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AU APĂRUT:

Cuvintarea 
tovarășului

Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iu
nie 1973 cu privire la 
rolul femeii în viața 
politică, economică 

și socială a țării.

HOTARfREA PLENAREI C.C. 
AL P.C.R. DIN 18-19 IUNIE 
1973 CU PRIVIRE LA CREȘ
TEREA ROLULUI FEMEII IN 
VIATA ECONOMICA, PO
LITICA Șl SOCIALA A ȚARII.

M ESAJ U L
adresat de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
participanților la cea de-a V-a Conferință 

a Asociației Scriitorilor Afro-Asiatici

In PAGIfla a 5-a

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN AMERICA LATINA
Sosirea în capitala 

Republicii Costa Rica
k. Luni. 3 septembrie, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au sosit în Republica 
Costa Rica unde efectuează o 
vizită oficială ca răspuns la in
vitația. președintelui acestei țări, 
Jose Figueres Ferrer.

De la Havana pină la San 
Jose, capitala Republicii Costa 
Rica, aeronava prezidențială a 
survolat Marea Caraibilor și, 
după ce a lăsat in urmă Insula 
Jamaica, s-a îndreptat spre Pa
nama, iar de aici direct spre 
San Jose, străbătind o distanță 
de peste 1 700 km.

Orașul San Jose se bucură de 
o poziție geografică favorizată, 
fiind situat intre două oceane 
— Atlantic și Pacific — ceea ce 
l-a determinat pe luptătorul 
pentru eliberarea Americii La
tine, Simon Bolivar, să declare 
că aici ăr putea fi stabilită vii
toarea capitală a lumii. In
tr-adevăr, condițiile climaterice 
sînt favorabile.

întreaga' țară se bucură ~de 
altfel de condiții naturale priel
nice de dezvoltare. Clima gene
roasă, pămîntul fertil, vegetația 
luxuriantă cu întinse plantații 
de bananieri, cafea, tutun, tres
tie de zahăr, ca și subsolul bo
gat în zăcăminte de bauxită, 
aur, argint. , mangan fac din 
Costa Rica un colț privilegiat al 
lumii.

Condițiile istorice însă fac ca 
această țară să cunoască pro
blemele specifice ale statelor în 
curs de dezvoltare. Tributară 
multă vreme monopolurilor stră
ine, economia sa prezintă încă 
urmările unei agriculturi bazată 
pe monocultură, pentru a căror 
lichidare au fost' întreprinse in 
ultimul timp o serie de măsuri 
vizînd, paralel cu o diversificare 
a producției agricole, dezvolta
rea unui sector industrial. Tot
odată, Costa Rica desfășoară o 
politică de deschidere spre alte 
țări, de colaborare internațio
nală în condițiile echității între 
parteneri, de natură să favori- 
~eze propriile eforturi de dez
voltare.

Poporul nostru urmărește cu 
interes și simpatie străduințele 
poporului costarican ca și ale 
celorlalte popoare latino-ameri- 
cane pentru dezvoltarea econo
mică, socială și culturală, pentru 
ridicarea standardului său de 
viață, după cum resimte o deo
sebită satisfacție față de rolul 
crescind pe care aceste state, in 
majoritatea lor mici și mijlocii, 
il joacă in abordarea și soluțio
narea problemelor majore cu 
care este confruntată astăzi lu
mea contemporană. Sub acest 
raport, relațiile româno-costari- 
cane au posibilități largi de ex
tindere în continuare, actuala 
vizită la nivel înalt urmind, de 

bună seamă, să contribuie la 
fructificarea acestora.

...Orașul San Jose trăiește în 
această zi atmosfera caracteris
tică evenimentelor politice im
portante. Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, prima vi
zită în această țară a șefului 
unui stat socialist, a trezit un 
viu interes in rindul opiniei pu
blice. Este intr-adevăr un eve
niment remarcabil în dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare între cele două po
poare pe care le apropie atit 
originea latină comună, afini
tățile de limbă și cultură, cît 
și aspirațiile de înțelegere și 
cooperare internațională.

în momentul în care nava 
aeriană prezidențială aterizează, 
pe aeroportul internațional Juan 
Santamaria cernea o ploaie mă
runtă, fenomen cotidian, carac
teristic acestui sezon.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
intimpinați la coborirea din 
avien de președintele Jose Fi
gueres Ferrer.

Cei doi președinți își string 
cordial miinile, apoi președintele 
costarican prezintă președintelui 
Consiliului de Stat al României 
pe cei doi vicepreședinți : Ma
nuel Aguilar Bonilla cu soția și 
Jorge Rossi Chavarria. Doamna 
Aguilar Bonilla oferă tovarășei 
Elena Ceaușescu o splendidă 
orhidee, floare ce constituie em
blema națională a republicii. La 
rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezintă persoanele 
oficiale care-1 însoțesc in aceas
tă vizită — tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior. Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei. Este prezent ambasa
dorul român la San Jose, Con
stantin Stănescu.

In continuare, din cauza condi
țiilor atmosferice, ceremonia pri
mirii se desfășoară în sala prin
cipală a clădirii aerogării, care 
este încadrată de drapele româ
nești și costaricane. Fanfara in
tonează imnurile de stat ale ce
lor două țări, în timp ce din 
exterior răzbate ecoul salvelor 
de artilerie. Oaspeților români 
le sînt prezentați membrii gu
vernului costarican : Gonzalo 
Facio Segreda, ministrul aface
rilor externe, Arturo Montero 
Castro, ministrul de interne, 
Claudio Alpizar, ministrul de fi
nanțe, Fernando Valverde Vega, 
ministrul siguranței publice, 
Ulandislao Gomez Solano, mi
nistrul educației. Jose Luis Or- 
lich, ministrul sănătății. Rodolfo 
Silva, ministrul lucrărilor pu
blice și transporturilor. Gaston 
Cogan, ministrul economiei, in
dustriei și comerțului, Fernando 
Batalla Esquivel, ministrul a

griculturii, Francisco Morales, 
ministrul muncii și ocrotirilor 
sociale, Gonzalo Solorzano Gon- 
zalr*z, ministrul pe lingă preșe
dinție, Alberto Escalante Canas, 
ministrul culturii, tineretului și 
sporturilor, Fernando Salazar 
Navarrete, viceministru al afa
cerilor externe.

Apoi, rînd pe rînd, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
San Jose aduc omagiul lor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. De 
înalții oaspeți se apropie un bă
iețel și o fetiță în costume na
ționale românești, care le oferă 
frumoase buchete de flori : sint 
copiii unui costarican de origine 
română, care nu și-a uitat țara 
natală.

După încheierea ceremoniei, 
coloana de mașini se îndreaptă 
spre reședința oficială pusă la 
dispoziția solilor poporului ro
mân.

Vizita președintelui român 
este anunțată pe prima pagină 
cu titluri, mari de intreăga-presă 
costaricană. Sub titluț ..Româ
nia : fapte și cifre" cotidianul 
„La Republica" inserează, pe o

Vizită protocolară
Luni la amiază, președintei» 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. a făcut

Dejun oficial 
în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Costa 

Rica, Jose Figueres Ferrer, a 
oferit, luni la amiază, un dejun 
în onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat Ion Pățan. Ste
fan Andrei. George Macovescu. 
Bujor Almășan. Mircea Malița, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, și ambasadorul 
Constantin Stănescu.

Din partea gazdelor au luat 
parte Gonzalo Facio Segreda, 
ministrul afacerilor externe, 

pagină întreagă, un articol con
sacrat prezentării țării noastre. 
Articolul este însoțit de o imagi
ne a Ateneului român din Bucu
rești și de harta României. în 
cuprinsul său, se redau date 
semnificative cu privire la dez
voltarea economiei, științei, cul
turii, ocrotirilor sociale din 
România. Arătind că, în pre
zent, România întreține relații 
diplomatice și consulare cu pes
te 110 țări, ziarul relevă că 
țara noastră își întemeiază legă
turile sale externe pe principii
le universal valabile ale inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, 
pe dreptul fiecărui popor de 
a-și conduce singur politica sa 
internă și externă, potrivit as
pirațiilor și intereselor națio
nale.

Același ziar, intr-un editorial 
intitulat „Deschiderea spre ță
rile socialiste", scoate in eviden
ță dezvoltarea pe care au cu
noscut-o, in’ ultimii ani. relațiile 
stabilite de Costa Rica cu ță
rile socialiste, în general, și cu 
România, in special.

o vizită protocolară președinte
lui Jose Figueres Ferrer si so
ției sale Karen Olse de Figue
res, la reședința lor personală.

Rodolfo Silva, ministrul lucrări
lor publice și transporturilor, 
Gaston Cogan, ministrul econo
miei, industriei și comerțului. 
Fernando Salazar Navarrete, vi
ceministru al afacerilor externe.

în cursul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
cei doi șefi de stat au rostit 
scurte toasturi.

în același timp, doamna Ka
ren Olse de Figueres a oferit 
un dejun în onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, care a decurs 
într-o ambiantă prietenească.

Mii și mii de locuitori ai capitalei cubaneze, veniți 
pe aeroport, să-și ia rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, au făcut 

La plecarea din Havana
o caldă și impresionantă manifestare de stimă

și simpatie față de înalții oaspeți români
La 3 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist. 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, încheindu-și 
vizită oficială de prietenie in 
Cuba, au părăsit Havana, la 
bordul avionului prezindențial. 
îndreptindu-se spre San Jose 
— capitala Republicii Costa 
Rica, etapa următoare a călăto
riei in America Latină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovară
șii . Ion Pățan,vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George . Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Bujor Almă
șan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, alte persoane ofi
ciale.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost condus la 
aeroportul Josâ Marti de Osval

do Dorticos Torrado, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Republi
cii Cuba, Raul Castro, al doilea 
secretar al C.C. al P.C. din Cu
ba, prim viceprim-ministru. Ser
gio del Valle, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministru de interne, Ra
miro Valdes Menendez, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, viceprim-mi
nistru, Vilma Espin, președintă 
a Federației Femeilor Cubaneze.

Erau, de asemenea, prezenți 
Pedro Miret Prieto, viceprim- 
ministru, Diocles Terralba Gon
zales, viceprim-ministru, Jorge 
Risquet Valdes, secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, Lazaro Pena, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba, 
Machado Ventura, prim-secretar 
al Comitetului provincial Hava
na al P.C. din Cuba, membri ai 
guvernului, cadre de conducere 
din Ministerul relațiilor externe,

(Continuare In pag. a IlI-a)

Campania de toamnă 
concentrează toate 

forțele satului!
• 15 000 de hectare pregătite pentru însămîn- 

țarea griului.
• Tractoarele funcționează „zi lumină" ; specia

liștii sînt în cîmp cel puțin zece ore din zi.
• De sîmbătă a început semănatul păioaselor de 

toamnă.
• Atenție însă la semănătorile nereparate și la 

tractoarele fără mecanizatori.
• Formații uteciste la fertilizarea terenului.

„In toamna trecută. în pri
mul rînd noi. specialiștii, am 

■it amînînd de la o zi la alta 
■rea semănatului. Si ne- 

'u-ne cu toată răspun- 
e pregătirea recoltatului 

h precum și de execu- 
ăturilor. Consecința

este că în vara acestui an am 
recoltat cu o mie de kilograme 
grîu la hectar mai puțin decît 
prevedea planul și că pe zece 
mii de hectare porumbul este 
compromis. Acum, însă, toate 
forțele din agricultura județu
lui sint puternic mobilizate la

modalități de educare moral-cetAțenească

În ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

NU I SUFICIENT
ca avem de unde

pregătirea și desfășurarea cam
paniei de toamnă. Cu executa
rea arăturilor de toamnă sintem 
aproape gata ; am pregătit 
15 000 de hectare în vederea în- 
sămințării griului, am contrac
tat cu mecanizatorii pentru a 
lucra în acord global întreaga 
suprafață de păioase ; recolta
tul sfeclei de zahăr și cartofu
lui se realizează in ritm susți
nut. depozitarea furajelor e in 
toi iar pătulcle pentru porumb, 
practic, numai porumb așteap
tă...". In bună parte spusele to
varășului Dumitru Buzescu, di
rector adjunct al Direcției agri
cole județene Dîmbovița. au 
acoperire în fapte. Iată citeva :

• ȘASE MII DE HECTARE 
FERTILIZATE, iar acțiunea

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a II-a/
încă din zorii zilei toate tractoarele funcționează

Foto : ȘTEFAN WEISS

alege, trcDulc 
să vedem 

și ce alegem
O intimplare petrecută nu de mult într-o între

prindere din Galați ne oferă un bun punct de 
pornire pentru o dezbaterș asupra eficienței fer
melor și metodelor folosite de organizațiile U.T.C.

ION CHIRIC
(Continuare in pag. a IV-a)

l

V

Continuitate
de CONSTANTIN STOICIU

O știre proaspătă evaluează, dar nu definitiv, mai existînd 
posibilitatea unor corecții ,,în sus", luna abia sfîrșită, august, 
ca luna cu ritmul cel mai înalt de creștere a producției in
dustriale din ultimii ani, 15°,o. O știre bună, intr-un moment 
bun al dezvoltării societății noastre, dar fără îndoială că azi 
știm mai bine ca altădată că nu știrea ca atare bucură, deși, 
nimic de zis, în mulțimea și diversitatea informațiilor de la 
noi și de pretutindeni care ne caută zilnic și către care în
toarcem zilnic ochii și urechile, o astfel de știre are în ea ceva 
liniștitor și firesc. Dar nu numai atit. Fiindcă nu cifrele și 
cuvintele adauga bogăției tuturor mai mult oțel și mai multă 
energie electrică, mai multe tractoare și mai multe autotu
risme, mai mult unt și mai multă carne pe masa noastră și a 
copiilor noștri, ci ceea ce aceste cifre și aceste cuvinte’ 
numesc adevărul ultim al oțelului și al energiei electrice, al 
autoturismelor și al tractoarelor, al untului și al cărnii, aT fap
telor concrete, întregi, care nu pot fi nicicum răstălmăcite 
și tocmai de aceea dau cu precizie starea progresului general 
și a bunăstării trăite.

O știre bună ne obligă să ne gindim mai atent ca altă
dată cită muncă și cite sacrificii și cită înțelegere cere din 
partea tuturor chiar și cea mai mică izbindă care dovedește 
ca am învățat zdravăn regulile procesului civilizator pe care-l 
înfăptuim, și nimic și nimeni nu ne poate opri să-l grăbim, cu 
toate că asta înseamnă, și înseamnă, desigur, mai multă mun
că, mai multă inteligență și competență, mai multă înțelegere 
și uneori mai multe sacrificii.

Dacă este important să ne’ amintim mereu de unde am

(Continuare in pag. a II-a)
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„Sîntem deosebit de mulțumiți de felul 
în care s-a desfășurat vizita, de convorbiri, 

de rezultatele vizitei și discuțiilor “ 
a declarat tovarășul Nicolae Ceausescu la conferința de presă

IMPERATIVE ÎN AGRICULTURĂ

Campania de toamnă

ținută la reședința oficială din capitala Cubei
în cursul vizitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Eler.a Ceaușescu, o întreprinde în Cuba, numeroși ziariști cuba
nezi și corespondenți ai presei străine, acreditați la Havana, 
și-au exprimat dorința vie și interesul profund de a se întilni 
cu conducătorul partidului și statului român. Răspunzînd aces
tor .solicitări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ținut. duminică 
seara, o conferință de presă la reședința oficială din capitala 
Cubei. 1 . ...

Au asistat tovarășa Elena Ceaușescu, precum și tovărășii Ion 
Pătan. Ștefan Andrei. George Macovescu, Bujor Almășan. Mir
cea Malița și Petre Ionescu. .ambasadorul României Ia Havana.

Conferința de presă a fost deschisă de Ion Cârje, director ge
neral adjunct al Agerpres, șeful grupului de presă care înso
țește pe conducătorul partidului și statului nostru in vizita pe 
continentullafino-american.

Luind cuvântul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:

Stimați tovarăși, domnilor.
Aș dori să declar de la În

ceput că vizita în Cuba socialistă 
s-a desfășurat in cele mai bune 
condițiuni. că întreaga noastră 
delegație a exprimat mulțumiri 
conducerii de partid și de stat 
a Republicii Cuba și, personal, 
tovarășului Fidel Castro pentru 
primirea deosebit de călduroasă 
care ni s-a făcut peste tot.

Aș dori și cu acest prilej să 
exprim mulțumirile noastre 
poporului cubanez, care și-a 
manifestat cu prilejul vizitei 
sentimentele de prietenie fră
țească față de poporul român, 
in care vedem expresia dorinței 
de a dezvolta colaborarea între 
popoarele noastre. Am purtat 
discuții cu privire la colabora
rea bilaterală și am ajuns, îm
preună cu conducătorii cuba
nezi, la înțelegerea comună de 
a extinde cooperarea economică, 
tehnico-științifică, culturală, de 
a acționa pentru dezvoltarea 
conlucrării dintre partidele și 
popoarele noastre.

Fără îndoială, am făcut un 
schimb de păreri asupra unor 
problem# ale vieții internațio
nale, constatînd că în viata in
ternațională are loc un proces 
de destindere, că s-au obținut 
pași importanți ca urmare a 
acțiunii maselor largi populare, 
a forțelor antiimperialiste în 
realizarea unei politici noi, ba
zate pe principiile egalității, 
respectului independenței și su
veranității, al neamestecului in 
treburile interne. Vă pot declara 
că în această direcție partidele 
și popoarele român și cubanez 
au ajuns la concluzia comună 
de a acționa și de a întări cola
borarea dintre ele pentru afir
marea unei politici noi. care să 
ducă la respectarea dreptului 
fiecărui popor de a hotărî dez
voltarea sa așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din afară.

Pot spune, deci, că sîntem 
deosebit de mulțumiți de felul 
în care s-a desfășurat vizita, de 
convorbirile, de rezultatele vizi
tei și discuțiilor. Credem că 
toate acestea vor deschide noi 
perspective colaborării viitoare 
dintre țările noastre, ceea ce 
corespunde intereselor celor 
două popoare, cauzei unei cola
borări largi internaționale, păcii 
în lume.

Acum, sînt gata să ascult în
trebările dumneavoastră.

MICHEL TOURGUY, co
respondentul agenției France 
Presse la Havana: Aș dori să 
știu dacă programul vizitei 
in Costa Rica s-a modificat 
sau se menține ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : începând de
mîine dimineață, de la ora 10,00, 
ora locală din Costa Rica, ne 
vom afla în această țară.

