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A început cea de a patra etapă a unei călătorii ce se 
dovedește un mare succes politic, cu o semnificație 

istorică, de amplă rezonanță

SOSIREA IN CAPITALA

Vizită fructuoasă, convorbiri și acorduri 
menite să determine un stadiu superior de 
dezvoltare, în interesul ambelor popoare

PLECAREA

REPUBLICII COLUMBIA DIN CARACAS

Luni la amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste Româniș, tovară
șul. Nicolae Ceaușescu, a sosit 
la Bogota, capitala Republicii 
Columbia, unde. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. face 
o vizită oficială, la invitația 
președintelui Misael Pastrana 
Borrero.

Columbia este a patra etapă 
a călătoriei pe continentul lati- 
no-american, călătorie care se 
dovedește un mare succes poli
tic, un eveniment de amplă re
zonanță, cu o semnificație cu 
adevărat istorică.

Ne aflăm intr-o țară căreia 

geografia i-a dăruit cu genero
zitate rare virtuți : această su
perbă împărăție a înălțimilor de 
stîncă ale Arizilor Cordilieri își 
are — singura de pe continent 
— hotarele scăldate de valurile 
a două oceane, la apus — Pa
cificul, spre nord-est — Atlan
ticul.

în drum spre Bogota, avionul 
prezidențial a zburat deasupra 
piscurilor înzăpezite de peste 
5 000 m, dintre care se ridică se
meț, Virful Cristobal Colon 
(Cristofor Columb) de aproape 
5 800 m.

...Este ora 11,30. Datorită jocu
lui fuselor orare, dăm ceasul, 

din nou, înapoi cu o oră. Aero
nava aterizează pe aeroportul 
internațional „El Dorado".

Aerogara este pavoazată cu o 
imensă pancartă cu urarea de 
bun venit : „Columbia os salu- 
da, presidente Ceaușescu" (Co
lumbia vă salută, președinte 
Ceaușescu). Drapelele de stat 
ale României și Columbiei flu
tură in adierea proaspătă a 
aerului tare, de munte. Pe te
rasa aerogării, un mare grup 
de cetățeni salută cu căidură 
sosirea oaspeților români. Dis
tingem în mulțime o lozin
că de bun venit adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, 

din partea C.C. al Partidului 
Comunist din Columbia, de un 
grup de militanți din Bogota.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, sînt salutați 
cu cordialitate de președintele 
Misael Pastrana Borerro, și so
ția, Cristina Arango Vega de 
Pastrana.

Președintele Consiliului de 
Stat al României prezintă 
președintelui Columbiei pe to
varășii Ion Pățan, Ștefan An
drei, George Macovescu, Bujor 
Almășan, pe celelalte persoane

(Continuare în pag. a 111-a)

Luni 10 septembrie, s-a în
cheiat vizita oficială pe 
care președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, au făcut-o 
in Republica Venezuela.

După semnarea documentelor 
oficiale la Palatul preziden
țial „Miraflores" — documente 
care consfințesc rezultatele po
zitive și cuprinzătoare ale vi

zitei —, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președin
tele Rafael Caldera și doamna 
Alicia Caldera, s-au îndreptat 
spre aeroportul internațional 
Maiquetia. unde a avut loc ce
remonia plecării.'

Pentru a-și lua rămas bun de 
la înalții oaspeți pe aeroport au 
venit Aristides Calvani, mi
nistrul relațiilor externe, Hugo 
Perez la Salvia, ministrul mine

lor și hidrocarburilor, Luis Al
berto Machado, secretar general 
la președinția republicii — cu 
soțiile, alți membri ai guvernu
lui venezuelean, înalți funcțio
nari ai ministerului relațiilor 
cîdterne. Totodată pe aeroport 
se aflau Petrache Dănilă, am
basadorul României la Caracas, 
precum și membrii ambasadei 
Republicii Socialiste România.

Este ora 10 (ora locală). Co
loana oficială intră pe aeropor

tul împodobit sărbătorește în 
cinstea solilor poporului român.

Conform protocolului venezue
lean. in salonul mare al aero
portului președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președin
tele Rafael Caldera și doamna 
Alicia Caldera, își iau rămas 
bun de la membrii guvernului 
venezuelean și de la celelalte

(Continuare în pag. a III-a)
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ZILEI

STRÎNGEREA RECOLTEI 
inifiativă și spirit gospodăresc 
iată ce se cere organizațiilor U.T.C., tinerilor chemați 
să participe cu toate forțele la executarea în timpul 

optim a acestei importante lucrări agricole

UZINA
de CONSTANTIN STOICIU

• RECOLTA DE PORUMB, PÎNĂ LA ULTIMUL 
BOB, ÎN HAMBARE • ÎN TOATE UNITĂȚILE A- 
GRICOLE, ORDINE PRIORITARĂ : ELIBERĂRII 
TERENURILOR CE VOR FI SEMĂNATE CU GRÎU 
• GRĂDINILE OFERĂ LEGUME DIN BELȘUG — 
DAR ABUNDENȚA DIN CÎMP TREBUIE SĂ O RE
GĂSIM Șl ÎN PIEȚE • SCHIMBURI PRELUNGITE 
PENTRU TOATE TRACTOARELE CU ORDIN 
DE LUCRU „SEMĂNATUL PĂIOASELOR DE 
TOAMNĂ".

