei Cervencoviei, membru in 
Consiliul Național, președintele 
Consiliului .județean Arad al 
F.U.S.. a fost primită de tova
rășul Aarne Saarinen, președin
tele Partidului Comunist Fin
landez. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire, care s-a des

fășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

„Congres panamerican 
al copilului"

« PREȘEDINTELE Republicii 
Chile, Salvador Allende, a inau
gurat, în capitala țării, lucrările 
celui de-al XIV-lea „Congres 
panamerican al copilului", la 
care participă delegații repre- 
zentînd 18 state Iatino-america- 
ne și S.U.A.

Un Ioc important pe agenda 
lucrărilor il ocupă propunerile 
privind adoptarea unor măsuri 
care să asigure o dezvoltare 
normală și o educație corespun
zătoare copiilor.

Credit argentinian pen 
tru Cuba

• GUVERNUL ARGENTI
NIAN a hotărit să acorde Cu
bei un credit de 200 milioane 
dolari. c»ire va fi folosit pentru 
cumpărarea de produse indus
triale din Argentina — trans
mite agenția Prensa Latina. Ho- 
tărirea privind acordarea credi
tului a fost adoptată in urma 
convorbirilor care s-au desfășu
rat la Buenos Aires între mi
nistrul argentinian al finanțelor, 
Jose Gelbard. și ambasadorul 
cubanez, Emilio Aragones Na-
varro.

Subliniind că acesta este unul 
dintre cele mai mari credite a- 
cordate de guvernul argentinian 
vreunei țări din America La
tină, agenția Prensa Latina re
levă că prin această măsură se 
deschide o amplă perspectivă 
pentru dezvoltarea relațiilor e- 
conomice dintre Cuba și Argen-

misiunii

se-• ARISTIDE PEREIRA, 
cretar general al Partidului A- 
frican al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde (P.A.I.G.C.), aflai in 
vizită la Alger, a fost primit de 
președintele Algeriei, Houari 
Boumediene. Intre șeful statu
lui algerian și liderul F.A.I.G.C. 
a avut loc, eu acest prilej, o 
convorbire prietenească.

Tineretul lumii

La invitația C.C. al Uniu
nii Tineretului Socialist din 
Cehoslovacia, la Praga a so
sit în vizită Vu Quang. prim- 
secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncilor Ho Și 
Min din R.D. Vietnam. Vu 
Quang a avut o convorbire 
prietenească cu .1. Varholik, 
președintele C.C. al Uniunii 
Tineretului Socialist din Ce
hoslovacia, informează agen
ția C.T.K.

★
O nouă manifestare a stu

denților africani a avut loc, 
narți, la Salisbury. în semn 
le protest față de politica 
■asistă a regimului minoritar 
din Rhodesia. Poliția a inter
venit cu brutalitate, operind 
numeroase arestări în rindid 
studenților.

Un succes al 
„Skylab-2"

• PRIMA IEȘIRE 
navei a doi dintre cei 
nauți ai misiunii ,,Skylab-2' 
soldat cu un succes deplin, in 
ciuda duratei mari (șase, ore și 
jumătate) a celei mai lungi ac
tivități extravehiculare desfășu
rate de om. a declarat, marți, 
William Schneider, directorul 
programului „Skylab". Pe lingă 
operațiunile de încărcare a ce
lor patru telescoape solare cu 
filme noi și de reparare a zonei 
avariate — prin plasarea unui 
nou strat proiector împotriva 
razelor solare — astronauții 
Garriott și Lousma au trans
mis la centrul de control de la 
Houston o serie de date deose
bit de interesante. Unele dintre 
acestea au permis specialiștilor 
de la sol să aprecieze că cele 
două rachete direcționale, 
mase intacte 
carburantului din alte două, pot 
asigura întoarcerea astronauți- 
lor pe Pămint fără trimiterea 
unei misiuni de salvare.

in afara 
trei astro- 

!“ s-a

ră-
după scurgerea

• IN URMA PLOILOR to
rențiale căzute în această vară 
în Republica Autonomă Buri- 
ată, din sudul Siberiei, și a 
creșterii puternice a nivelului 
riurilor Bitim și Selenga, în a- 
ceastă regiune a Uniunii Sovie
tice au fost inundate 27 de lo
calități, precum și întinse terito
rii agricole și de pășunat. A 
fost inundat parțial, de aseme
nea. și centrul administrativ al 
regiunii, orașul Ulan-Ude.

Din zonele calamitate au fost 
evacuate peste 18 000 de per
soane și peste 200 000 de vite, 
precum și un mare număr de 
mașini. Ca rezultat al acțiunilor 
adecvate ale organelor de resort, 
situația a fost stabilizată, deși 
nivelul apelor riurilor continuă 
să rămină ridicat — anunță a- 
genția T.A.S.S.
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