ILIE CIURASCU, Televi
ziunea română: Am dori să 
vă aflăm părerea, acum, îna
inte cii cîteva minute de pu
blicarea comunicatului co
mun, despre rezultatele con
crete ale convorbirilor pe 
care le-ați avut cu tovarășul 
Fidel Castro și ceilalți con
ducători ai Republicii Cuba.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : în comunicatul 
comun se va putea vedea că

cele două delegații au dat o 
înaltă apreciere rezultatelor de 
pină acum ale colaborării dintre 
partidele și statele noastre. De
legația noastră și eu personal 
am dat o înaltă apreciere și 
considerăm ca poporul cubanez, 
sub conducerea partidului său 
comunist, a obținut succese re
marcabile în construcția socie
tății socialiste. .

Nu doresc să anticipez cele 
înscrise in comunicat, dar el re
flectă pe deplin și posibilitățile 
de colaborare economică, tehni
co-științifică și culturală, pre
cum și dorința partidelor și po
poarelor noastre de a întări co
laborarea reciprocă, solidarita
tea cu celelalte țări socialiste, 
cu toate popoarele care luptă 
pentru independența și suvera
nitatea lor.

MARTA SOLIS, corespon
denta revistei „Siempre" din 
Mexic : Cum se dezvoltă re
lațiile dintre România si 
Uniunea Sovietică, dintre 
România și Statele Unite și 

ce nivel se află aceste 
momentul de

la 
raporturi în 
față ?

TOVARĂȘUL (NICOLAE 
CEAUȘESCU : Relațiile Româ
niei cu Uniunea Sovietică se 
dezvoltă în condiții bune ; ele 
au. de altfel, la bază tradiții 
îndelungate, orînduirea socia
listă comună și vecinătatea in
tre cele două țări. Voi menționa 
numai că. în relațiile economi
ce, Uniunea Sovietică ocupă un 
loc important — circa 25 la sută 
din comerțul exterior al Româ
niei. Există o conlucrare largă 
și în alte domenii de activitate, 
atît între partidele, cît și între 
popoarele noastre, există o cola
borare largă în acțiunea pe plan 
internațional pentru o politică 
de colaborare și pace între toate 
popoarele lumii.

în ceea ce privește Statele 
Unite. România întreține, de 
asemenea, relații de colaborare 
largi. Această colaborare, bazată 
pe principiile coexistenței paș
nice, a căpătat o dezvoltare mai 
mare în ultimii ani, ca urmare 
a vizitei președintelui Nixon in 
România și a vizitei mele in 
Statele Unite.

OMAR MARTINEZ, „Ju- 
ventud Rebelde", Cuba: 
Am dori să cunoaștem parti
ciparea României in cadrul 
C.A.E.R. și ce influență 
are colaborarea din cadrul 
C.A.E.R. asupra economiei 
românești ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : România este 
printre țările fondatoare ale 
C.A.E.R. în cei peste 20 de ani 
de activitate și colaborare în 
cadrul acestui organism, fără 
îndoială că s-au obținut o serie 
de rezultate pozitive. Noi con
siderăm că colaborarea în ca
drul C.A.E.R.. bazată pe princi
piile socialiste — egalitatea in 
drepturi, întrajutorarea tovără
șească și avantajul reciproc — 
creează condiții pentru o dez
voltare activă a fiecărei econo
mii socialiste, pentru întărirea 
independenței fiecărui stat și 
contribuie la un avint continuu 
al fiecărei economii naționale.

DIAZ MANOLO, Pren- 
sa Latina : Ce însemnătate 
are pentru Europa și pentru 
întreaga lume destinderea pe

vechiul continent și ce im
portanță acordă țara dumnea
voastră Conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa ?

TOVARĂȘUL nicolae 
CEAUȘESCU : România. îm
preună cu alte țări socialiste, 
s-a pronunțat de mulți ani pen
tru înfăptuirea securității în 
Europa și pentru o Conferință 
general-europeană.

Am participat activ la lucră
rile pregătitoare de la Helsinki, 
am luat parte la prima fază. Ia 
Conferința miniștrilor de exter
ne. Apreciem că rezultatele ob
ținute pină acum sînt bune și 
deschid perspective pentru a 
așeza relațiile dintre statele 
europene pe principii noi, care 
să asigure o colaborare multi
laterală în toate domeniile de 
activitate, să excludă forța și 
amenințarea cu forța, să asigure 
respectul independenței și suve
ranității fiecărui stat, egalitatea 
în drepturi, respectul integrității 
teritoriale, ceea ce, fără nici o 
îndoială, va constitui un eveni
ment de însemnătate istorică 
pentru continentul european, 
dar, aș putea spune, că va exer
cita o influență favorabilă asu
pra întregii vieți internaționale.

De aceea, vom participa activ 
la faza a doua, în care se vor 
elabora documentele. Vom ac
ționa pentru crearea unui orga
nism permanent, care să asigu
re consultări și soluționarea 
unor probleme în viitor. Spe
răm că această conferință se 
va încheia în prezența condu
cătorilor de state sau de guver
ne ai țărilor participante.

CLAUDO REGIN, co
respondentul Agenției „Reu
ter" la Havana : Am dori să 
știm, excelență, cum se dez
voltă relațiile dintre Româ
nia și Republica Populară 
Chineză P

TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU : Relațiile dintre 
România și Republica Populară 
Chineză se găsesc la un nivel 
bun și vor continua să cunoască 
o dezvoltare bazată și pe faptul 
că atît economia noastră, cit și 
economia Republicii Populare 
Chineze sînt în dezvoltare con
tinuă, pe apropierea dintre cele 
două popoare, pe faptul că 
ambele popoare, construiesc so
cialismul. De aceea, ca o carac
terizare generală, aș putea spune 
că prevedem ca relațiile Româ
niei cu Republica Populară Chi
neză, ca și cu toate țările socia
liste, de altfel, să continue să se 
dezvolte în viitor pe un drum 
ascendent.

DIAZ MANOLO, Pren-~ 
sa Latina : Cum se dezvoltă 
relațiile de colaborare dintre 
România și țările din așa-zisa 
lume a treia, îndeosebi cele 
din America Latină ?

TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU : România acordă 
o atenție deosebită colaborării 
cu țările care și-au cîștigat in
dependența națională și lupta 
pentru dezvoltarea economico- 
socială independentă. Aș putea 
spune că întreținem relații 
foarte bune cu toate țările in 
curs de dezvoltare care luptă 
pentru dezvoltarea lor indepen
dentă.

Vizita făcută, cu un an și ju
mătate în urmă. într-un număr 
mare de țări din Africa este 
tocmai o expresie a acestor re
lații. De asemenea. în acest ca
dru. acordăm o mare atenție 
relațiilor cu țările Americii La
tine. de care sîntem legați prin 
vechi raporturi de prietenie și 
de care ne leagă și o anumită 
asemănare în dezvoltarea cultu
rii, ca urmare a originii latine. 
Vizita pe care o facem acum in 
mai multe țări ale Americii La
tine și care a început cu prima 
țară socialistă de pe acest con
tinent constituie expresia dez
voltării acestor relații, este o 
vizită de prietenie, de coopera
re, în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei colaborării și 
păcii generale.

MARTA SOLIS, corespon
denta revistei „Siempre" din 
Mexic : Ce importanță acordă 
România grupului țărilor 
nealiniate ? Ce credeți ca ar 
putea face țările socialiste 
pentru apropierea și mai 
mare de aceste țări?

TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU : Pornind de la 
faptul că țările nealiniate, 
sau cele mai multe dintre ele, 
sînt state care luptă pentru dez
voltarea lor economică indepen
dentă, că sînt direct interesate 
in lichidarea politicii imperia
liste de forță și dictat, a colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru așezarea relațiilor 
dintre state pe noi principii, că 
toate sau aproape toate aceste 
state sînt interesate în găsirea 
unor căi mai bune de colaborare 
între ele și de creare a condi
țiilor pentru un sprijin mai pu
ternic pentru țările în curs de 
dezvoltare, România apreciază 
că întîlnirea de la Alger poate 
avea un rol important în dez
voltarea solidarității acestor 
state, în direcția la care m-am 
referit. De aceea, apreciem in 
mod pozitiv această conferință, 
eforturile țărilor nealiniate și 
sperăm că lucrările conferinței 
vor aduce o contribuție de 
seamă la lupta împotriva impe
rialismului. colonialismului și 
neocolonialismului. Nu aș pu
tea. desigur, să vorbesc în nu
mele altor țări socialiste, dar 
România — și cred că și alte 
țări socialiste — sînt interesate 
ca această conferință să se 
desfășoare în cele mai bune 
condiții și să dezvolte activ o 
colaborare cu aceste state. De 
altfel, vă pot spune că avem 
relații bune de colaborare cu 
toate statele participante la 
conferința de la Alger si dșrjm 
să extindem conlucrarea cu ele 
în toate domeniile de activitate.

MICHEL TOURGUY, co
respondentul agenției Fran
ce Presse : Nu de mult, viito
rul președinte al Argentinei, 
atunci cînd era, pur și simplu, 
un exilat politic, a fost în 
România. Acest fapt se pare 
că este un mesaj favorabil 
pentru vizita ne care domnul 
președinte o va face în Ar
gentina. Ne-ați putea vorbi de 
propunerile concrete pe care 
le duceți la Buenos Aires cu 
acest prilej ?

tovarășul nicolae 
CEAUȘESCU : într-adevăr, la 
începutul acestui an, generalul" 
Peron a vizitat România. Am 
avut cu el o convorbire înde
lungată cu privire la colabora
rea dintre Argentina și Româ
nia. la o serie de aspecte ale 
procesului revoluționar care se 
desfășoară în America Latină, 
precum și cu privire la viața 
internațională. Vă pot spune că 
am ajuns la multe concluzii 
comune, că ne-am despărțit în 
relații de prietenie. Aștept cu 
multă plăcere vizita in Argen
tina și reîntîlnirea cu generalul 
Peron, care va avea loc după 
alegerile din septembrie. EI va 
fi. atunci, președinte ales al Ar
gentinei.

Avem în vedere să punem ba
zele unei largi colaborări între 
România și Argentina în dome
niile economic, științific, cultu
ral, să realizăm unele acorduri 
de colaborare pe termen Înde
lungat în multe domenii de 
activitate. Sper că și rezultatele 
vizitei in Argentina vor fi foar
te elocvente in această privință.

MIHAI FABIAN, corespon
dentul Age'pres la Havana: 
In urma vizitei pe care o în
treprindeți în Cuba, ca și a 
convorbirilor purtate cu to
varășul Fidel Castro în luna 
mai 1972 la București, care 
considerați că sînt perspecti
vele dezvoltării relațiilor de

colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Cuba, dintre 
România și Cuba ?

tovarășul nicolae 
CEAUȘESCU : Am arătat că 
între Partidul Comunist.’ Român 
și Partidul Comunist din Cuba, 
între popoarele noastre există 
relații bune de colaborare. în 
cadrul convorbirilor pe. care 
le-am avut la București și la 
Havana, sau mai bine zis în 
Cuba, am ajuns la multe înțe
legeri privind extinderea aces
tei colaborări, atît între partide, 
cit și intre popoarele noastre. 
De aceea, apreciez că vizita în 
Cuba, rezultatele care se contu
rează constituie un bun început 
pentru întreaga vizită pe care o 
facem în America Latină.

OMAR MARTINEZ, „Ju- 
ventud Rebelde", Cuba: Vă 
rog să-mi permiteți să pun o 
întrebare cu privire la stra
tegia economică a României: 
care sînt principalele priori
tăți pentru anii viitori ?

TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU : România se gă
sește acum într-o nouă etapă 
de dezvoltare. Această etapă a 
fost definită de Congresul al 
X-lea al partidului ca etapa 
făuririi societății socialiste mul- 
tilateral-dezvoltate. Obiectivul 
fundamental este, deci, ridica
rea societății socialiste pe o 
treaptă superioară economică, 
științifică, culturală, a creșterii 
bunăstării materiale și spiritu
ale a întregului popor, dezvol
tarea formelor oganizatorice co
respunzătoare de participare ac
tivă a întregului popor la con
ducerea activității economice, 
sociale, a întregii activități de 
făurire a socialismului. în acest 
cadru, acordăm o mare atenție 
industrializării, avem în vedere 
să ne apropiem de țările indus
triale avansate. Dezvoltăm 
într-un ritm înalt agricultura, 
considerînd că ea constituie o 
latură importantă a economiei 
românești și,. cum am mențio
nat. acordăm o mare atenție 
științei, invățămîntului. factori 
primordiali pentru progresul so
cietății socialiste, pentru făuri
rea unei societăți socialiste cit 
mai înaintate.

Vă pot spune că rezultatele pe 
primii doi ani și jumătate ai 
actualului cincinal demonstrea
ză că prevederile Congresului 
al X-lea sînt pe deplin realiste, 
deoarece, nu numai că am rea
lizat prevederile cincinalului, 
dar am obținut o creștere mai 
rapidă a industriei și sînt create 
condiții pentru realizarea pla
nului cincinal înainte de ter
men.

MARTA SOLIS, revista 
„Siempre", Mexic: Am, 
domnule președinte, o între
bare care mă interesează per
sonal : recent, România a sta
bilit relații cu Mexicul. Pe 
ce teren concret crede dom
nul Ceaușescu că se pot 
dezvolta aceste relații bila
terale ?

TOVARĂȘUL nicolae 
CEAUȘESCU: Am salutat cu 
multă satisfacție stabilirea rela
țiilor dintre România și Mexic. 
Apreciez că există condiții pen
tru o colaborare economică, pre
cum și în domeniile științei, cul
turii. De altfel, aș dori să men
ționez că și pină acum. în ca
drul Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme inter
naționale. reprezentanții țărilor 
noastre au conlucrat foarte ac
tiv și sper ca și în viitor aceas
tă colaborare se va intensifica, 
ceea ce va contribui la înfăptu
irea în viața internațională a 
unor principii noi, care cores
pund pe deplin și intereselor 
poporului român și intereselor 
poporului mexican.

In încheierea conferinței de presă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luindu-și rămas bun de la ziariști, a fost salutat 
printr-un ropot de aplauze, puternice și prelungite.

La Potlogi, mecanizatorii Ion Serbau, Florea Cîrciumaru și Radu Stan își prelungesc ziua 
de lucru la arat pină către miezul nopții...
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continuă în toate unitățile agri
cole. La Cornești, două sute de 
cooperatori participau. alaltă
ieri. la transportul în cîmp a 
gunoiului de grajd. Suprafața 
fertilizată era una dintre tar
lalele destinate culturii griului. 
Cite 20 de tone la hectar se 
administrau din prețiosul în- 
grășămînt. terenul respectiv 
fiind ales de către inginerul șef 
al cooperativei ca lot demon
strativ. De asemenea, la Picior 
de Munte și Ghergani. coopera
torii au transportat în cîmp. 
toată săptămîna trecută, guno
iul de grajd, dînd încărcătură 
unei perioade cu mai puține lu
crări stringente. Iar la Colanu, 
însuși inginerul agronom Gheor- 
ghe Teodoroiu coordona activi
tatea transportării în cîmp a 
celor aproape o mie de tone în
grășăminte naturale. Trei re
morci deservite de un dispozi
tiv de încărcat împrumutat de 
la I.A.S. aveau mers continuu. 
Mecanizatorul Stelian Serb, Ion 
Nedelcu și Stelian Ghiburcea 
au reușit în ziua aceea cîte 
treizeci de transporturi fată de 
numai douăzeci cît prevedea 
graficul. 150 de hectare de te
ren repartizate griului sînt ex
cepțional de bine pregătite.

De fapt, transportul in cimp 
a îngrășămintelor este lucra

un substantial avans luat în 
competiția „prevederile cinci
nalului îndeplinite înainte de 
termen".

• SEMĂNATUL GRÎULUI A 
ÎNCEPUT in majoritatea unită
ților agricole dimbovițene. Ex
plicația acestei declanșări tim
purii a campaniei semănatului 
ne-o dau specialiștii care sus
țin că în zona Dimbovitei e- 
poca optimă de semănat incepe 
o dată cu primele zile ale lu
nii septembrie și se incheie, 
cel mai tirziu. pe 5—6 octom
brie. Pentru că, susțin dumnea
lor. „răsăritul și înfrătitul griu
lui trebuie să se producă în 
toamnă și nu primăvara cum. 
de mulți ani încoace, se in- 
timplă la noi, respectind indi
cațiile de la centru, firește va
labile in restul tării". Iar coo
peratorii din Odobești. din Mă- 
tăsaru, Crovu și Potlogi. au 
semănat deja cite 30—40 de hec
tare cu griu precum și aproa
pe în întregime suprafețele re
partizate secarei pentru masă 
verde. Aici, ca și în celelalte 
cooperative agricole, începind 
de astăzi sau miine ritmul se
mănatului va fi unul normal, 
altădată întîlnit in ultima de
cadă a lunii septembrie si oc
tombrie. Concomitent. supra
fețele de griu sint repartizate 
mecanizatorilor pentru a le lu
cra în acord global. Este o idee 
nouă in județul Dîmbovița și 
oamenii îi întrevăd eficienta.

• CA INTRE VECINI. Zilnic, 
trei, patru sute de tractoare se
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Chimiștii.
Foto: GH. CUCU

pornit, dacă această comparație cu începuturile nu este 
numai o formulă propagandistică, ci și necesitatea fiecărei 
conștiințe de a-și păstra luciditatea, pentru că nu există 
miracole, ne-am convins și ne convingem, societățile nu for
țează ușile progresului cu șperacle, nu s-a întîmplat nicăieri 
ca peste noapte să curgă rîuri de lapte și de miere - la fel 
de important este să cunoaștem mereu unde ne aflăm, cum 
arătăm, ce avem de făcut ; și asta în cuvinte simple și severe 
prin puterea lor de a evoca și convinge. Cochetăriile și lozin
cile fără acoperire în realitate au încetat să mai aibă un 
auditoriu docil, și în general stînjenesc, cad alături de ade
văratele și presantele rosturi ale fiecăruia și ale tuturor.

S-ar putea totuși ca pentru cei mai 
tății noastre, pentru cei care trecutul 
de istorie și de literatură, comparația 
cu începuturile, cu acel de unde am
de revelatoare și tulburătoare ca pentru generațiile vîrstnice ;

tineri oameni ai socie- 
întîizie doar in cărțile 

frecventă a prezentului 
pornit să nu fie la fel

este normal să fie așa, atîta vreme cit pentru fiecare gene
rație societatea pornește totdeauna dintr-un alt timp istoric 
și dintr-o altă perspectivă economică. Dar nu ca un cadou 
pe care generațiile și-l fac cu nonșalanță sau ca o deprindere 
insolită, iată ce ne-au lăsat cei dinaintea noastră și iată ce 

vă lăsăm noi vouă, să vedem ce-o să lăsați voi celor care 
vă urmează, înțeleasă astfel trecerea generoasă a generațiilor 
ar semăna mai curind cu o luptă surdă, răbufnind în sus
piciuni și nemulțumiri. Este insă incontestabil că azi sîntem 
mai bogați ca acum zece ani, așa cum, acum zece ani am 
fost mai bogați ca în urmă cu douăzeci de ani, dor peste 
zece ani vom fi mai bogați ca azi, ceea ce nu înseamnă că 
atunci sau mai tirziu se va fi uitat de unde am pornit. Este 
aceasta o continuă desăvîrșire a sentimentului de a fi învins 
și de a fi ajuns acolo unde, generații de-a rindul, au visat 
să aiungă. Este aceasta marea răspundere si marea încercare 
a fiecărei generații față de generațiile care o preced. Este 
aceasta marea răspundere și marea încercare a tinerei gene
rații de azi.