în pagina a 4-a

Remarcabil 
eveniment 
artistic

Mi începe 
festivalul 
„ficorgc 
Enescu“

Ediția a VI-a
n pagina a 4-a

Am niște explicații cam sentimentale pentru faptul câ, gin- 
dindu-mă la o uzină, aleg mereu „Grivlța Roșie". Adolescența 
mi-a fost răvășită ritmic de orele zilei și orele nopții sunate 
bogat de sirena cu abur a uzinei ridicată la granița firavă 
a două cartiere mărginașe într-un București de altădată, Gri- 
vița și Ciulești, de la început parcă sub semnul călătoriilor 
și ai statorniciei, așa cum și oamenii ei din totdeauna se 
edună dimineață de dimin^iță din călătorii apropiate și de 
pe străzile calme ale celor două cartiere, și se risipesc după- 
amiază de după-amiază în aceleași călătorii apropiate și 
pe aceleași străzi calme, îngrijind în puținul timp liber ce le 
mai rămîne grădini de zarzavaturi crescute o dată cu tulpinele 
de regina nopții izbind printre șipcile gardurilor. Memoria o- 
dolescenței a păstrat o imagine idilică, sirena nu mai sună 
azi decît pentru ora pauzei de masă, dar probabil că pentru 
cine a trăit și trăiește încă în preajma uzinei, în cartierele ce 
și-au ocrotit în marginea blocurilor noi de locuințe și a aleilor 
de asfalt culoarea zidurilor de cărămidă obișnuită văruită cu 
bidineaua, și pentru cei care au trăit si trăiesc încă zi de zi 
trecerea grăbită a navetiștilor, lucrurile ar mai putea sta 
într-o bună măsură așa cum am spus.

Dar, desigur că realitatea unei uzine, realitatea unei mari 
uzine cum este Uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie", 
GRIRO, cum am văzut și am silabisit pe panourile din curtea 
invadată de verdeață, trebuie căutătă și trebuie găsită și 
trebuie înțeleasă, adică chemată această realitate în fiecare 
celulă a ființei tale poate uneori indiferentă, sau uneori înde
părtată, de cele mai multe ori însă neștiutoare sau superfi
cială. deprinsă cu aparențele și obosită de convenții din-

(Continuare in pag. a V-a)*
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Declarație comună
a președintelui Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste
România și a președintelui 

Republicii Venezuela
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceausescu, și 
președintele Republicii Ve
nezuela, dr. Rafael Caldera, ex- 
primînd voința popoarelor res
pective :

Avînd in vedere relațiile in 
creștere, de prietenie si coope
rare mutuală intre cele două 
țări, preciini si afinitățile de 
limbă și cultură dintre po
poarele lor ;

Animați de dorința comună 
de a realiza aspirațiile de a- 
propiere și înțelegere ale po
poarelor român și venezuelean, 
de a dezvolta și in viitor rela
țiile de prietenie și cooperare 
intre cele două state si de a 
promova cooperarea pașnică in
tre popoarele lor, pe baza trai
nică a respectării principiilor Ș* 
normelor de drept și justiție in
ternațională :

Convinși de necesitatea creș
terii contribuției celor două 
țări la cauZa păcii șl securită
ții in lume și de a contribui la 
dezvoltarea cooperării intre 
toate statele ;

Reafirmînd convingerea și a- 
deziunea lor față de scopurile 
și principiile Cartei Națiunilor 
Unite, care proclamă voința 
popoarelor de a trăi in pace Și 
în spiritul bunei vecinătăți și 
de a dezvolta relațiile priete
nești între toate națiunile ;

Conștienți de importanta 
fundamentală a întăririi legali
tății internaționale si a pri
matului dreptului intre națiuni 
prin respectul efectiv, cu bună 
credință, a principiilor norme
lor si obligațiilor care le re
vin in virtutea dreptului inter
national :

Convinși că marile schimbări 
politice. economice si sociale, 
precum și progresul științific Ș' 
tehnologie contemporan fac tot 
mai importante noile principii 
ale dreptului internațional și 
necesitatea aplicării lor efective 
in relațiile dintre state :