Mecanizatorii de la secția Picior de Munte, a S.M.A. Mătăsaru, 
execută arături de vară pe o sută de hectare la Cooperativa 
agricolă din Raci, „timpul e bun, noi am terminat de arat, 
iar sprijinul ce-l acordăm vecinilor e important pentru ei", a 
ținut să ne spună tovarășul Marin Popa, șeful secției de me

canizare Picior de Munte.

rea patronată, peste tot. de că
tre organizațiile U.T.C. Peste 
o sută de echipe uteciste au în 
aceste zile ca program de acti
vitate fertilizarea pămîntului. 
îndeosebi a acelor terenuri pla
nificate a fi însămînțate cu 
griu.

• CINCISPREZECE MII RE 
HECTARE PREGĂTITE PEN
TRU SEMĂNAT, și cu fiecare 
zi — pe măsură ce cartofii, 
sfecla de zahăr sînt recoltate 
iar porumbul furajer însilozat 
— alte 400—500 de hectare se 
adaugă celor înscrise deja în 
bilanț. La Dărmănești. tovară
șul Paul Gheorghiu, președin
tele cooperativei, afirma că 
ceea ce s-a reușit pină acum, 
aproape două sute de hectare 
pregătite pentru semănatul 
griului, s-a făcut cu maximă 
grijă. Angajamentul unității de 
a realiza în 1973 o producție 
medie de peste 3 200 kilograme 
griu la hectar. încă de acum se 
pregătește. Iar Dărmăneștiul 
este doar un exemplu. Ase
mănător. Ia Cojasca. Cornești, 
Titu. Petrești. Pucheni. Răz- 
vad și Raciu, oriunde am oprit 
de-a lungul itinerariului repor
tericesc. am consemnat apre
cierea specialiștilor, a mecani
zatorilor și cooperatorilor cum 
că ..in toamna aceasta supra
fețele pregătite în vederea în- 
sămînțării griului sînt cu mult 
mai mari decit in aceeași pe
rioadă a anilor precedenti. iar 
din punct de vedere calitativ 
lucrările au fost executate ire
proșabil". în județul Dîmbovi
ța. cincisprezece mii de hec
tare au fost pregătite pentru se
mănat. ceea ce înseamnă o 
treime din suprafața ce va 
primi în toamna aceasta se
mințe din soiuri mai producti
ve. și pentru care, angajamen
tul județului prevede obținerea 
unei producții medii de peste 
trei mii de kilograme la hectar, 
ceea ce însemnă recuperarea 
nerealizărilor din acest an și

deplasează de la o secție la al
ta. sprijinind acțiunea de în
cheiere a campaniei arăturilor 
de vară. Mecanizatorii de la 
secția Picior de Munte, de 
pildă, lucrează in aceste zile 
la Reci. unde și-au asumat 
răspunderea executării arături
lor pe o sută de hectare. între 
ei Ion Badea, Marin Dragomir, 
Vasile Tatu. Ion Obejdeanu, 
Marin Motrojan se evidențiază.

Intre evidențiații secției dă 
mecanizare ce deservesc Coope
rativa agricolă din Odobești se 
află și utecistul Dumitru Criș- 
tache, cel care a arat și a 
semănat primele douăzeci dp 
hectare planificate păioaselor.

De asemenea. în tarlalele coo
perativei agricole din Potlogi 
i-am întîlnit pe cei 14 mecani
zatori de la Crovu care arau in 
vederea insămințării griului 
pe terenul de pe care se recolta
se mazărea și fasolea. Prin aceas
tă asociere de forțe ..ca intre 
vecini" sint create toate condi
țiile ca in cîteva zile arăturile 
de vară să fie încheiate si pe 
ultimele suprafețe, astfel incit 
campania de toamnă să fie 
sprijinită cu toate forțele de că
tre mecanizatorii, de către cei 
peste o mie cinci sute de meca
nizatori ai județului Dîmbovița.

Dar iată in același timp și un
• SEMNAL DE ALARMĂ 

pe care-1 dorim recepționat de 
organele în drept. In primul 
rînd, semnalăm existenta a 
mult prea multe semănători 
SU-29 încă nereparate. îndeo
sebi la stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii din sudul 
județului. De asemenea, exis
tenta a multe tractoare fără 
tractoriști. Motivul cum că unii 
mecanizatori au recrutat și vor 
merge să-și satisfacă serviciul 
militar, nu este un motiv. Din
tre țăranii cooperatori ce au 
deprins meseria de mecaniza
tor, dintre absolvenții școlilor 
profesionale se cer de urgență 
completate efectivele secțiilor 
de mecanizare. Volumul lucră
rilor pentru această toamnă e 
mare, iar importanța respectă
rii epocii optime este determi
nantă. In foarte multe unităti 
agricole inginerii încă nu și-au 
fixat lotul demonstrativ care, 
așa cum s-a subliniat la recen
tele consfătuiri ale griului, tre
buie să cuprindă cel puțin 
zece la sută din suprafața cul
tivată. iar cît privește spatiile 
de depozitare, cea mai mare 
parte a acestora se află intr-o 
stare deplorabilă. încă n-au fost 
revizuite, n-au fost reparate. Si 
timpul presează...

Acesta este tractorul care de aproape două săptămîrd U 
așteaptă pe mecanizatorul Niță Mihalache (de la S.M.A. MIM- 
saru) plecat, nimeni nu știe unde și cu ce treburi. în pe
rioada respectivă, cu această mașină s-ar fi putut executa 

lucrări in valoare de cîteva zeci de mii de lei...

Odobești: in aceste palide. se susține aici, va fi depozita' 
pierderi (! ?} recolta acestei toamne. Foto: ST. VI
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Conferința de presă a tovarășului Nicolae Ceaușescu ținută la reședința oficială din capitala 
Republicii Cuba

ți cultură din capitala Cubei
Duminică la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au vi
zitat instituții de științe, artă și 
cultură din capitala Cubei. în 
cursul vizitei, oaspeții români 
âu fost însoțiți de Osvaldo 
porticos Torrado, președintele 
Republicii Cuba, Vilma Espin, 
președinta Federației femeilor 
cubaneze, și Belarmino Castilla, 
viceprim-ministru și ministru 
al educației.

Primul popas se face la Aca
demia de științe a Cubei, care iși 
are sediul in monumentala clă
dire a Capitoliului din Havana.

Președintele Academiei. ,dr. 
Zoilo Marinello, cunoscut om de 
știință, adresează, în numele 
conducerii acestei prestigioase 
instituții, a tuturor lucrătorilor 
săi, ca și în numele conducerii 
Universității din Havana, repre
zentată prin rectorul său, prof. 
Hermes Herrera, un călduros 
bun venit, arătînd că reprezen
tanții științei și învățămîntului 
din Cuba se simt profund ono
rați de această vizită.

în sala de consiliu a Acade
miei, oaspeții români sint in
formați despre modul in care 
este organizată cercetarea știin
țifică in Cuba și despre condițiile 
in care a luat ființă acest înalt 
for științific. Academia a fost 
înființată in 1962, ca expresie a 
preocupării conducerii de partid 
și de stat a Cubei de a asigura 
,o dezvoltare multilaterală a ță
rii, inclusiv prin crearea unor

Dineu oferit in onoarea tovarășului
->

Osvaldo Dorticos Torrado, 
președintele Republicii Cuba

Duminică seara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, în saloanele 
reședinței puse la dispoziția lor 
în Havana, un dineu în onoarea

PLECAREA DIN HAVANA
(Urmare din pag. I) 

conducători de instituții centra
le. Totodată, se aflau pe aero
port șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Havana, membrii 
Ambasadei române și personalul 
român care-și desfășoară activi
tatea in Cuba.

Este ora 8.45 (ora locală). Co
loana oficială intră pe aeroportul 
„Jose Marti", împodobit sărbăto
rește cu drapelele României și 
Cubei. Pretutindeni flutură trico
lorul românesc, pot fi văzute 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, domnește atmosfera 
specifică evenimentelor de mare 

emnătate. Mii de oameni ai 
'« din Havana, veniți să-și 

bun de la înalții oaspeți 
- o impresionantă ma

centre moderne ale științei și 
învățămîntului. înainte de vic
toria revoluției, în Cuba exista 
o academie de științe naturale 
și exacte, a cărei activitate era 
însă restrînsă, limitată la aspec
te formale. Astăzi, academia 
dispune de o rețea de institute 
de cercetări, în care lucrează 
4 300 de persoane, dintre care a- 
proape jumătate sint cercetători.

Se acordă o atenție deosebită 
legăturii între știință și produc
ție, îndreptării activității de cer
cetare spre acele domenii 'care 
prezintă un interes esențial pen
tru economia națională. Acade
mia întreține legături strînse cu 
instituțiile similare din țările 
socialiste, printre care și cu 
Academia Republicii Socialiste 
România. Este evocată in con
text personalitatea primului 
președinte al Academiei cuba
neze, Antonio Nunez Jimenez, 
proeminent savant speolog, bun 
prieten al României, care a făcut 
larg cunoscută în Cuba școala 
românească de speologie și pe 
reprezentanții săi cei mai stră
luciți, printre care Emil Racovi- 
ță. Legăturile de colaborare 
dintre cele două țări pe tărîmul 
științei se dezvoltă, de altfel, cu 
precădere tocmai în domeniile 
speologiei și biospeologiei, ca și 
cele ale geologiei și chimiei.

Exprimînd satisfacția pentru 
roadele acestei colaborări, pre
ședintele Academiei arată că 
există posibilități largi de extin
dere a cooperării, așa cum se 

tovarășului Osvaldo Dorticos 
Torrado, președintele Republicii 
Cuba, și a soției acestuia.

Au luat parte tovarășii Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, George Ma- 
covescu, Bujor Almășan, alte 
persoane oficiale care îl înso
țesc pe tovarășul Nicolae 

nifestare de simpatie conducăto
rului partidului și statului nos
tru. Ovațiile și uralele sint 
întrerupte numai de vocea ace
lor grupuri care, în semn de 
respect și prețuire, scandează 
într-o românească cu ac
cent spaniol „Ceaușescu-P.C.R.". 
„Ceaușescu pe curind". Multi 
poartă pancarte cu inscripția „Vă 
așteptăm să reveniți în Cuba".

Fanfara militară intonează im
nurile de stat ale celor două țări. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășul Osvaldo 
Dorticos Torrado, trece în revistă 
garda de onoare, se înclină in 
fața drapelelor de stat ale Ro
mâniei și Cubei. Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună 

desprinde și din discuțiile pur
tate în prezent în vederea sem
nării viitorului acord de colabo
rare științifică. Un aspect con
cret de extindere a acestei co
laborări l-ar putea constitui în
tocmirea în comun a hărții geo
logice a provinciei Camaguey, 
al cărui subsol adăpostește nu
meroase bogății naturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vorbit gazdelor despre principi
ile activității de cercetare 
științifică în țara noastră, sub
liniind direcțiile și preocu
pările majore actuale în a- 
cest domeniu. Secretarul gene
ral al partidului evidențiază. în 
continuare că. intr-adevăr, exis
tă o experiență bună pe tărîmul 
colaborării științifice dintre cele 
două țări și este necesar ca ea 
să fie continuată și extinsă. 
„Considerăm că propunerea dea 
se elabora o hartă geologică a 
provinciei Camaguey prin co
laborarea geologilor români și 
cubanezi este foarte bună și o 
putem considera, dacă și tovară
șul Dorticos este de acord (pre
ședintele Osvaldo Dorticos : 
sinlem intru totul de acord) ca 
o chestiune stabilită ; putem 
trece la aplicarea sa, după cum 
putem colabora în toate dome
niile dacă ne punem de acord și 
dispunem de forțele respective'' 
— declară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ♦

în legătură cu aceeași proble
mă, a colaborării dintre oame
nii de știință români și cei

Ceaușescu în vizita sa în Cuba.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

Osvaldo Dorticos Torrado au 
toastat pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de caldă 
cordialitate.

cu tovarășa Elena Ceaușescu iși 
iau rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Havana, care au venit să-i 
salute la aeroport.

La apropierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu de mulțimea a- 
flată pe aeroport se scandează 
minute în șir „Ceaușescu" și 
„Ceaușescu pe curind".

înalții oaspeți români răspund 
cordial locuitorilor Havanei, 
string multe din miinile ce se 
întind din mulțime.

împreună cu tovarășul Dorti
cos, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă spre avionul preziden
țial.

Apoi președintele Nicolae 
Ceaușescu se îmbrățișează căl

cubanezi, tovarășa Elena 
Ceaușescu înminează președin
telui Academiei de științe din 
Cuba primul volum al lucrării 
științifice „Rezultatele expediți
ilor biospeologice cubano-româ- 
ne în Cuba", apărut recent în 
Editura Academiei Republicii 
Socialiste România și care în
sumează un număr de valoroase 
studii de specialitate, semnate 
de oameni de știință din Cuba 
si România, ca și de speologi 
din alte . țări. In continuare, 
tovarășa Elena Ceaușescu se in
teresează, în calitatea sa de di
rector general al Institutului 
central de cercetări chimice din 
România, de aspecte ale activi
tății de cercetare, în domeniul 
chimiei, în Cuba.

Sint vizitate apoi Muzeul de 
științe naturale și Muzeul de 
arheologie, amenajate în incinta 
academiei și care reprezintă 
roade ale muncii cercetătorilor 
acesteia.

La plecare, mulțumind condu
cerii Academiei pentru primirea 
făcută, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a urat succes în ac
tivitatea sa viitoare, exprimin- 
du-și încă o dată convingerea 
asupra rezultatelor fructuoase 
pe care le va avea dezvoltarea 
colaborării științifice româno- 
cubaneze.

în continuarea vizitei, oaspeții 
români și gazdele cubaneze se 
opresc la Muzeul de arte deco
rative, unde se află expuse bo
gate colecții de mobile, porțela
nuri și tapiserii și unde, în pre
zent, se află deschisă o expozi
ție de artă populară românească, 
ce se bucură de un frumos 
succes.

Un ultim popas are loc la 
Muzeul de istorie a orașului 
Havana, amenajat în fostul 
palat al căpitanilor generali ai 
Cubei și care adăpostește măr
turii prețioase ale luptei de 
peste un secol a poporului 
Cubei pentru independență și li
bertate.

Dind o înaltă apreciere expo
natelor acestui muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat in 
încheiere în Cartea de onoare.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de :
ION CIRJE, MIRCEA MOAR- 
CAȘ, ROMULUS CAPLESCU
Telefotografii: ION DUMITRII,

RADU CRISTESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu semnează în cartea de aur a Muzeului de istorie a orașului Havana

duros cu tovarășii Osvaldo Dor
ticos Torrado și Raul Castro, 
iar tovarășa Elena Ceaușescu 
se îmbrățișează cu tovarășa 
Vilma Espin, string miinile ce
lor prezenți care le urează drum 
bun. Solii poporului român iși 
iau apoi rămas bun cu căldură 
de la celelalte oficialități cuba
neze,

De pe scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu salută 
încă o dată pe cei prezenți. Mul
țimea aplaudă îndelung. Este 
ora 9.00. ora locală. Avionul pre
zidențial alunecă din ce in ce 
mai repede pe pistă și, după 
citva timp, se pierde in zare, 
indreptindu-se spre capitala Re
publicii Costa Rica. La Muzeul artelor decorative, unde s-a organizat o expoziție de artă populară românească
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CONSUMURI MINIME-EFICIENȚĂ SPORITĂ I LUMINĂ PE 
JUMĂTATE

Valoarea acțiunilor

întreprinse de tineri i S-au irosit 1500 tone de metal i fost 
fami-

TREI ȘARJE DE
TETRACICLINĂ DIN
MATERIE PRIMA

ECONOMISITĂ
Ofensiva împotriva risipei fi

gura în momentul declanșării 
întrecerii uteciste „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen" 
printre acțiunile de amploare ale 
organizațiilor U.T.C. din între
prinderile ieșene. O revenire la 
Fabrica de antibiotice Iași după 
opt luni de întrecere oferă ocazia 
reporterului să noteze in drep
tul celor mai multe puncte din 
angajamentul inițial, scurt și 
concis : îndeplinit sau. și aceasta 
in suficient de multe cazuri, 
depășit. Oricum și într-un caz 
și în celălalt aceasta nu înseam
nă că ofensiva s-a oprit. Același 
Vasile Agafiței. secretarul comi
tetului U.T.C. pe fabrică, și nu 
numai el. ne vorbește despre toa
te succesele obținute in acest răs
timp- Ne referim, desigur, la 
succesele care atestă importante 
economii de energie electrică, 
economii de materii prime, de 
abur tehnologic și de apă po
tabilă. Semnificative sînt rezul
tatele secției a treia și a patra. 
La secția a treia, de exemplu, 
reducerea consumului specific 
va asigura pină la sfirșiiul anu

Fabrica 
de antibiotice lăți

lui producerea unui număr de 
100 000 unități industriale de 
antibiotice peste plan și reali
zarea unui venit suplimentar, 
respectiv economii, de aproape 
jumătate de milion. La început 
Părea aproape imposibil. Acum 
~ste deja o realitate marcată 
zilnic de creșterea randamentu
lui înregistrat la extragerea 
streptomicinei, uscarea tetraxi- 
nului, spălarea și uscarea 
levitextului. Tot în aceeași sec
ție există certitudinea de acum, 
că vor fi realizate prin economi
ile făcute la materii prime. 3 
șarje de tetraciclină și 2 de vita
mina B,„ în valoare de aproape 
1 milion.

Nici secția a patra nu stă mai 
prejos. Creșterea randamentului 
de recuperare a clorurei de 
metilen (venit de 8 500 lei lu
nar), a randamentului de uscare 
a ampicilinului (9 000 lei lunar), 
creșterea randamentului de re
cuperare a esterului cu 5 la 
sută, a acidului fenilacetic cu 3 
la sută, a alcoolului etilic cu 1 
la sută și a procesului de atomi
zare a salvopilinului cu 1.5 la 
sută presupune aceeași confrun
tare consecventă și vertiginoasă 
cu risipa în care organizația de 
tineret își pune în valoare nu 
numai capacitatea de organiza
tor. ci și priceperea profesională 
a tinerilor. Inovația uteciștilor 
Traian Mihalache și Nicolae 
Costandache în urma căreia vor 
fi economisiți 90 000 mc de abur 
tehnologic, ca și cea a echipei 
maistrului Gheorghe Gorăscu, 
prin care se economisește lunar 
cantitatea de 150 000 litri apă po
tabilă, se Înscriu viguros în pla
nul de acțiune al organizației 
U.T.C., pentru creșterea contri
buției tinerilor în reducerea 
consumurilor de materii prime 
și materiale.

ION CHIRIAC

(Urmare din pan. L)

în educația moral-cetățenească. 
Un tinăr muncitor, 
unor abateri de la 
de producție, și-a
tr-o bună zi, la gazeta de ue- 
rete. chipul conturat in liniile 
groase 
rit. s-a 
auzind 
spatele 
foc. Se . .
zînd că e vorba despre altul și 
cînd colo... A pornit repede 
spre vestiare. Și-a schimbat 
hainele de lucru cu cele de oraș 
și s-a îndreptat spre poarta în
treprinderii. Numai eă secre
tarul comitetului U.T.C., anun
țat imediat, i-a ieșit înainte. 
„Plec, i-a spus acestuia. E ade
vărat, sint vinovat, dar faceți- 
mi orice altceva, tăiați-mi 10 la 
sută din salariu, orice, numai 
caricatură la gazetă nu“. A ve
nit și maistrul său și cîțiva co
legi de muncă din secție, s-a 
încins o discuție aprigă, i s-a 
dovedit din nou temeinicia 
gestului organizației U.T.C. Tî
nărul nu a negat nimic, dar a 
rămas pe poziție. „Bine, a spus 
atunci secretarul comitetului 
U.T.C., vom scoate caricatura 
de la gazetă, dar să știi că la 
prima abatere 
nou". Desigur, e 
Ies- că tînărul în 
grijă să nu ofere

Secvențe asemănătoare, cule
se din activitatea organizațiilor 
U.T.C. din mai multe întreprin
deri și comune ale județului 
Galați, vorbesc grăitor despre 
eficiența unor forme și meto
de de educație. O privire de 
ansamblu asupra muncii de

autor al 
disciplina 

văzut în-

ale caricaturii. A trosă- 
inroșit puternic mai ales 
niște hohote de rîs in 
său, dar s-a și supărat 
apropiase de gazetă cre-

va apare din 
ușor de ințe- 
cauză a avut 

un nou prilej.

• Cine și cum le va recupera? Colectivul întreprinderii acționează cu
bune rezultate, dar un cuvînt hotărîtor au și furnizorii

După cum ne informează di
rectorul comercial al Uzinei 
mecanice Mîrșa. tovarășul Iuli
an Ciocan, există în momentul 
de față depășiri substanțiale ale 
consumurilor specifice de me
tal, mai precis peste 1 500 tone. 
Cauzele ? Sînt multiple, dar 
una dintre ele este hotăritoa- 
re. Despre ce e vorba ? Pentru 
realizarea remorcilor sau a cuve- 
lor pentru autobasculanta DAC 
se folosește de obicei tablă de 
anumite dimensiuni astfel sta
bilite incit croirea reperelor să 
nu se soldeze cu deșeuri prea 
mari. Pentru acest lucru s-a în
cheiat un contract cu C.S. Ga
lați. lată însă că furnizorul nu 
respectă livrarea ritmică și nor
mele stabilite. în locul forma
telor optime se livrează table 
mult supradimensionate. Din a- 
ceastă cauză, fișiile rămase ne
folosite după croire sint foarte 
mari, ceea ce face ca deșeurile 
să depășească limitele admise. 
Din cantitatea de tablă intrată 
în fluxul tehnologic al produc
ției se folosește, astfel, doar 
75 la sută, 25 la sută urmînd să

încarce prețul de cost al remor
cilor sau autobasculantelor.

Sigur. colectivul uzinei n-a 
stat cu mîinile în buzunare. A 
trecut la recuperarea pe cît po
sibilă a deșeurilor, acțiune, la 
care, organizația U.T.C. și-a a- 
dus o contribuție deosebită. 
Prin muncă patriotică, tinerii 
muncitori au sortat deșeurile pe

Uzina 
mecanica Mîrșa

mărimi, folosind o parte din ele 
pentru croirea reperelor mai 
mici. Așa se face că 15 la sută 
din procentul de 25 la sută de 
tablă nefolosită s-a putut tran
sforma în : șaibe și alte piese 
de mai mică valoare, dar nece
sare producției.

Alte pierderi de metal sînt în
lesnite de Uzina metalurgică 
Iași și „Laminorul" Brăila care 
nu au livrat la timp conform 
contractelor — profile îndoite din

tablă. în această situație uzina 
din Mîrșa este nevoită să folo
sească profile laminate. în loc 
de repere îndoite, iar uneori să 
și le fabrice chiar ea. Or. dota
rea tehnică nu-i permite să rea
lizeze în condiții optime repe
rele necesare. Și „rezultatele" 
acestei „netnțelgeri" cu furnizo
rii s-au cifrat cu pierderea pe 
primul semestru a unei cantități 
de metal echivalent cu un nu
măr de 443 de cuve pentru au
tobasculanta de 5,5 tone, sau 260 
de remorci. Mai mult, folosirea 
profilelor laminate a ridicat 
greutatea unei remorci cu 76 kg. 
Evident, preocupările de redu
cere a deșeurilor au existat și 
de această dată. Numai la 
singur reper s-au recuperat 
tone, adică 45 000 lei. ceea 
nu este puțin. Dar efortul 
spiritul gospodăresc depuse
întregul colectiv trebuie comple
tate cu străduința furnizorilor a- 
mintiți de a livra, ritmic și la 
dimensiunile optime stabilite 
prin contract, materialele me
talice.

un
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întreprinderea de
componente electronice

Curtea de Argeș

REVENIND DUPĂ TREI

LUNI PE ȘANTIER

UTILAJELE AU SOSIT
DAR STAU ÎN DEPOZIT

,In ultima perioadă am reu- 
să aducem pe șantier peste 

i de oameni calificați, ne spu- 
tovarășul Vasile Părlătescu, 
aceștia vom putea recupera

șit 
100
ne 
cu .
toate restanțele față de graficul 
stabilit de comun acord 
neficiarul". Rîndurile 
sus sînt extrase din i 
apărut în ziarul nostru 1 
nie a.c. și în care se 
ta stadiul întîrziat al lucrărilor 
pe șantierul întreprinderii de 
componente electronice pasive 
din Curtea de Argeș. Construc
torul se angaja, așadar, că lu
crările vor fi predate în ter
men. Am revenit după aproape 
trei luni pentru a vedea între
prinderea în probe tehnologice. 
Numai că și de data aceasta am 
găsit aceeași atmosferă de plin 
șantier. „Lucrările nu au fost 
predate așa cum s-au angajat 
constructorii și cum aveau obli
gația. în ultimul trimestru al 
anului, 
ducție 
șef al 
Nicolae 
această 
montarea
Nu o putem face pină ce con
structorul nu se reirage din 
primele două spații destinate 
producției și din hala principa
lă de montaj". La explicațiile 
inginerului șef. adăugăm faptul 
că instalațiile care urmează să 
fie montate aici, lucrează în 
condiții de temperatură con
stantă și mediu lipsit de parti
cule de praf. Iată de ce nu 
este posibilă montarea lor con
comitent cu finisarea construc
ției.

Cum motivează constructorul 
situația existentă ?
mină de lucru" — 
ză maistrul Marin 
simțit lipsa forței

I eu be- 
de mai 

articolul 
la 5 iu- 
prezen-

noi avem plan de pro- 
— ne spune inginerul 
întreprinderii, tovarășul 
Vaidescu — or, pină la 
dată nu am început nici 

liniilor tehnologice.

dar acum ne-am redresat" — 
spune ing. Tiberius Carp — di
rector tehnic al Trustului de 
construcții industriale Pitești. 
Se pare că ultima afirmație este 
și cea mai reală. Peste 100 de 
absolvenți ai cursurilor de ca
lificare s-au întors la între
prindere pentru a lucra pe șan
tier. Săptămînă de săptămmâ, 
salariații întreprinderii ii ajută 
pe constructori. Am oferit — 
spunea directorul întreprinde
rii, ing. Florian Ionescu — 
250 de muncitori confecționeri 
care să execute amenajări de 
terenuri, betonarea drumurilor 
și trotuarelor etc.

Care sînt așadar cauzele rea
le ale Întârzierilor de execuție? 
Pe prim plan se situează orga
nizarea insuficient de chibzuită 
a activității. în sensul că timpul 
de lucru nu este integral folo
sit, nu s-a trecut încă la mun
ca în schimburi prelungite sau 
in două schimburi, deși condi
țiile ar permite acest lucru. Din 
această pricină, deși multe uti
laje au sosit pe șantier. Trustul 
de instalații montaje București, 
nu a reușit încă să treacă la 
montarea lor. Așa se face că 
întreprinderea nu se poate a- 
proviziona cu materii prime, 
pentru a începe în condiții op
time producția, deoarece spații
le de depozitare sînt ocupate 
de instalațiile 
ora aceasta ar 
montate.

Constructorii
tirziere cu circa 60 de zile la 
ferite alte stadii fizice. Se spe
ră însă, că printr-o colaborare 
mai strînsă cu beneficiarul, rit
mul se va intensifica, li ajutăm 
in aprovizionarea cu materiale, 
cu forță de muncă, cu tot ce pu
tem — spunea secretarul orga-

partid, Gheorghe 
însemnat număr de 
au fost detașați la 

Comitetul orășe- 
s-a angajat, de a- 

ca prin organizarea

nizației de 
State. Un 1 
muncitori i 
constructor, 
nesc U.T.C. 
semenea.
unor acțiuni de muncă patrio
tică să pună la dispoziția con
structorului o bună parte din 
necesarul de forță de muncă, 
în aceste condiții, constructo
rul promite că pe 15 septembrie 
toate luerările vor fi gata. Cu
vintele aparțin inginerului Ti
berius' Carp, directorul tehnic 
al Trustului de construcții in
dustriale Pitești.

utilitare care la 
fi trebuit să

„Nu avem 
argumentea- 
Oiște. „Am 
de muncă,

formare a tinerilor, de respec
tare a tuturor normelor eticii 
și echității socialiste, pune din 
nou în evidență faptul că orga
nizațiile U.T.C. și-au făurit un 
sistem bine închegat de forme 
și metode. Iată, de pildă, mai 
multe acțiuni inițiate in ultima 
vreme de organizațiile de la 
întreprinderea de construcții și 
montaje siderurgice din Galați : 
intilniri cu foști brigadieri, cu 
activiști, cu juriști, dicționare 

cadrane politice, discuții in-ii

Articolul „Vinovatul n-a 
sancționat fiindcă... are 1 
lie", apărut în ziarul nostru nr. 
7520 a constituit cadrul de 
dezbatere al plenarei comitetu
lui comunal U-T.C. Nănești la 
care au fost invitați factorii 
implicați în această stiuație de 
fapt. Măsura luată de Comite
tul județean Vrancea al U.T.C., 
urmată de infirmarea sancțiunii 
ce i-a fost dată tînărului educa
tor de la casa de copii. Marin 
Dragomir, este justă. Situația a 
rămas insă rezolvată numai pe 
jumătate. Contestația introdusă 
de tînărul educator 
deciziei de desfacere 
tului de muncă nr. 29 
a.c. a fost respinsă, 
nu au existat dovezi __ ...
Deci este vorba de dovezi ! Să 
reamintim faptul că membrii 
comisiei de judecată de pe lingă 
consiliul popular comunal au 
constatat că Marin Dragomir a 
fost bătut de Ion Ioniță. Iar in 
răspunsul primit de la comite
tul județean al U.T.C. se preci
zează că „...tînărul (M.D.) 
fost provocat in incidentul 
care l-a avut cu Ion Ioniță". 
alte dovezi mai trebuie ca 
se facă lumină ? Așteptăm 
inspectoratul școlar județean 
să-și precizeze poziția.

și-a luat soția și cei doi copii în 
tabăra de la Năvodari, doi ani 
la rind. fără a plăti contrava
loarea zilelor state acolo. Ne-am 
fi așteptat, ca inspectoratul să 
ia măsurile cuvenite, cu atit 
mai mult cu cit copiii nici nu 
figurează in tabelele întocmite. în 
loc de acestea ni se servesc 
justificări „...pentru soția direc
torului care figura ca însoțitoa
re. inspectoratul a dat avizele 
de principiu"... Despre copii nu 
se suflă nici un cuvînt. Un răs
puns care, după părerea noastră, 
necesită serioase remanieri. Nu 
de natura... atenționărilor I

„FOCUL" S-A STINS
împotriva 

a contrac- 
din 5 mai 
întrucît... 

suficiente.

„SANCȚIONAȚI
CU... ATENȚIONĂRI

Neajunsurile pe care le-a sem
nalat ziarul in cazul liceului din

titulat „Ce e nou în grădina de 
legume a Capitalei”, publicat în 
ziarul nr. 7455, întreprinderea 
pentru legume și fructe a ju
dețului Ilfov ne comunică mă
surile luate : au fost trimiși spe
cialiști din cadrul întreprinderii 
(ing. Ioana Dinu) care au în
drumat și controlat modul cum 
se aplică tehnologia lucrărilor 
in ferma agricolă ; s-a asigurat 
ca alte unități cooperatiste să 
livreze ceapă uscată de pe su
prafețele cultivate suplimentar. 
S-a intervenit și pentru urgen
tarea lucrărilor de pe șantierul 
sere Movilita. Constatarea că 
„lipsește forța de muncă deși 
s-a cerut concursul factorilor de 
răspundere" o transcriem în 
ideea că își va aduce contribu
ția și Comitetul județean Ilfov 
al U.T.C.

PENTRU
TIMPUL

DV. LIBERDV. LIBER
memomemo

EXISTĂ GARANȚII 
SIGURE

se 
co- 

fost
11

După o lună de zile de la pu
blicarea articolului „Să nu iro
sim superlativele", Inspectoratul 
școlar al județului Bacău ne-a 
comunicat măsurile. Ștefan Ni- 
culina, învățătoare la școala ge
nerală nr. 1 din Tg. Ocna, care 
„nu a avut întotdeauna atitudi
ne corespunzătoare (in relația 
educator-invățător), acționind 
sub impulsul enervării..." a fost 
„atenționată asupra acestui as
pect de comportament și i sa 
recomandat adoptarea unei ati
tudini de calm. înțelegere și 
colaborare reală". Din același 
răspuns aflăm că a fost „aten
ționată" 
apelat 
casei 
dînsei 
a fost
mai folosească cizmarul unității 
pentru interesele personale. 
Așadar a plouat darnic cu aten
ționări. în articolul amintit zia
rul semnala faptul că directorul

și pentru faptul că a 
la serviciile lenjeresei 

de copii la care soțul 
este director. Directorul 
și el „atenționat" să nu

Noul hotel „Unirea" din Foc
șani.

Melinești, județul Dolj, privind 
încadrarea educatoarei Ecaterina 
Alexandru au fost înlăturate da
torită măsurilor luate de comi
tetul comunal de partid. Din 
răspunsul primit la redacție am 
reținut că Ecaterina Alexandru 
a fost înlocuită, că Mariana 
Momea funcționează ca profesor 
suplinitor la catedra de Naturale 
și Biologie- A fost discutată 
atitudinea directorului liceului 
care, ferindu-se să ia „focul cu 
mîinele lui", adică să facă or
dine, a menținut în munca de 
pedagog un cadru necorespunză
tor pentru această muncă de 
răspundere. „Pentru anul școlar 
1973/74 — se arată în răspunsul 
comitetului comunal de partid 
— s-au luat măsuri organizato
rice care vor duce la îmbună
tățirea muncii în cadrul liceului 
din Melinești".

DE LA I.L.F.-ILFOV 
NI SE COMUNICĂ :
Mulțumind ziarului pentru 

semnalul critic din articolul in-
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,,contribuind 
impulsionarea 
muncii cu ti- 
organizată o 

și secretaria-

La data de 9 iulie ziarul nos
tru s-a ocupat pe larg. în cadrul 
unei anchete, de stilul și me
todele de muncă ale Comitetului 
municipal Hunedoara al U.T.C., 
ale biroului și secretariatului a- 
cestuia. Ancheta, așa cum 
arată in răspunsul trimis de 
mitetul județean al U.T.C. a 
apreciată, ea
îmbunătățirea și 
activității pe linia 
neretul". A fost 
discuție cu biroul
tul comitetului municipal U.T.C., 
s-au clarificat probleme legate 
de stilul de muncă, de anco
rarea întregii activități în pro
blemele majore ale tineretului 
in funcție de condițiile specifice 
ale acestui municipiu. „Pentru 
a preîntâmpin» apariția unor 
astfel de neajunsuri și in alte 
organizații municipale, orășe
nești și comunale din județ, am 
considerat necesar ca in luna 
iulie in cadrul instruirilor 
care s-au organizat cu aparatul 
salariat, cu comisiile și consiliile 
pe domenii, cu secretarii comite
telor U.T.C. din C A.P., 
și S.M.A. să 
pe problema 
la fiecare 
Măsuri care
după rezultatele obținute.

I.A.S., 
insistăm mai mult 
stilului de muncă 

nivel in parte", 
se vor recunoaște

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCUDumneavoastră apărațiproprietatea socialistă ?

ZI DELUCRVLA999

CINEMATOGRAF!

rul naval Galați) îmi spunea că 
primele intervenții pe lingă tî
nărul respectiv (discuții indivi
duale, în fața maistrului sau a 
biroului) nu au dat roade. L-a 
urmărit atunci o anume perioa
dă și a observat că de cite ori 
se schimbau articolele și cari
caturile la gazetă, el se apro
pia primul. De aici a putut să 
desprindă o concluzie și ca a- 
tare să indice modalitatea efi
cientă.