Convinși de responsabilitatea 
ce revine tuturor statelor mari, 
mijlocii și mici, independent de 
nivelul lor de dezvoltare sau 
de sistemul lor politic, econo
mic sau social, de a instaura un 
climat de pace și securitate in 
lume si de a dezvolta relații 
prietenoșii si de cooperare intre 
to»te țările :

Convinși că pacea internațio
nală M bazează pe respectarea 
dreptății sacru al tuturor sta
telor la suveranitate deplină 
independentă națională, pace Și 
securitate și pe dreptul inalie
nabil ai popoarelor de a-și ho
tărî singure soarta, fără nici un 
amestec, constringere sau pre
siune externă :

Subliniind necesitatea aplică
rii depline a Rezoluției 1514 
(XV) a Adunării generale a 
Națiunilor Unite, cuprinsă in 
„Declarația cu privire la acor
darea independentei țărilor și 
popoarelor coloniale-1 și con- 
damnind cu hotărire orice act 
care s-ar opune aplicării dispo
zițiilor acestei declarații ;

Animați prin ferma lor hotă-

rîre de a contribui în continua
re la lupta împotriva colonia
lismului și neocolonialismului 
in toate formele sale, precum 
și împotriva „apartheidului" și 
a discriminării rasiale ;

Reafirmînd dreptul si obliga
ția tuturor statelor de a parti
cipa și de a coopera intre elfc 
în vederea soluționării proble
melor internaționale Care afec
tează umanitatea :

Convinși că toate statele au 
dreptul suveran de a dispune, 
fără presiuni externe, de re
sursele lor pentru a obține dez
voltarea economică și bunăsta
rea popoarelor;

Conștienți de necesitatea de 
a face eforturi mai mari pe 
plan național și internațional, 
în vederea asigurării unui pro
gres mai accelerat al economii
lor țărilor in curs de dezvol
tare, astfel incit să se poată re
duce și elimina decalajul dintre 
acestea și țările dezvoltate ;

Reliefînd dreptul tuturor sta
telor la dezvoltare culturală 
independentă, la progres econo
mic și social și de a se bucura 
de binefacerile științei și teh
nologiei moderne ;

Ferm convinși de necesitatea 
stabilirii unei juste și echitabile 
ordini economice și sociale in 
lume, bazată pe justiție socială 
internațională și pe respectarea 
strictă a drepturilor și obliga
țiilor economice ale statelor ;

I. Declară hotărîrea lor co
mună :

1. De a lărgi relațiile Jor tra
diționale de prietenie și de a 
intensifica cooperarea ambelor 
țări in diversele domenii ale 
relațiilor dintre ele ;

2. De a dezvolta relațiile co
merciale reciproc avantajoase, 
diversifica tipurile de mărfuri 
ce vor fi schimbate intre cele 
două țări, de a întări și extinde 
coperarea de interes comun prin 
instrumente juridice care să 
reglementeze aceste relații și de 
a promova folosirea reciprocă a 
resurselor lor naturale și uma
ne ;

3. De a intensifica legăturile 
de prietenie dintre cele două 
popoare, pentru o mai bună cu
noaștere a valorilor lor Spiri
tuale și materiale ;

II. Declară solemn hotărîrea 
lor comună ca relațiile lor re
ciproce, ca și relațiile cu toate 
celelalte state să se bazeze pe 
următoarele principii :

1. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existentă, libertate, in
dependență și suveranitate na
țională ;

2. Dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî și dez
volta in mod liber sistemul 
său politic, economic și social, 
conform cu propriile sale inte
rese și fără nici un amestec din 
afară ;

3. Dreptul suveran inalienabil 
și imprescriptibil al fiecărui 
stat de a dispune de bogățiile 
sale naturale și de toate cele
lalte resurse pentru dezvoltarea 
economică și socială și bunăsta

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Dr. RAFAEL CALDERA
Președintele Republicii Venezuela

rea poporului său, fără nici un 
fel de presiuni externe care să 
împiedice exercitarea acestui 
drept ;

4. Deplina egalitate în drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, nivelul lor de 
dezvoltare și de sistemul lor po
litic, economic sau social ;

5. Dreptul fiecărui stat de a 
participa, in condiții de deplină 
egalitate, la examinarea și re
zolvarea problemelor internațio
nale de interes comun ;

6. Dreptul fiecărui stat de a 
beneficia de realizările științei 
și tehnologiei moderne :

7. Dreptul fiecărui stat de a 
stabili colaborarea sa cu toate 
celelalte state, in toate dome
niile, pe baza avantajului reci
proc :

8. Dreptul și obligația state
lor. indiferent de sistemul lor 
politic și social, de a coopera în
tre ele in vederea menținerii 
păcii și securității internațio
nale. precum și pentru favori
zarea progresului economic și 
social al tuturor națiunilor și in 
special al țărilor în curs de 
dezvoltare ;