Din contră, necunoașterea

cientă. L-am întrebat pe tînărul 
secretar dacă s-a apropiat și in 
alt chip de tineri, fie in dru
murile lui spre șantier, fia in 
alte împrejurări, pentru a le 
cunoaște problemele intime, as
pirațiile de devenire, unele 
greutăți familiare sau de altă 
natură, și nu a putut să-mi spu
nă decit că ar fi fost bine să 
fi procedat și așa.O asemenea 
cale, medita cu voce tare acum 
tînărul secretar, ar fi folosit și 
pentru a le recomanda anumite

NU-I SUFICIENT
să avem de unde alege...

dividuale, expuneri și consulta
ții, dezbateri pe teme de etică, 
mese rotunde, simpozioane, vi
zite la căminele de nefaniiliști 
etc. Unele din aceste acțiuni 
și-au propus să transmită și 
noi cunoștințe, adică au instruit 
pentru a educa, altele au ur
mărit de la început dezbaterea 
unor cazuri concrete pentru ca 
fiecare tînăr. participant sau 
martor la discuție, să desprin
dă anumite semnificații morale. 
Problema care se pune este fo
losirea adecvată a acestor for
me și metode, folosire ce nu 
se poate întreprinde fără o bună 
cunoaștere a tinerilor. în cazul 
relatat mai sus, secretarul co
mitetului U.T.C. (de la Șantie-

frămintărilor tinerilor, a bucuJ 
riilor și necazurilor lor, a pre
ferințelor, a obiectelor sau su
biectelor Care îi sensibilizează, 
duce la o folosire mecanică a 
acestor forme și modalități. Dan 
Stancu, secretar al unei orga
nizații U.T.C. de la I.C.M.S.G., 
ne vorbea zilele trecute despre 
persistența unor abateri de la 
disciplina de producție precum 
întârzierile și absențele nemoti
vate. întrebindu-1 de acțiunile 
întreprinse, ne-a indicat dezba
terea cazurilor respective în a- 
dunările 
bună în 
ce s-au 
au ajuns
tica formală,

generale. Modalitate 
sine, dar pentru cei 
obișnuit cu critica și 
să profeseze autoc.ri- 

evident, insufi-

modalități mai subtile condu
cătorilor procesului de produc
ție in contactul lor zilnic cu 
tinerii, chiar indicindu-le 
ton mai jos. de 
unui tinăr care, 
șeala sa, are. să 
suflet.

în altă parre.
vadinești, am înregistrat două 
atitudini categorice, aparent o- 
puse. Pe de o parte, mi se spu
nea. tinerii intelectuali nu par
ticipă deloc la activitatea cul
turală, însă cei învinuiți, pe de 
altă parte, declară că la club 
nu 
nu 
ve 
$i

un 
pildă. în cazul 

dincolo de gre- 
zicem, ceva pe

în comuna Ca-

găsesc ceea ce ar trebui, că 
sint ajutați nici să-și rezol5- 
anumite situații specifice, 
tot aici, la C.A.P. ni se spu-

ne că tinerii sînt harnici, că 
muncesc cu multă dăruire, 
flăm însă in aceeași seară că 
nici un tinăr nu a fost eviden
țiat și stimulat potrivit mij
loacelor pe care le au organi
zațiile U.T.C.. ceilalți factori 
educaționali. Deci intră in dis
cuție și aici folosirea adecvată 
a formelor și modalităților de 
educație moral-cetățeneascâ. 
Dacă nu se iau în considerație 
premisele oferite de realitate, 
oricîte expuneri am ține pe pro
bleme de etică nu ajungem la 
rezultatele dorite. Faptul că ti
nerei inginere de aici nu i s-a 
rezolvat nici acum într-un mod 
onorabil problema locuinței 
poate genera din partea ei o 
atitudine de izolare, pentru care 
nu trebuie condamnată, ci aju
tată, și am zice ajutată in pri
mul rind de comitetul comunal 
U.T.C.. de secretarul acestuia. 
Ceea ce s-ar fi putut face dacă 
privirile nu ar fi fost ațintite 
mereu la acțiuni mari, de am
ploare, și s-ar fi acordat aten
ția cuvenită și acțiunilor re- 
strînse în așa fel incit ele să 
fie îmbinate judicios, cu mobi
litatea cerută de cazurile 
rite de realitate. Educația 
ral-cetățenească, în ultimă 
stanță, nu se poate face în
stract. ci mereu ținînd cont de 
concretul care ne înconjoară. 
El ne sugerează ce forme sau 
modalități trebuie să alegem 
din „arsenalul" pe care îl avem 
mereu la dispoziție, cum trebuie 
să procedăm într-un caz sau în 
altul. întîmplarea relatată la 
început, sub acest unghi, ni se 
pare din nou bogată în semni
ficații.

a-

ofc-
mo- 
in- 
ab-

Filmul nu mi s-a părut 
grozav, dar totuși merge, in 
lipsă de altceva...

— Și acum, după ce ați vizio
nat. la „matineu", „Polițistul" ce 
faceți ?

— Mai iau puțin aer, beau o 
cafeluța — după cum vedeți — 
și pe urmă — ce să fac ? — am 
să mai trec puțin pe la serviciu. 
La sfîrșitul programului s-ar 
putea ca șeful să-și „bage nasul" 
prin birouri, să vadă dacă toată 
lumea e la post. Nu am chef 
să-mi taie o zi din leafă.

Cînd a aflat că nu intenționam 
să întreținem cu dînsa o con
versație despre Alain Delon, ci 
că sîntem de „la ziar", tinăra 
Marta Danciu a încercat să ne 
convingă că a... glumit, că este 
în concediu, că a fost învoită 
cîteva ceasuri de la serviciu etc. 
Era însă prea tîrziu !

..Mai întîi. am observat-o de 
altfel pe tinăra M.D. ieșind eu 
pași leneși de la cinematogra
fii] „Scala" : în dreptul unei 
vițrine. la care privea — de 
asemenea fără nici o graba — 
am putut vedea că poartă sub 
braț un pachet de dosare pe 
care era scris cu tuș roșu 
„Plan tehnic, șantierul Ber
ceni..."
levardul Magheru 
la „Cafe-barul" din 
lingă „Unic".

— Sînt tehniciană 
de construcții montaj — 
mărturisit pină la urmă M. D. 
Am plecat de la serviciu, fiind
că 
la 
in

Ne întrebăm ce-și închipuie 
cei care asemenea acestei tine
re, căci nu e singura, au oricînd 
timp de irosit. Pretutindeni, in 
toate întreprinderile, pe șantie
re, se poartă o susținută bătălie 
împotriva risipei ; de materiale, 
de bani, de muncă și, bineînțe
les, de timp.

Cum își poate permite cineva, 
tinăr depășind vîrsta la care pă
rinții îi dau voie să meargă 
singur să-și cumpere bomboane, 
să ignore acest imperativ a 
cărui concretizare constituie 
unul din obiectivele majore ale 
colegilor săi de generație. Vor
bim astăzi despre timp ca des
pre un bun al nostru, al tuturor, 
ca despre o proprietate pe care 
avem obligația să o gospodărim, 
să o valorificăm cu toată efi
ciența și răspunderea. Să fia 
risipa aceasta de timp — timp 
în care se poate munci, construi,

Gala filmului bulgar — AFEC
ȚIUNE : Capitol (ora 20).

ALADIN și LAMPA FERMECA
TĂ : Capitol (orele 9,30 : 11,« ; 
14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,16).

FELLAGA : Lumina (orele 9 : 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

PERECHILE : Patria (orele
12 : 16 ; 18 ; 21), Festival (orele 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30), Grâdiri* 
Festival (orele 19,15).

CONSPIRAȚIA : Luceafărul li
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20.45) ; Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20,30) ; Central 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Grădina ' .
19.30) .

POLIȚISTUL :
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
Scala (orele 9 ;
18.30 ; 21) ; Excelsior (orele
11.15 ; 13,30 ; 16 ; ....................
Stadionul Dinamo 
Grădina București

DEPARTE DE 
Favorit (orele 9,15 
16; 18,15; 20.30), Modern
9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
Victoria (orele 10; 12; 15; 
21).

EGLANTINE : Doina (orele 11 î
13 ; 15,15 : 17,30 ; 20 — program de 
desene animate pentru copil ora
9.30) .

FERMA DIN ARIZONA î Tim
puri Noi (orele 15—18 în continua
re)

PARAȘUTIȘTII : BuzeStl
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Grădina Buzeștt 
(ora 19.30).

AVENTURA
Grivița (orele
20.30) ; Volga
13.30 : 15.45 ; 18,15 ; 20,30).

CARTEA JUNGLEI : Miorii*
(orele 9 ; 11,15 ; 13,80 ; 15,45 ; 18 ;
20.15) .

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI t 
Popular (orele 16 ; 18 ; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM t 
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18.15; 20,30) ; • Aurora (orgia 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.IU > 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 : 18,15 ; 20,30) ; Grădina Aurora 
(orele 19,30) ; Grădina Tomis (o- 
rele 19.30).

EV A ȘI ADAM : Viitorul (orele 
16 : 18 ; 20).

DISTRATUL : înfrățirea (orele
15.30 : 18 ; 20,15).

JUCĂTORUL : Drumul Sării fo- 
rele 15,30; 18; 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE t 
Dacia (orele 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30).

AUTOSTOP Î Pacea (orele 16 ; 
18 ; 20).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Bucegl (orele 15,45 ; )8 :
20.15) ; Arta (orele 15.30 ; 18 ;
20.30) ; Grădina Bucegi (piele
19.30) .

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

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Giii- 
lești (orele 15.30 ; 18 ; 20.30) ; Mun
ca (orele 15.30 : 18 : 20.15).

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

LA RĂSCRUCE DE VtNTURI s 
Rahova (orele 15.30; 18; 20.15).

VALTFR APĂRĂ SARAJEVO S 
Sala Palatului (orele 17: î 
ambele serii). Floreasc» 
15.30: 19).

FLUTURH SINT LIBERT 
rea (orele 15.30 : 17.45 : 20) 
dina Unirea (orele 19.30).

CUTEZANȚA : Cotrocenl
15.30 ; 18 ; 20,15).

INFAILIBILUL RAFFLES
ra (orele 15,30 : 18 : 20,15) : Moși
lor (orele 16 : 18 : 20) ; Grădina 
Lira (orele 19.30).

COWBOY i Crîngași (orele 15,30 ; 
18 : 20,15).

CIPRTAN PORUMBESCU : Fla
căra (orele 16 ; 19.30).

ANTONIO ȘI CLEOPATRA : 
Progresul (orele 15,30; 19).

ELORENTINER NR. 73 : Vitan 
(orele 15,30: 18; 20.15).

LOVE STORY : Capitol (ore
le 19).

SIMON TEMPLAR INTERVI
NE : Vitan (orele 19,30).

9 !
9 ;

Luceafărul (orele

București (orala 
16,3# ; 18.45 ; 21) ; 
11,15 ; 13.30 ; 1# ;

9 ;
18,15 ; 20,30) ;

(orels 19,30), 
(orele 19.30).
TIPPERARY »

: 11,30 ; 13,45 ;
(orala 
20,30).

17; 19;

(orele

13,30 ;

LUI POSEIDON I
9 ; 12 ; 15,15 : 18 ; 

(orele 9 ; 11,16 ;

20.30 — 
(orele

: Uni- 
; Grâ-

(brele

TJ

PROGRAMUL III

era scris 
tehnic,

‘ ; agale a traversat bu
și a intrat 
pasajul de

la Trustul
ne-a

aceste planuri 
Întreprinderii,

itinrrariul in

trebuia să duc 
un șantier al 
„Berceni".

Iată insă că pe
treprindere-'.antier a apărut un 
punct de popas insolit : cinema
tograful 1 Și, fără să-i pese 
cituși de puțin că avea o sarcină 
urgentă de rezolvat, că într-un 
anumit loc niște oameni .care 
munceau aveau nevoie de pla
nurile pe care ea le purta sub 
braț, tehnician» Marta Danciu 
s-a așezat cuminte la rind, pen
tru a-și cumpăra un bilet de 
film ; și apoi a pornit din nou 
la plimbare...

Desigur că în ziua aceea pla
nurile nu vor mai ajunge la 
destinație ; M.D. se va întoarce 
Ia serviciu, unde va inventa o 
scuză oarecare pentru neînde- 
plinirea sarcinii de lucru. I.a 
sfîrșitul programului se va afla 
însă la întreprindere, va fi no
tată „prezentă la lucru" și nu 
se va jena să pornească acasă 
alături de ceilalți colegi care, în 
ziua aceea, au muncit cu adevă
rat 1

Acesta este, pe scurt, „filmul" 
zilei de muncă a tinerei M.D. !

— Ce se va întîmpla cu planu
rile care trebuiau să ajungă as
tăzi la șantier ?

— Le voi duce mîine la prima 
eră ; este timp destul...

9,00 știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Mare, ești minuna
tă marea mea" de Camelia Dto- 
lescu. 10,00 Femina-club. A .00 
Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ — Nicolae Herlea. 11.30 
Pentru prietenii magnetofonului 
— muzică populară. 12,00 Transmi
siuni directe din țară. 12,10 Invi
tație în fonotecă. 12,55 Melodii 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17,06 Alo. Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor, 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Tea
tru. 18.10 Discuri rare. 18,55 Melo
dia zilei. 19,00 In direct... de la 
Uzina de mecanică lină — Sinaia. 
19,30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
M.P.S. 20,00 Pagini din romanul 
„Marele singuratic" de M. Preda. 
21.00 Radio-super-top — muzică 
populară. 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologie. Sport. 22,30 Me
lodia zilei. 22.35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Hara- 
lambie Țugui. 23,20 Jazzul și in
strumentele sale. 23,55—24.00 Ulti
mele știri.

PROGRAMUI

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora 20; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Savov) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
19.30; (Grădina Boema) : ESTIVAL 
BOEMA — ora 20.

Pe teren, la... Cafe bar!

Foto: ANDREI BÂRSAN

gîndi — mai puțin dăunătoare, 
mai puțin de condamnat decit 
risipa unui oarecare material 
sau bun — pe care, ca parte in
tegrantă a proprietății noastre 
socialiste, avem dreptul și da
toria de a o combate cu toată 
energia — ? Cituși de puțin !

...La capătul celor cîteva cea
suri irosite, i-am făcut tinerei 
M.D. o fotografie. în timp ce 
sorbea, pe îndelete, cafeluța >a 
Cafe-bar. Gustul ei adevărat il 
va simți desigur abia după ce 
i-o vor „îndulci-o" colegii.

9,00 Teleșcoalâ. 10,00 Telex. 10.05 
Tele-encielopedia. 10,45 Cintece din 
Mehedinți. 11,00 Telecinemateca 
pentru copii : „Moartea lui Joe 
Indianul". 12,20 Autografe... 12,50 
52 de inițiative in 52 de săptfimînl. 
„Productivitate orară maximă, 
cu consumuri minime". 13.00 Tele
jurnal. 16,30—17,00 Sosirea din 
etapa a TV-a a „Turului ciclist al 
României". Transmisiune directă 
de la Cluj. 17,30 Curs de limb» 
rusă. 18.00 Telex. 18.05 Avanpre
mieră. 18,10 steaua polară — emi
siune de orientare școlară și pro
fesională. „Mecanizatorii agrieoli". 
18,40 Al IX-lea Festival de folclor 
de pe litoral. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. .1973 
— an hotărîtor. 20,00 Cîntecul săp- 
tămînii : ,.o ramură spre cer". 
20,05 Universitatea TV. 20.45 Seară 
de leat™ : „Micul Evolf" de H. 
Ibsen. 22.30 24 de ore.

PROGHAMUL II

ANDREI BARSAN

20,00 Prietenii lui Aș' 
Vacanța ’73. 20,50 Af 
Revista economică " 
tece de petrecere., 
rial ■ „Mannix".
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MESAJUL
adresat de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

participanților la cea de-a V-a Conferință 
a Asociației Scriitorilor Afro—Asiatici

ALMA-ATA

actualitatea PENTRU 
TINERET

>

i

îmi este plăcut să vă adresez un cordial me
saj de salut dumneavoastră, participanților la 
eea de-a V-a Conferință a Asociației Scriitorilor 
Afro-Asiatici.

Alături de celelalte forțe înaintate ale epocii 
noastre, intelectualității îi revin răspunderi de 
mare importanță în opera de edificare a unei 
lumi mai bune ți mai drepte, in afirmarea și 
promovarea concepțiilor umaniste și democra
tice. în apărarea drepturilor popoarelor la o via
ță demnă și prosperă, in făurirea unei societăți 
in care omul să-ți poată manifesta plenar ener
giile ți capacitățile sale creatoare.

Dăm o Înaltă apreciere rolului remarcabil pe 
care scriitorii, intelectualii, în general. împreu
nă eu celelalte forțe patriotice ți progresiste ale 
țărilor din Asia și Africa l-au jucat și il joacă 
in lupta de eliberare națională a popoarelor lor, 
de cucerire și consolidare a independenței, îm
potriva imperialismului, colonialismului și rasis
mului, precum și în opera de dezvoltare de sine 
stătătoare, pe calea democrației, a progresului 
economie și social. Activitatea desfășurată de 
scriitorii din Asia și Africa în această direcție 
se bucură de stima ți prețuirea intelectualității 
noastre, a întregului popor român.

Consideram că în lumea de astăzi, aflată 
într-o viguroasă și ireversibilă mișcare spre în
făptuirea marilor aspirații de libertate, progres 
și pace, scriitorii, ceilalți slujitori ai artei pot, și 
au datoria nobilă, să aducă prin operele lor dedi
cate luptei popoarelor pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru cucerirea și consolidarea 
independenței naționale, pentru progres econo
mic și social, prin înfățișarea eforturilor și a 
realizărilor popoarelor din țările socialiste în e- 
dificarea noii orinduiri. prin întreaga lor creație 
pătrunsă de umanism, de pasiune și răspundere 
pentru educarea sănătoasă și înnobilarea spiri
tuală a omului, o contribuție deosebită ia dez
voltarea culturii și civilizației contemporane. Ia 
promovarea prieteniei și apropierii între po
poare, la consacrarea dreptului fiecărei națiuni 
de a-și făuri viitorul potrivit propriei sale vo
ințe, la cauza generală a edificării pe planeta 
noastră a unor rînduieli mai bune, mai echita
bile, a unei lumi a păcii și colaborării.

Cu aceste ginduri, vă doresc succes în munca 
dumneavoastră consacrată promovării unei lite
raturi inspirate din viața și lupta popoarelor 
pentru un viitor mai bun, pătruns de ideile mă
rețe ale prieteniei, respectului și prețuirii între 
națiuni.

l
1
\ 

\

I

Primiri la președintele 
Consiliului de Miniștri

O delegație de ziariști din 
R.P. Chineză, condusă de Cen 
Ciun și Sao Iu-hua, membri ai 
conducerii ziarului „Jenminji- 
bao“, face o vizită de documen
tare în țara noastră, la invitația 
ziarului „Scînteia**.

Delegația a fost primită luni 
de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant, al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La primire a participat tova-

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, luni la amiază, dele
gația parlamentară belgiană, 
condusă de senatorul Raoul 
Vreven, care se află într-o vi
zită in țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

La întrevedere ati luat parte 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, și Tu
dor Drăganu, vicepreședinte al 
Grupului român pentru relațiile 
de prietenie România-Belgia.

A participat, de asemenea. Jac

ques Graeffe, ambasadorul Bel
giei la București.

în timpul convorbirilor s-a 
apreciat evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre România și Bel
gia, s-au relevat posibilitățile 
de dezvoltare a acestor relații, 
contribuția pe care cele două 
țări o pot aduce la extinderea 
cooperării și colaborării dintre 
țările europene pentru întări
rea păcii în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Vă prezentăm : Oaspeți ai celui 
de-al Vl-lea Festival internațio

nal „George Enescu".

Cvartetul de coarde 
„Tokyo"

Patru tineri, dintre care nu
mai unul provine dintr-o fami
lie de muzicieni, și-au unit ta
lentul și pasiunea pentru a se 
dedica muzicii de cameră, acest 
gen în care sufletul omenesc se 
destăinuie pînă la cele mai sub
tile și rafinate simțăminte.

Educația muzicală și-au în
ceput-o însă de timpuriu. Yos- 
hîko Nakura — singura femeie a 
formației — abordînd studiul 
viorii încă de la' vîrsta de 4 
ani. Seriozitatea cu care s-au 
apropiat de studiul instrumen
telor le-a deschis curînd porțile 
renumitei școli TDHO (Conser
vatorul de muzică) din Tokio, 
unde au studiat șapte ani. Aici 
li s-a format și dezvoltat gustul 
și dragostea pentru muzica de 
cameră, iar îndrumarea profeso
rului Hideo Saito, un eminent 
cunoscător al muzicii de cameră 
europene, a fost determinantă 
pentru evoluția lor ulterioară. 
Nivelul tehnic și interpretativ 
la care s-au situat spre sfîrșitul 
deceniului al șaselea le-a fost 
răsplătit prin acordarea de burse 
de studii la vestita școală de 
muzică „Juillard” din New York, 
unde de fapt, cei patru s-au 
unit în cvartetul de coarde ce 
avea să poarte denumirea ca
pitalei nipone TOKYO.

La capătul unei munci extra
ordinare, ei au reușit să cuce
rească, în 1970, premiul I la con
cursul muzicii de cameră de Ia 
Los Angeles, după care, pregă- 
tindu-se sub îndrumarea profe
sorului Raphael Hillyer, (pină 
nu demult violonist în celebrul 
cvartet „Juillard”) în cadrul 
școlii Kneisel din Statul Maine, 
cvartetul TOKYO a obținut pre
miul I la concursul de la Miin- 
chen cu un frumos program al
cătuit din lucrări de Haydn, 
Mozart, Beethoven, Brahms, 
Debussy, Berg și Bartok.

Datorită calităților interpreta

tive remarcabile ale fiecăruia 
dintre cei patru membri compo
nent (Koichiro Harada — vioara 
I. Yoshiko Nakura — vioara 
II-a, Kazuhide Isomura — 
violă, Sadao Harada — violon
cel), cvartetul TOKYO a cunos
cut o ascensiune rapidă pe plan 
internațional, •efectuînd încă din 
primul an de existență un lung 
turneu de concerte în Europa. 
Statele Unite. America Latină 
și Extremul Orient.

V. MEREUȚA

ca activist al organizației de 
tineret. Al greutăților, dar și al 
bucuriilor. Ce poate fi mai fru
mos la despărțire decît un bu
chet de flori și adinca emoție 
a colegilor ?

ION TOMESCIJ
• • •

Florile recunoștinței
Sfirsit de august. La sediul 

Comitetului municipal Baia 
Mare al U.T.C. e animație. E 
vorba parcă de o ședință. Dar 
nu una obișnuită. într-un colț, 
într-o glastră cu apă, cîteva gla- 
diole. Activiștii se înțeleg mai 
mult prin semne. Din cind în 
cînd, parcă complici, cite unul 
întreabă pe primul secretar dacă 
e bine să facă așa sau altfel. 
Surprind cîteva răspunsuri : 
„Nu, să nu se simtă stingheriți*1, 
sau : „Aveți grijă cum împache
tați florile..

împreună cu activiștii comite
tului municipal pătrund în sala 
de ședințe. Mă izbește însă o at
mosferă aparte. Chipuri zimbi- 
toare la prima vedere, dar zîm- 
betul acesta trăda emoția care-i 
domina. Augustin Cinta, pri
mul secretar. începe să vorbea
scă. Aveam impresia că nu știe 
ce să spună. își căuta cuvinte
le. Le găsea greu, foarte greu. 
Privirea nu prea voia să se în
drepte spre auditoriu, ca întot
deauna. Căuta mereu în jos.

— Tovarăși... îmi vine deose
bit de greu... Am muncit atiția 
ani împreună. Cu tovarășa Eli- 
sabeta Dobra, șeful sectorului 
de evidență, nouă ani. Cu to
varășul Grigore Bilț, șeful sec
torului de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, șase 
ani. N-am avut ce le reproșa. 
Astăzi ne despărțim. Este un 
proces obiectiv care nu mai 
permite rămînerea în această 
muncă. Noi le mulțumim pentru 
tot ce au făcut și le urăm...

Emoția a atins punctul maxim. 
Primul secretar înminează două 
buchete de flori. Simbol al re
cunoștinței. Al anilor petrecuți

• „A.B.C.-ul 
investigației 

sociologice" (vol. II)
Este prezentă in librării lu

crarea sociologului Achim Mihu. 
apărută in Editura „Dacia**, sub 
titlul „A.B.C.-ul investigației 
sociologice** (vol. II). Primul 
volum, apărut tot in aceeași 
editură, s-a bucurat de un in
teres deosebit din partea citito
rilor specialiști și nespecialiști. 
Cel de al doilea volum dezvoltă 
în continuare o serie de noi 
probleme care țin de logica 
științei in general și de logica 
științei sociologice in special : 
tipurile de definiții și valorile 
lor, propoziția cauzală, cerceta
rea trans-secțională, studii tem
porale.

Cartea de o aparatură științi
fică (informații, scheme intui
tive) la zi. avind și avantajul că 
problematica de specialitate este 
expusă într-o formă simplă și 
accesibilă. (H. L.).

• „Armele lui Krupp"
William Manchester, cunoscut 

publicului din țara noastră prin 
lucrarea „Moartea unui preșe
dinte**, își îndreaptă de data 
aceasta atenția asupra familiei 
Krupp, din dinastia marilor 
magnați ai armamentului care a 
jucat un rol sinistru în deter
minarea politicii statului ger
man, în special în timpul celor 
două războaie mondiale.

Autorul descrie viața fiecărei 
generații a acestei familii, dra
mele personale, intrigile politice 
și factorii care au contribuit la 
ascensiunea lor în epoca respec
tivă.

Scrisă cu nerv și cu multă pri
cepere in alegerea faptelor celor 
mai semnificative, cartea lui 
William Manchester, apărută in 
Editura politică, este un docu
ment uman, revelator și impre
sionant. (H. L.).

O întîlnire cu totul inedită 
și. aș spune, chiar emoțio
nantă — a avut loc în sala 
de festivități a Institutului 
român pentru relațiile cu 
străinătatea : participanți din 
Islanda la Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studen
ților de la București din 1953 
s-au întîlnit cu participanți 
români la evenimentul acelui 
an. O întîlnire după 20 de 
ani... Ideea aparține respon
sabilului grupului de turiști 
islandezi, domnul Inge Hel
gasson, grup care se află în 
țara noastră pentru o perioa
dă de 20 de zile: 25 august 
— 15 septembrie a.c. Grupul 
este destul de numeros — 
177 de persoane — și dintre 
turiștii islandezi 40 au făcut 
parte din delegația la Festi
valul de la București. Ceilalți 
membri ai grupului sînt, de 
fapt, membri ai familiilor ce
lor 40 : soții, copii, părinți, 
veniți să revadă și să reme
moreze împreună locuri, în
tâmplări din zilele fierbinți 
ale Festivalului. Cu prilejul 
acestei revederi memorabile 
s-au depănat amintiri, a avut 
loc un schimb dă impresii. 
Gazdele le-au oferit o gală 
de scurt metraje documentare, 
în culori, despre realizările și 
frumusețile patriei noastre. 
Acest prolog al vizitei pe. 
care o vor face în numeroase 
zone turistice ale țării oaspe
ții islandezi, grupați într-o 
idee atît de ingenioasă, s-a 
constituit într-un tablou im
presionant prin dimensiuni, 
semnificații și nuanțe, și. în 
același timp, concludent des
pre drumul impetuos pe 
care-l parcurge țara noastră 
în făurirea României socia
liste multilateral dezvoltate.

înainte de despărțire i-am 
adresat cîteva întrebări 
domnului Inge Helgasson :

— Așadar ați revenit în 
România, după 20 de ani...

— Nu ! Aceasta e a patra 
mea vizită. Spun a mea, pen
tru că ceilalți, se află aici, 
intr-adevăr, pentru a doua 
oară, deci după 20 de ani...

— Cum găsiți locurile, oa
menii ?

— Locurile, mai ales de la 
Festival, au suferit transfor
mări radicale. Bucureștiul 
îmi pare, față de atunci, o 
nouă, o altă metropolă. S-a 
construit enorm, în stilul cel 
mai modern ți funcțional. Oa
menii au rămas, însă, aceiași, 
de o ospitalitate generoasă fi 
de o prietenie rară, cum au 
rămas statornice, aceleași, ți 
sentimentele noastre de 
mirație și stimă pentru 
menii și locurile dv. 
ceea ce ne aduce, de fiecare 
dată, cu o tot mai mare plă
cere ți pasiune în România. 
Trebuie să vă mărturisesc că 
acum 20 de ani, pentru ti
neretul islandez participarea 
Z« Festivalul de la București 
a fost un eveniment politic 
marcant. De fapt, raportată 
la numărul locuitorilor țării, 
delegația noastră — 218 ti
neri si tinere — era cea moi 
mtmeroasă : un delegat la 
700 de locuitori. Festivalul 
de la București a fost și un 
eveniment cu o nuanță parti
culară. Mulți dintre tinerii 
noștri islandezi s-au cunoscut 
între ei ți. au legat aici, la 
București, prietenii trainice. 
Ei se află, în majoritate, în 
acest grup.
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’ rășul Alexandru Ionescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. redactor- 

’ șef al ziarului „Scînteia”.
; A fost prezent Li Tin-ciuan. 

s , ambasadorul R.P. Chineze la 
bucurești.

în perioada 22 august—3 sep-
■ tembrie, o delegație de ziariști 

coreeni, condusă de Li Sin Suk, 
membru al colegiului redacțio
nal al ziarului „Nodon Sin- 
mun“. a făcut, la invitația zia
rului „Scînteia". o vizită de do
cumentare in țara noastră.

• Ziariștii coreeni au fost pri
miți luni de tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar

. al C.C. al P.C.R.
La primire a participat tova

rășul Alexandru Ionescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., redactor- 
șef al ziarului ..Scînteia'*.

A fost de față Li Min Su. 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Luni după-amiază, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit 
cu tovarășul V, Teitelboim, 
membru al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. din Chile, care, la 
invitația C.C. al P.C.R. își pe
trece concediul de odihnă în 
țara noastră. A fost de față 
tovarășul Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Tovarășul Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al’s P.C.R.. președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, a 
primit, luni după-amiază. dele- 
ția Federației Sindicatelor Li
bere Germane (F.D.G.B.), con
dusă de Johanna Topfer. vice
președinte al conducerii Centra
le a F.D.G.B. Primirea s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească. ★

La invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, a sosit 
în Capitală o delegație a Fede
rației Sindicatelor Libere Ger
mane (F.D.G.B.), condusa de 
Johanna Topfer, vicepreședin
te al F.D.G.B.

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Uniunii 
Centrale a Meșteșugarilor din 
R.F. Germania, condusa de I aul 
Schnitker, președintele Uniunii, 
care, la invitația Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșu
gărești, va face o vizită în țara 
noastră.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Aurel Duca a 
fost numit în calitatea de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Polonă. în locul tova
rășului Marin Mihai, care a 
fost rechemat în centrala Minis
terului Afacerilor Externe.

Luni, au început în Capitală 
lucrările Simpozionului interna
țional de vulcanologie și metalo- 
geneză, reuniune la care parti
cipă numeroși specialiști români 
și din peste 20 de țări.

Pe agenda manifestării figu
rează dezbaterea unor probleme 
de o deosebită actualitate și 
și importanță privind procesele 
geologice care au determinat 
activitatea vulcanică, concentra
ția substanțelor minerale utile

">nul. care se desfâ-
;ecții : probleme

■ală, geofizică 
ecte regio- 

“a vulca-

Cuplajul interbucureștean 

in imagini

Tristețe pe chipurile antrenorilor NELU NUNW’EILLER (Di
namo) și DUMITRU MAURI (Rapid).

Doi internaționali de marcă se recunosc bătuți : Dinu, scoate 
mingea din plasă, iar Răducanu îl felicită pe Pantea care l-a 

ingenunghiat printr-o execuție tehnică de mare măiestrie.

Un final de meci electrizant (Rapid—Steaua) : Marin Stelian 
la 5 metri de gol și de... 3-3 !

Numărul unu din 51 de jucători ai cuplajului : atacantul Sandu 
Mircea (Sportul studențesc), autorul a două goluri de antologie.

Fotocronica etape,i de GIL CUCU

REVELAȚII§1 NEDUMERIRI
în categoria revelațiilor eta

pei, cronicarul nu mai are nici 
un dubiu în a o numi pe Spor
tul studențesc. O revelație ca 
rezultat, dar mai ales ca joc. 
Am mai spus, echipa antrenată 
de Ola și Maksai crește din 
toate punctele de vedere, ca 
potențial de joc și clarviziune 
de la meci la meci, crește, vă- 
zind cu ochii. în partida de 
duminică, in campania campio
nilor, întorși după o victorie la 
Arad, Sportul studențesc a fă
cut, indiscutabil, cel mai bun 
joc din cariera sa. N-a fost de 
partea ei elanul, cit a fost o 
concepție modernă de joc. E- 
chipa din Regie etalează o idee 
tactică clară de joc. valorificînd 
la maximum posibilitățile și re
sursele jucătorilor. (Aș'vrea să 
rețineți că pe postul de con
silier tehnic al clubului este 
reputatul tehnician Traian Io
nescu). Pornind de la o apărare 
elastică, hotărîtă, cu temporiza
re în partea sa de teren — atri
but al tehnicității — acțiunile 
se desfășoară pe aripi, unde 
excelează în viteză Leșeanu și 
în intuiție Moldoveanu. Foarte 
adesea urcă în atac Manea, ca
re cunoaște multe din finețurile 
unei extreme — dribling, vite
ză, pase periculoase în careul 
advers — ceea ce înseamnă un 
om in plus in ofensivă. De fapt, 
principala armă a studenților 
bucureșteni este mișcarea de
rutantă in teren : jucătorii ac
ționează avind un permanent 
dublaj, ei s-au găsit mereu în 
superioritate numerică atît in 
apărare, cit și în atac. Astfel, 
avind oameni în plus, pe fază, 
rezolvă cu mai mare ușurință 
problemele de atac și apărare. 
Ceea ce înseamnă că sprijinul 
intre compartimente funcționea
ză perfect. Și asta datorită bu
nei pregătiri fizice care le per
mite un travaliu enorm și pe 
întregul parcurs al jocului. în
credințarea posturilor in echipă 
s-a făcut cu multă judiciozitate. 
Readucerea lui Mircea Sandu în 
vîrful atacului s-a dovedit o 
idee inspirată : cu o detentă im
presionantă și un joc de cap 
precis, el se anunță un realiza
tor de forță. De fapt, în numai 
două etape a marcat 4 goluri ! 
Printre alte realizări ale studen
ților — contraatacul viguros, in 
viteză, eficace. Avem in față 
o echipă tînărâ, cu un stil pro
priu de joc. elevat și tineresc, 
un team animat de ambiții și 
posesor al unor reale virtuți. 
Am spus mai demult și repet, 
acum, in scris, că dacă Sportul 
studențesc va pune odată picio
rul in divizia A. nu va mai pă
răsi niciodată prima scenă a 
fotbalului românesc. Și faptul

că duminică studenții au repe
tat istoria — au învins, din nou, 
pe campioni cu 3—0 1 — și că 
au făcut să înghețe pe buze 
cântecele acelea frumoase, de 
bucurie și extaz, pe care le știu 
și le cîntă suporterii dinarno- 
viști în tribune, forțîndu-și 
„adversarii** să-i aplaude la sce
nă deschisă, mi-am zis că am 
dreptate și că Sportul studen
țesc începe să-și scrie marea 
biografie...

Singura victorie. în deplasare, 
a realizat-o Universitatea Cra
iova, care n-a avut nici o reti
cență in fața colegilor clujeni, 
a jucat la meserie și a adăugat 
la bilanț încă două puncte. Cred 
tot mai mult în echipa din Bă
nie. Are o constanță, o regula
ritate de metronom. în trei 
partide susținute in deplasare 
a realizat 5 puncte ! Performan

ță remarcabilă, să recunoaștem. 
Prevăd o cursă solitară in frun
tea clasamentului. Ritmul și 
mecanismul echipei merge a- 
proape ireproșabil pentru că are 
o apărare tînără, robustă, su
plă, o linie de mijlocași labori
oasă și constructivă și o înain
tare de elită. Aștept confrunta
rea și confirmarea valorii și 
formei sportive in. meciul cu 
Fiorentina. Un test edificator.

O altă formație căreia se ' 
pare că îi priește, de minune, 
atmosfera din prima divizie, și 
cucerește, într-o manieră de 
gospodar, treaptă cu treaptă ie
rarhia primei divizii — se află 
pe locul doi in clasament — 
este C.S.M. Reșița. La această 
oră ea prezintă date concluden
te : are cel mai bun golaveraj, 
plus șapte, demonstrind că are 
și apărare de netrecut, dar și o 
înaintare percutantă : în cinci 
etape a marcat 14 goluri, cifră 
record. Pe locul doi la eficaci
tate — dar pe patru in clasa
ment — Sportul studențesc : 10 
goluri. C.S.M. Reșița amenință ! 
Un creator — Voinea — și doi 
realizatori de temperament : 
Beldeanu și Nestorovici.

Nu putem omite din suita re
velațiilor pe cei doi rapidiști ti
neri : Rîșniță și Barthales. tri
miși in joc să refacă terenul 
pierdut. Deși au jucat puține 
minute pentru echipa lor, Ra
pid, care era condusă cu 3—0, 
nu a lipsit mult ca să determi
ne un draw. Barthales. tehnici
an fin și extremă de forță, Rîș
niță — autorul unui gol — co
pia fidelă a idolului său'Dumi
tru sînt nume despre care se

va vorbi la modul superlativ și 
care vor putea lecide situații 
favorabile pentru feroviari. Ta- 
che Macri are ochi, este un bun 
tactician și psiholog. Ceva mai 
mult curaj în promovarea tine
retului nu strică.

In titlul comentariului există 
și cuvîntul nedumeriri. El se 
cere explicat. Luind lucrurile m 
ordinea firească, a gravității 
dacă vreți, este absența lui Du- 
niilrache din formația echipei 
Dinamo. Absență care, s-a vă
zut, a contat. Absența, insă, ne 
interesează din punctul de ve
dere al... naționalei, al meciu
lui de la 26 septembrie. Acciden
tat. nu auzisem și fie, atunci de 
ce n-a jucat vîrful de atac al 
națiopalei și în același timp 
omul de bază al ofensivei di- 
namoviste ?

Dar nedumeririle nu se opresc 
aici. Dinamo a avut o evoluție 
precară, doar cu două săptămmi 
înainte de a debuta in C.C.E. ! ? 
Nu putem înțelege ce se-ntim- 
plă cu echipele C.F.R. Cluj și 
Jiul care mențineau. în campio
natul trecut, un anume echili
bru. N-am crezut că le voi ve
dea, în meciurile din deplasare, 
resemnate, cum s-ar spune, vic
time sigure. Atitudinea lor nu 
are nimic comun cu spiritul 
sportului. Sport înseamnă lup
tă, dăruire, ambiție... Dembrov- 
schi a marcat trei goluri, reali- 
zînd un fantastic hat-trick, și 
omul cu statuia din Mexic ne 
tace să ne gindim iarăși la re
sursele pe care le are lotul na
țional ! Beldeanu are o evolu
ție constant bună, s-a dovedit 
un bun puncheur — a marcat 
două goluri, și în etapa de du
minică în schimb. Radu Nun- 
weiller, titular de bază. este 
accidentat și nici evoluția lui 
n-a fost prea convingătoare. 
Răducanu apare tot mai frec
vent ca jucător de cîmp... Și 
mai sînt și alți selecționabili ca
re întîrzie să intre în forma 
sportivă care să ateste că gi
rul care li se dă nu-i în van. 
în orice caz, etapa n-a dat prea 
multe soluții celor doi antrenori 
ai naționalei. Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc. Problemele 
care fac grea viața de selecțio
ner, rămîn in mare parte des
chise.

Remarcăm eficacitatea etapei : 
28 de goluri. Golurile au scos 
etapele din monotonie și anoni
mat. Gindiți-vă ce-ar fi însem
nat cuplajul — 360 de minute 
de joc — fără cele 8 goluri ? 
Remarcăm, de asemenea, scă
derea „atentatelor** la spiritul 
de fair-play. Nici un jucător 
eliminat. Pe cînd nici un jucă
tor neavertizat ?

VASILE CABULEA

M E R I D I A bl
• Turul ciclist al României a 

lOntinuat ieri cu disputarea eta- 
)ei a 3-a pe traseul Brașov-Tg. 
Mureș (175 km). Primul a tre- 
■ut linia de sosire Vasile Sele- 
;an (România), cronometrat cu 
.impui de 4h 32’55” (medie ora
ră 38.060 km). Pe locul doi. la 
o secundă, s-a clasat Vasile 
Pascale (Steaua), în timp ce 
grosul plutonului, condus de N. 
Gavrilă, Ilie Valentin și Teodor 
Vasile a sosit cu o intîrziere de 
1’33”.

în clasamentul general indi
vidual conduce ciclistul român 
Teodor Vasile. urmat de Gh. 
Dimitrov (Bulgaria) la 2’53”, V. 
Selejan la 3’38”. I. Cernea la 
3’47”. V. Pascale la 5’11’. Șt. 
Ene la 5’14” etc. Clasamentul pe 
echipe : 1. România ; 2. Bulga
ria, la 9’16” ; 3. România tine
rel, la 10’31”. Astăzi se desfă
șoară două etape : a 4-a. pe 
ruta Tg. Mureș-Cluj (107 km) și 
a 5-a. circuit in nocturnă, la 
Cluj (26,600 km).

• în cel de-al doilea meci al 
turneului pe care-l întreprinde 
in Argentina, reprezentativa de 
rugbi a României a jucat la 
Buenos Aires în compania se
lecționatei orașului. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate : 10—10 (6—4).

în primul joc, rugbiștii ro
mâni au învins cu scorul de 19—
10 (6—6) formația Isidro Club, 
campioana Argentinei.

VOLEI: Loturile republicane 
la „europenele" de juniori
„Speranțele” voleiului nostru participă, începind de joi 6 sep

tembrie, la Campionatele europene de juniori, ediția a 2-a, care 
se desfășoară in Olanda. O întrecere de amploare rezervată ce
lor mai tinere formații de pe continent, cuprinzind multe „spe
ranțe” olimpice. Referindu-se la această competiție, secretarul 
federației de specialitate. Mugur Nicolau, ne-a declarat ; „Com- 
ponenții loturilor republicane de juniori și junioare s-au pregă
tit intens in vederea campionatelor din „țara lalelelor”, la care 
participă 21 de selecționate masculine și 18 formații feminine. 
Sperăm intr-o evoluție bună, mai ales la campionatul feminin, 
unde ne prezentăm cu un Iot de jucătoare talentate, de perspec
tivă. Amintesc că la prima ediție, junioarele noastre au cucerit 
medalia de argint, devenind, astfel, vicecanipioane europene. A- 
cum, în Olanda, la Utrecht, formația feminină a României va 
juca, în grupa preliminară, cu selecționatele Ungariei și Dane
marcei. avind șanse apreciabile de calificare pentru turneul fi
nal, programat între 9 și 14 septembrie. Echipa masculină de ju
niori a țărij noastre are de înfruntat, în preliminarii, un adver
sar mai dificil, redutabila formație a U.R.S.S., care porneșie ca 
favorită in această competiție**.

Loturile noastre vor pleca, astăzi, luni 3 septembrie, cu avi
onul. în Olanda. Totodată, vor face deplasarea și arbitrii inter
naționali Constantin Armâșescu și Dumitru Rădulescu. invitați 
de Federația internațională de volei să oficieze la „europenele” 
de juniori.

LUPTE: Edifia jubiliara a 
Campionatelor mondiale

Loturile republicane de lupte libere și greco-romane se află 
în preajma unei noi confruntări internaționale de anvergură. 
Este vorba de ediția jubiliară, a 20-a, a Campionatelor mon
diale, care se inaugurează joi 6 septembrie, la Teheran (Iran), 
reunind la start mai mulți sportivi cu renume. La întrecerile 
de lupte libere ne vor reprezenta maeștrii sportului Vasile 
Iorga. vicecampion mondial universitar și medaliat cu „bronz” 
la ultima ediție a Olimpiadei de la Miinchen, Petre Conian. 
Ion Arapu, ca și tinerii Enache Panaite și Ladislau Șimon. Ei 
se vor deplasa mîine, cu avionul la Teheran. Peste patru zile 
vor pleca la Teheran și componenții lotului republican de 
lupte sreco-romane, printre care se numără campionul olimpic, 
maestrul emerit al sportului Nieolae Martinescu, maeștrii spor
tului Victor Dolipschi, medaliat cu „bronz” la Jocurile Olim
pice. Nieolae Negul, ca și recentul laureat — medalia de aur 
la campionatele mondiale de juniori din S.U.A., Constantin 
Alexandru. Acesta l-a înlocuit în uliimi.il moment pe maestrul 
emerit Gh. Berpeanu. care a devenit indisponibil, fiind bolnav 
de hepatită. întrecerile de lupte greco-romane de la Teheran 
se desfășoară între 10 și 14 septembrie.

M. L.

Medalia de bronz la 
Campionatul european 

de „vînătoare de vulpi"
La sfîrșitul lunii august, localitatea Komlo din Ungaria, a 

găzduit Campionatul european de „vinătoare de vulpi” (se înțe
lege nu este vorba de o Întrecere cinegetică, ci de una a radio
amatorilor, concurenții purtind nu arme de vinătoare ci micro- 
receptoare pentru captarea emisiunilor unor emițătoare ascunse 
in desișul pădurii).

Formația română de radioamatori antrenată de antrenorul 
federal Cristache Hincu a obtinut rezultate bune. Un loc trei și 
medalia de bronz la echipe iar la individual trei concurenți s-au 
plasat pe primele zece locuri. Este de notat faptul că aceste 
rezultate au fost obținute în compania unor formații reduta
bile in această ramură sportivă : la ediția din acest aii a cam
pionatului au participat concurenți din 11 țări. Iată ce ne-a 
declarat despre aceste rezultate tovarășul Iosif Paulazzo, so- 
cretar general al Federației române de radioamatorism :

— Radioamatorii Ștefan Olah și Tibor Kovacs care au for
mat una din echipele țării noastre au reușit să ciștige în con
cursul de unde scurte, banda de 3,5 MHz, locul 3 și respectiv 
medalia de bronz. Este prima medalie pe care radioamatorii 
noștri au obținut-o într-o întrecere internațională. O altă 
echipă a României a obținut la concursul din banda de 144 
MHz locul 4. Firește, acestui început bun trebuie să-i adău
găm noi rezultate din ce în ce mai bune. Ne vor permite ca 
in viitor să folosim experiența acestei întreceri mai ales în 
ceea ce privește dotarea tehnică și timpul de antrenament 
rezervat pregătirii fizice. Spun timpul de antrenament fiindcă 
după cum se știe „vinătoarea de vulpi” deși este în principal 
un travaliu radioamatoricesc cere și o pregătire fizică deosebită 
ținind seama mai ales de distanțele ce trebuiesc parcurse in
tr-un timp cit mai scurt și in condițiile unui teren cu multe 
denivelări.

Mai adăugăm la cuvîntul interlocutorului invitația către 
ceilalți radioamatori din benzile de unde scurte și ultrascurte 
de a privi rezultatele colegilor de la „vinătoarea de vulpi” ca 
pe un stimulent in obținerea unor performanțe asemănătoare 
și in alte concursuri internaționale ale radioamatorilor.

V. CONSTANTTNESCU

uliimi.il


de peste hotare
Lucrările Comitetului de

coordonare al Conferinței
securității europene

GENEVA. — Lucrările Comi
tetului de coordonare al Confe
rinței pentru securitate și coo
perare in Europa au continuat 
și în cursul zilei de duminică. 
Au fost examinate in detaliu 
propuneri făcute de unii repre
zentanți in comitet cu privire la 
modalitățile prin care state ri
verane Mării Mediterane și care 
nu participă la Conferința pen
tru securitate și cooperare in

Europa ar putea să-și facă cu
noscute punctele de vedere a- 
supra diferitelor probleme în
scrise pe ordinea de zi a confe
rinței. care prezintă interes pen
tru ele. în mod deosebit se au 
în vedere problemele securității, 
precum și unele aspecte ale co
operării economice între state 
pe continent.

Discuțiile in această chestiune 
au continuat ieri.

Reuniunea
PREGĂTIRI PENTRU 
NEALINIATE

CONFERINȚA TARILOR

ar îl? . ■
■ ■ ■

ara

„A conștientiza tineretul de propria
sa forță, de rolul ce-i revine

în viața socială*4
CLEMENT RAMAMONJISOA, secretar general al Asociației Tineretului

Democrat din Madagascar, vorbește „Scinteii tineretului0

Cu ocazia vizitei efectuate in țara noastră la invitația 
C.C. al U.T.C., Clement Ramamonjisoa, secretarul generai al 
Asociației Tineretului Democrat din Madagascar, a avut ama
bilitatea să acorde ziarului nostru un interviu. Prima între
bare pe care am adresat-o oaspetelui s-a referit la situația 
actuală din Republica Malgașă in 
sânte care au avut loc în 
de timp.

această
lumina evoluțiilor intere- 
țară

- Cum apreciați dezvol
tarea relațiilor dintre organi
zația dumneavoastră și Uni
unea Tineretului 
din România ?

Comunist

in ultima perioadă.

Reuniunea Consiliului minis
terial al țărilor nealiniate, care 
precede conferința la nivel înalt 
a acestor țări, a continuat, luni 
dimineața, sub conducerea lui 
Abdelaziz Bouteflika, membru 
al Consiliului Revoluției, minis
trul algerian de externe, ales 
președinte al actualei reuniuni. 
După cuvîntul inaugural al a- 
cestuia au luat cuvîntul miniș
trii de externe ai Zambiei. So
maliei. Indiei, precum și Dud
ley Thompson, ministrul de stat 
la cabinetul primului ministru 
al Republicii Jamaica, și dele
gatul „S.W.A.P.O.", Sam Nujo- 
ma. Decolonizarea, democratiza
rea relațiilor internaționale, su
veranitatea tuturor popoarelor 
asupra resurselor lor naturale, 
sprijinirea mișcărilor de elibe
rare și a popoarelor care se mai 
află încă sub dominația colo
nială, lupta împotriva neocolo- 
nialismului și imperialismului 
au fost principalele probleme 
subliniate de vorbitori care au 
relevat că țările nealiniate tre
buie să-și unească acțiunile 
pentru a contribui la destinde
rea, in continuare, în relațiile 
internaționale, la întărirea pă
cii și securității internaționale.

Consiliul ministerial ă trecut 
apoi la stabilirea ordinii de zi

a conferinței. în legătură cu a- 
ceasta au luat cuvîritul mai 
mulți delegați. Președintele 
reuniunii ministeriale a reco
mandat să se adopte ordinea de 
zi așa cum a fost propusă de 
comitetul pregătitor al confe
rinței, urmind ca unele ches
tiuni rămase în suspensie să 
fie examinate în comisiile spe
cializate pe probleme econo
mice sau politice. Această pro
punere a fost susținută de mai 
mulți delegați, printre care 
Raul Roa Garcia, ministrul cu
banez al afacerilor externe, și 
Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei.

Intr-un interviu acordat ra- 
dioteleviziunii iugoslave, pre
ședintele Houari Boumediene a 
subliniat că participarea a a- 
proape 80 de delegații la a pa
tra Conferință a țărilor nealini
ate de la Alger este o dovadă 
că mișcarea nealiniată este me
reu vie și evoluția sa este po
sibilă în continuare.

Aspect de la o mare demonstrație a tineretului la Santiago de Chile, împotriva manevrelor 
reacțiunii și in sprijinul guvernului Unității Populare.

violente în
Cambodgia

Lupte violente au avut loc 
în ultimele 24 de ore în a- 
propierea capitalei provinci
ale Kompong Cham, situată 
la aproximativ 80 de kilome
tri nord-est de Pnom Penii. 
Forțele patriotice au lansat 
o puternică ofensivă asupra 
unităților lonnoliste din zonă, 
aflîndu-se duminică în ime
diata apropiere a aeroportu
lui local.

Totodată, se anunță că șo
seaua nr. 4 care face legătura 
între Pnom Penh și portul 
Kompong Som continuă să 
se afle sub controlul patrio- 
ților.

în Orientul Apropiat
• Comunicat după convorbirile de la Cairo

• Declarații ale secretarului general al O.N.U.

Guvernul libian controlează 
principalele cimpuri 
petroliere

Frontului Unit 
al Cambodgiei

ale țării
După măsurile privind națio

nalizarea a 51 la sută din ac
țiunile companiilor occidentale, 
anunțate la 1 septembrie, guver
nul libian va controla principa
lele cimpuri petrolifere ale țării 
— a declarat, la o conferință de 
presă, Abdel Salam Jalloud, 
membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției din Libia 
și prim-ministru. ..Libia, a spus 
el, nu intenționează, în prezent, 
să naționalizeze integral produc
ția sa petrolieră, dar nu va ezita 
să o facă dacă societățile occi
dentale refuză să accepte pro
punerea de a fi indemnizate pe 
baza valorii nete a celor 51 la 
sută din acțiunile naționalizate**.

Primul ministru libian a ară
tat că măsurile adoptate la 1 
septembrie nu vor afecta furni
zarea de petrol consumatorilor 
externi. Totodată, el a informat 
despre recenta descoperire a trei 
mari cimpuri petrolifere in 
Libia, care vor fi integrate cir
cuitului economic al țării.

Cea de-a 11-a sesiune, la nivel 
ministerial, a Organizației țări
lor arabe exportatoare de petrol 
va avea loc la Kuweit, înce- 
pind de marți, 4 septembrie — 
a anunțat, la Beirut, secretarul 
general ad-interim al acestei 
organizații, Abdel Aziz Turki 
(Arabia Saudită). El a menționat 
că pe ordinea de zi a reuniunii 
figurează, în special, probleme 
privind, realizarea în comun de 
către țările membre a unor 
proiecte privind îmbunătățirea 
condițiilor de exploatare și co
mercializare a țițeiului.

Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian și preșe
dintele 
Național
(F.U.N.C.), a adresat un me
saj militarilor din armata 
marionetă de la Pnom Penh. 
chemîndu-i să părăsească 
clica Lon NoI-Sirik Matak, să 
nu mai lupte împotriva pro
priului lor popor, împotriva 
compatrioțiior lor 
singură „crimă" este 
de a servi regimul 
de la Pnom Penh,

a căror 
refuzul 
corupt

• CEL MAI BĂTRÎN OM DE 
PE PLANETA, țăranul azerbaid
jan Șirali Mislimov, a încetat 
din viață in virstă de 168 de ani. 
Mislimov și-a petrecut întreaga 
viață in satul Barzava din Mun
ții Caucaz.
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de la Lugano

or-
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vor 
re-

I
oficiale publicate 
trecută la Tokio 

că in iulie

SĂ DEVI- 
MAI DIFI- 
PE CARE 

REZOLVAT
JAPONEZ". PRE- 

S-A DOVEDII A 
EXACTĂ.

Shosha"

în capitala egipteană a fost 
dat publicității comunicatul ofi
cial în legătură cu convorbirile 
pe care secretarul general al. 
O.N.U., Kurt Waldheim, le-a a- 
vut, în cadrul vizitei sale la 
Cairo, cu președintele Anwar 
Sadat, cu ministrul de externe, 
Mohamed Hassan el Zayyat, 
precum și cu alte persoane ofi
ciale. Convorbirile, arată comu
nicatul, transmis de agenția 
M.E.N., au avut ca punct cen
tral examinarea situației din O- 
rientul Apropiat, subliniindu-se 
agravarea ei continuă. Au fost 
trecute, de asemenea, în revistă, 
eforturile depuse de către secre
tarul general al O.N.U. și re
prezentantul său personal. Gu
nnar Jarring, pentru a soluțio
na această criză pe cale politică, 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. 
în legătură cu aceasta, arată co
municatul, președintele Sadat a 
subliniat faptul că cea mai mare 
parte a statelor lumii au con
damnat alipirea de teritorii prin 
intermediul forței și s-au pro
nunțat în favoarea aplicării re
zoluției Consiliului de Securita
te, care prevede retragerea tru
pelor israeliene, precum și res
pectarea drepturilor poporului 
palestinian. Președintele Sadat, 
relevă în același timp comuni
catul, a făcut cunoscută secre
tarului general al O.N.U. hotă- 
rirea țării sale de a obține eli
berarea tuturor teritoriilor arabe 
ocupate și de a sprijini poporul 
palestinian pină la redobindirea 
drepturilor sale. Totodată, el a 
afirmat că guvernul egiptean va 
continua 
strins cu 
O.N.U. și 
personal,
o reglementare justă a proble
mei Orientului Apropiat, în con
formitate > cu rezoluțiile Națiu
nilor Unite.

★
Agenția M.E.N. transmite tot

odată conferința de presă ținută 
de secretarul general al O.N.U, 
înaintea plecării sale din Cairo 
și în care Kurt Waldheim își 
exprimă impresia „că există o 
reală dorință în regiune pentru

încheierea păcii". „De aceea 
sper, a spus el, că pe termen 
lung, vom putea ajunge la o so
luție justă și echitabilă a con
flictului din Orientul Apropiat**.

Secretarul general al O.N.U. a 
arătat, în legătură cu aceasta, că 
rezoluția 242, din noiembrie 1967, 
a Consiliului de Securitate, con
tinuă să rămină baza eforturilor 
O.N.U. pentru rezolvarea situa
ției din Orientul Apropiat.

internaționale „LUPTA CONTRA INFLA
ȚIEI - SPUNEA PREMIERUL 
NIPON, TANAKA, ÎN IANUA
RIE - AR PUTEA 
NA CURiND CEA 
CILĂ PROBLEMA 
O VA AVEA DE
GUVERNUL 
VIZIUNEA 
FI FOARTE

(grupul celor mai mari zece 
Case de comerț) care, „prin 
operațiuni comerciale ilegale 
provoacă o creștere masivă 

pretexlînd 
conjuncturii 
producției" 

TIMES). Trebuie 
„Sogo Shosha" 
aproape o tre- 

circuit al

să coopereze în mod 
secretarul general al 
cu reprezentantul său 

pentru a se ajunge la

Orașul elvețian Lugano 
găzduiește in aceste zile în- 
tilnirile internaționale de 
artă și cultură — manifes
tare consacrată vieții artisti
ce a Elveției. Ca semn al 
prețuirii de care se bucură 
arta și cultura românească în 
Elveția și in temeiul bunelor 
relații româno-elvețiene. Ro
mânia participă la ediția din 
acest an a intilnirilor ca in
vitată de onoare. Prezența 
României, amplă și diversă, 
este materializată, intre al
tele, printr-o expoziție de 
pictură naivă, o expoziție de 
icoane vechi pe sticlă 
colecția Muzeului de 
populară din București, 
expoziție turistică cu tema 
„Monumente de artă în Ro
mânia" și o expoziție de 
carte românească. Posturile 
de televiziune elvețiene vor 
prezenta un serial de emisi
uni consacrate folclorului și 
artei naive in România.

Ceremonia de inaugurare 
a intilnirilor din acest an s-a 
desfășurat în prezența re
prezentanților Consiliului de 
Stat al Republicii și canto
nului Ticino, ai municipali
tății orașului Lugano, a am
basadorului României la 
Berna, Ion Georgescu, și a 
altor membri ai corpului di
plomatic.

în alocuțiunile pronunțate, 
președintele comitetului de 
organizare a ediției, vice- 
primarul orașului Lugano, 
Aurelio Longoni, și ambasa
dorul României au evidențiat 
semnificația acestei manifes
tări pentru mai buna cu
noaștere, înțelegere și pre
țuire reciprocă între po
poarele țărilor participante.

Statistici 
săptămîna 
relevă faptul 
a.c. indicele general al pre
țurilor- era mai ridicat, în 
medie, cu 15,2 la sută în 
comparație cu cel din iulie 
1972. Cel mai ridicat procent 
de creștere s-a semnalat în 
domeniul cei mai sensibil 
pentru masele de consuma
tori. în domeniul bunurilor 
de larg consum — 18 la sută. 
Principalele servicii : elec
tricitate, gaze, apă. telefon au 
înregistrat, Ia rindul lor, un 
spor de 16,5 Ia sută. Cotidia
nul MAINICFII SHIMBUN 
constată că „procentul și rit
mul alert al creșterii prețu
rilor plasează acum din a- 
cest punct de vedere Japo
nia pe primul Ioc intre țările 
puternic industrializate". 
Ceea ce, remarcă același ziar, 
„este un record deloc de in
vidiat, generator de neliniște 
și de frămîntări pe frontul 
social*'. La rindul lui „Insti
tutul de studiere a conjunc
turii" de pe lingă Banca 
Centrală a Japoniei a atras 
atenția, intr-un comunicat, 
asupra „nivelului îngrijorător 
al inflației" avertizind, tot
odată, că în următoarele luni 
sint de așteptat „noi sensi
bile creșteri de prețuri".

Presa niponă și numeroși 
experți opinează că una dir> 
principalele cauze specifice 
ale actualului val inflaționist 
o constituie manevrele așa 
numitului „Sogo Shosha"

a prețurilor 
supraîncălzirea 
în domeniul 
(JAPAN 
precizat că 
controlează 
ime din întregul 
comerțului intern japonez și 
peste jumătate din comerțul 
exterior al Japoniei. Cele 
zece mari societăți comer
cializează absolut toată gama 
de produse — de Ia paste 
făinoase și ace pînă la com
putere. Valoarea tranzacții
lor lor s-a ridicat anul tre
cut (după cifrele declarate) 
la circa 100 de miliarde do
lari. Funcționari ai Ministe
rului Comerțului și Indus
triei din Japonia au dezvă
luit. în urma unor controale 
efectuate, că șase din cele 
zece mari societăți comerci
ale amintite au cumpărat și 
au stocat în primele șase 
luni ale acestui an mărfuri 
în valoare de 2,4 miliarde 
dolari, „încălzind" astfel spe
culativ inflația prin creșteri, 
artificial provocate, ale pre
țurilor. Aceiași funcționari 
ai ministerului de resort, ci
tați de MAINTCHI SHIM- 
RUN, apreciau că „profilu
rile firmelor comerciale 
atinge anul acesta o cotă 
cord".

Consumatorii iritați au 
ganizat demonstrații în fața 
sediilor marilor societăți co
merciale din capitala Japo
niei. Sediul Casei comerci
ale „Sumitomo" a fost pur si 
simplu invadat și arhivele 
sale parțial distruse. în ce 
le privește, în fața valului 
inflaționist, sindicatele au a- 
vertizat că vor trece la or
ganizarea unor demonstrații 
și greve pe scară națională 
pentru apărarea puterii de 
cumpărare a maselor munci
toare.

- Din acest punct 
există toate motivele 
facție. Cred că ne putem feli
cita de evoluția acestor rela
ții. Desigur, colaborăm de mulți 
ani în cadrul F.M.T.D., dar cele 
mai folositoare sînt relațiile di
recte. Acestea, deși de dată mai 
recentă, sînt deja foarte bune. 
Anul acesta, prin schimbul de 
vizite pe care l-am efectuat și 
în cadrul căruia mă aflu acum 
aici, marchează o etapă nouă, 
superioară in evoluția relațiilor 

organizații.
pe care

de vedere 
de satis-

lunaurma unor 
Republica 

putere gu- 
care, spri- 
referendum 
a poporu-

- In mai 1972, 
adinei frămîntări, 
Malgașă a venit 
vernul Ramanatsoa, 
jinit în cadrul unui 
de marea majoritate 
lui, iși propune consolidarea in
dependenței țării, dezvoltarea 
mai rapidă a economiei și îm
bunătățirea nivelului de trai al 
populației. Care este in prezent 
situația din Madagascar ? Si
gur că, în urma evenimentelor 
din anul trecut, în Madagascar 
s-a creat o situație nouă, care 
a marcat începutul unei evoluții 
pozitive. După cum știți, au fost 
luate citeva măsuri importante 
ca retragerea trupelor franceze, 
revizuirea acordului de coope
rare cu Franța, retragerea din 
zona francului, crearea Băncii 
Naționale, „malgașizarea" învă- 
țămîntului — vizind în mod di
rect întărirea independenței na
ționale. Conducerea treburilor 
interne de către forțele națio
nali» este acum asigurată. Nu 
e însă mai puțin adevărat că 
forțele reacționare încearcă să 
provoace dificultăți politice in 
țară. Scala acestor provocări 
este destul de mare. De la com
ploturi pînă la acțiuni de sabo
taj și de dereglare a aprovi
zionării, aceste forțe nu au lă
sat să le scape nici o posibili
tate pentru a trezi nemulțumirea 
populației. Au fost folosite, de 
asemenea, divergențele tribale 
existente încă în țară. Dar fără 
succes. Toate aceste încercări 
au eșuat. In ultimul timp, situa
ția s-a ameliorat sensibil. Li
niștea a fost restabilită. O do
vadă in acest sens este faptul

în 
in 

la

octombrie vor avea 
pentru Consiliul Na

că în
loc alegeri 
țional Popular al Dezvoltării

- Ce ne puteți spune des
pre organizația dumneavoa
stră, despre preocupările ei 
principale în momentul poli
tic actual din Republica Mal

gașă ?

— Asociația Tineretului Demo
crat din Madagascar a lost 
creată în 1956, în vederea or
ganizării luptei tineretului pen
tru schimbări progresiste in 
țară. Din 1957 sintem membri 
ai Federației Mondiale a Tine
retului Democrat. In momentul 
de față, o condiție necesară a 
succesului luptei noastre este 
educarea ideologică și politică 
a tineretului. Ca orice organiza
ție democratică, avem sarcina 
esențială de a conștientiza tine
retul de propria sa forță, de ro
lul pe care poate și trebuie să-l 
joace in viața social-politică a 
țârii. Pentru a le trezi și men
ține interesul față de organiza
ția noastră, ne străduim să tșfe- 
rim tinerilor o serie întreagă de 
activități — culturale, artistice, 
sportive etc. Organizăm, spre 
exemplu, conferințe despre viața 
și problemele tineretului, despre 
activitatea organizațiilor de ti
neret din alte țări, îndeosebi a 
celor din țările socialiste. De 
mare utilitate s-au dovedit cursu- 
sile speciale pe care le-am ini
țiat pentru copiii din păturile ță
rănești și muncitorești cu veni
turi mici, prin care îi ajutăm 
să-și ridice nivelul de cultură 
generală și de calificare profe
sională.

dintre cele două 
Primirile și discuțiile 
le-am avut cu acest prilej con
stituie un bun punct de plecare 
pentru dezvoltarea continuă a 
acestor relații în viitor.

- Ce impresii v-ați format 
după această vizită in Româ

nia ?

- Sînt pentru prima dată în 
țara dumneavoastră și, din pă
cate, nu pentru mult timp. Dar 
și cele numai citeva zile petre
cute în România mi-au permis 
să apreciez la justă valoare 
marile eforturi pe care tineretul, 
întregul popor român, le depun 
pentru dezvoltarea țării. Tot 
ceea ce am văzut aici, începînd 
cu Uzinele „23 August" din 
București și terminînd cu vastele 
cîmpii intens cultivate de-a lun
gul drumului spre Constanța, 
îmi întăresc convingerea că 
România, fosta țară agrară sub
dezvoltată, devine pe zi ce 
trece un stat industrial modern. 
Mă întorc deci acasă cu impre
sii bune și imbărbătătoare.

Interviu realizat de 
BAZIL ȘTEFAN

Mitingul solemn de la Hanoi

In sala Ba Dinh din Hanoi a avut loc un miting solemn 
consacrat aniversării Revoluției din August și celei de-a 28-a 
aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, 
anunță agenția V.N.A.

R.P.D. COREEANA : Studenti ai Institutului politehnic Kim 
Tchaik in laboratorul de electronică.

Au participat Ton Duc Thang, 
președintele R.D. Vietnam, Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, Truong Chinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Na
ționale, Fam Van Dong, membru 
al Biroului politic al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, primul ministru al 
Guvernului R.D. Vietnam, alți 
conducători de partid și de stat. 
A fost prezent, de asemenea, 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E. din 
Vietnamul de Sud. președintele 
Consiliului Consultativ al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud.

După cuvintul de deschidere 
rostit de Truong Chinh, a luat 
cuvîntul Fam Van Dong, care a 
relevat că, datorită luptei popo
rului vietnamez și presiunilor 
opiniei publice mondiale, Statele
Unite și administrația de la 
Saigon au fost nevoie să înde-

plinească prevederile Acordului 
de la Paris referitoare la înce
tarea bombardării teritoriului 
R.D. Vietnam și la retragerea 
trupelor americane și ale sate
liților S.U.A. din Vietnamul de 
sud. Cu toate acestea, a arătat 
vorbitorul, 
ministrația 
să violeze 
extrem de 
dului. El 
vietnamez 
mondială
fermă pentru a împiedica S.u'.A. 
și administrația saigoneză de ' a 
viola Acordul de la Paris. '

în încheiere, Fam Van Dong 
a evidențiat primele succese în 
activitatea de refacere și stabi
lizare a producției și a vieții în 
R.D. Vietnam și a trecut în re
vistă sarcinile imediate și de 
viitor în dezvoltarea rapidă a 
producției și îmbunătățirea vieții 
populației.

Nguyen Huu Tho a transmis 
participanților la miting un salut 
călduros din partea compatrioți- 
lor din sud.

Statele Unite și ad- 
saigoneză continuă 

o serie de prevederi 
importante ale acor- 
a chemat poporul 
și opinia publică 

să continue lupta
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• LA SYDNEY ȘI-A ÎNCE
PUT LUCRĂRILE o convenție 
națională consacrată revizuirii 
constituției australiene. Lucră
rile, care vor dura cinci zile, au 
fost , deschise de guvernatorul ge
neral. Paul Hasluck. Participă 
112 delegații, între care primul 
ministru Gough Whitlam și pre
mierii celor șase state australie
ne. Pentru prima fază a reuniu
nii este prevăzută crearea comi
tetelor de lucru și stabilirea co
ordonatelor generale ale activi
tății acestora.

uniune națională și un Consiliu 
politic consultativ național. La 
rindul său, regele Laosului și-a 
exprimat dorința de a se pune 
capăt cit mai curind războiului 
și de a se realiza concordia na
țională.

Convorbiri 
inter-laoțiene

Fumi Vongvicit, reprezentant 
plenipotențiar al președintelui 
C.C. al Frontului Patriotic Lao
țian și consilier special al dele
gației forțelor patriotice laoțiene 
la tratativele de la Vientiane 
dintre cele două părți laoțiene, 
a fost primit de regele Sri 
Savang Vatthana, în orașul 
Luang Prabang. Agenția Khao- 
san Pathet Lao informează că 
Fumi Vongvicit a reafirmat po
ziția sinceră a forțelor patriotice 
care doresc realizarea păcii și 
înțelegerii naționale în țară și, 
îndeosebi, semnarea grabnică a 
protocolului Acordului de la 
Vientiane, pentru a se putea 
stabili un guvern provizoriu de

• GUVERNUL PAKISTANEZ 
a hotărit preluarea de către stat 
a companiilor străine din sec
toarele industriale menționate 
în Actul de naționalizare adop
tat anul trecut, a anunțat pos
tul de radio Pakistan. Printr-un 
ordin al președintelui Fazal 
Elahi. contrasemnat de premie
rul Zulfikar AJi Bhutto, guver
nul pakistanez a fost împuterni
cii să preia integral sau parțial 
acțiunile și proprietățile firme
lor străine din sectoarele cheie 
ale economiei pakistaneze.

• UN NOU CURS DE APA, 
cu o lungime de circa 400 km și 
o lărgime medic de 250 de metri, 
a fost descoperit intr-o regiune 
din vestul Amazoniei, — Bra
zilia. Riul, care n-a primit încă 
un nume, se varsă in Tapana, 
afluent al lui Solimoes, care, la 
rindul său, se varsă, in Amazon. 
Descoperirea a fost făcută săp- 
tămina trecută de grupul de 
cercetători „Projet Radam", 
care, cu ajutorul unor instalații 
radar, explorează Amazonia 
pentru a determina resursele 
minerale ale regiunii.

în capitala peruană s-au 
încheiat lucrările primei re
uniuni naționale a forțelor 
păcii din Peru.

La încheierea dezbaterilor, 
a fost adoptat un document 
intitulat „Declarația de la 
Lima cu privire la suverani
tatea și pacea în America 
Latină", în care sint condam
nate încercările de a împie
dica mersul înainte al țări
lor de la sud de Rio Grande, 
tendința lor de emancipare 
economică, atentind la inde
pendența și suveranitatea 
de stat.

Forțele păcii din Peru 
se arată în continuare — 
manifestă solidaritatea
eforturile poporului chilian 
și subliniază că apărarea 
procesului politic inițiat de 
guvernul Unității Populare, 
condus de președintele Sal
vador Allende, „a devenit, 
la ora actuală, o cerință la- 
tino-americană expresă".

• MEMBRII CELUI DE-AL 
DOILEA ECHIPAJ „SKYLAB" 
și-au continuat duminică activi
tatea lor de observare și foto
grafiere a Terrei, de la o altitu
dine de 435 kilometri. Astfel, 
astronauții au fotografiat o 
„bandă" a globului acoperind o 
serie de state latino-americane, 

....................... oOceanul Atlantic, Africa și 
parte din Europa.

lament, care prevede încetarea 
acțiunii revendicative a celor 
56 000 de feroviari neoperativi. 
Pichete ale greviștilor continuă 
să staționeze în marile porturi 
Winnipeg (Alberta) și Vancou
ver (Columbia britanică), pre
cum și in alte provincii cana
diene. în total, se mai află in 
grevă 18 000 de feroviari.

lor

iȘi 
eu

Congresul T.U.C.

• IN LOCALITATEA 
BLACKPOOL — unde, prin tra
diție, se desfășoară multe din 
reuniunile importate ale orga
nizațiilor politice sau 
din Marea Britanie - 
put, luni, lucrările 
105-lea Congres al 
ției Sindicatelor 
(T.U.C.). Congresul 
an este chemat să 
ția T.U.C. față de 
principale ale politicii 
mice guvernamentale. Delegații 
vor examinare 
viitoarea atitudine 
ției în negocierile 
privind noua fază 
lui antiinflaționist.

• COMITETUL NAȚIONAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN INDIA a dat publicității o 
declarație în care își exprimă 
satisfacția și sprijinul față de 
acordul indo-pakistanez privind 
soluționarea problemelor uma
nitare.

sindicale 
au înce- 

celui de-al 
Confedera- 

Britanice 
din acest 

fixeze pozi- 
aspectele 

econo-

cu precădere 
a Confedera- 
cu 
a

guvernul 
programu-

• ACTIVITATEA 
PORTURILOR
CANADIENE nu a fost complet 
restabilită, în ciuda legii de ur
gență adoptată simbătă de Par-

TRANS- 
FEROVIARE

Luni, în pavilionul Româ
niei din cadrul Tirgului in
ternațional de la Plovdiv, a 
avut loc o conferință de 
presă.

Directorul pavilionului Ro
mâniei, Nicolae Doljan, a 
vorbit despre succesele eco
nomiei românești și, în mod 
deosebit, despre dezvoltarea 
cu prioritate a industriei 
constructoare de mașini, ale 
cărei produse dețin ponde
rea in cadrul expoziției or
ganizate de cele 26 de în
treprinderi de comerț exte
rior din România.
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