9. Obligația tuturor statelor de 
a nu interveni, sub nici o for
mă și sub nici un pretext, in 
treburile interne sau externe 
ale oricărui alt stat ;

10. Obligația statelor să se 
abțină de a recurge la amenin
țarea cu forța sau folosirea 
forței împotriva integrității te
ritoriale sau independenței 
politice a oricărui stat sau în 
orice alt mod incompatibil cu 
scopurile Națiunilor Unite :

11. Obligația statelor de a se 
abține în relațiile lor internațio
nale, de la orice fel de costrîn- 
gere de ordin militar, politic, 
economic sau de altă natură și 
de la amenințarea cu folosirea 
forței, sub orice pretext, in 
orice circumstanță și sub orice 
formă, împotriva altui stat ;

12. Dreptul inerent al fiecărui 
stat la legitimă autoapărare in
dividuală sau colectivă ;

13. Obligația statelor de a re
zolva toate diferendele dintre 
ele in mod exclusiv prin mij
loace de soluționare pașnică și 
de a promova in mod ferm 
metoda negocierilor directe ca 
mijlocul cel mai adecvat de so
luționare a problemelor inter
naționale ;

14. Dreptul fiecărui stat la 
pace și obligația sa de a con
tribui la menținerea acesteia, 
ceea ce constituie interesul pri
mordial pentru toate statele ;

15. Obligația fiecărui stat de 
a respecta drepturile funda
mentale ale statelor care nu 
sint susceptibile de nici o al
terare și pe acelea de care ele 
se bucură în conformitate cu 
dreptul internațional :

16. îndatorirea fiecărui stat 
de a îndeplini cu bună credință 
obligațiile asumate în confor
mitate cu Carta Națiunilor 
Unite, principiile și normele de 
drept internațional, unanim re
cunoscute. și acordurile interna
ționale valabile conforni aces
tor principii și norme.

în interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațional 
sint legate între ele și fiecare 
principiu trebuie să fie inter
pretat , în contextul celorlalte 
principii și respectat, in mod 
riguros, de către toate statele 
în relațiile lor reciproce, și nici 
o violare a unuia dintre acestea 
nu ar putea fi justificată nici
odată și in nici o împrejurare.

III. Declară hotărîrea lor co
mună :

1. De a dezvolta relații de 
prietenie și cooperare cu toate 
statele, pe baza principiilor cu
prinse în prezenta declarație ;

2. De a coopera, pe plan in
ternațional, în realizarea de mă
suri eficace în vederea opririi 
cursei înarmărilor și. astfel, de 
a pregăti calea spre dezarmare, 
în crearea de zone denueleari- 
zate in diferite regiuni ale 
lumii, bazate pe angajamente

' ferme din partea statelor nu
cleare de a nu folosi armele 
atomice împotriva statelor par
ticipante la astfel de zone și de 
a respecta statutul de denu- 
clearizare ;

3. De a promova pacea, des
tinderea, buna înțelegere și co
operarea între toate națiunile 
lumii ;

4. De a acționa cu hotărîre 
pentru stabilirea și menținerea 
unei ordini mondiale, bazate pe 
justiția socială internațională, 
pentru instaurarea unei divi
ziuni internaționale a muncii 
mai raționale și realizarea 
transformărilor care trebuie să 
fie efectuate in structura eco
nomiei mondiale :

5. De a intensifica activitatea 
lor în favoarea normalizării și 
dezvoltării comerțului, a ampli
ficării cooperării economice în
tre toate statele și a‘ întăririi 
independenței economice a ță
rilor în curs de dezvoltare, pen
tru favorizarea dezvoltării sus
ținute a economiilor naționale 
în scopul de a obține dezvolta
rea deplină a popoarelor ;

6. De a coopera pentru întă
rirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite in menținerea și 
consolidarea păcii și securității 
internaționale. in dezvoltarea 
cooperării între toate națiunile 
și promovarea normelor dreptu
lui internațional în relațiile în
tre state.

IV. Dorind să asigure aplica
rea principiilor și realizarea 
obiectivelor conținute in pre
zenta declarație, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nieolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Venezuela, dr. Rafael 
Caldera, declară voința lor co
mună de a aprofunda și lărgi 
contactele intre cele două țări, 
pe cale diplomatică normală sau 
prin consultări periodice Ia di
ferite niveluri.

întocmită la Caracas, în două 
exemplare, fiecare în limbile 
română și spaniolă, la 10 sep
tembrie 1973.

cu privire la vizita oficială în Republica 
Venezuela a președintelui Consiliului

de Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu
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La invitația președintelui Re

publicii Venezuela, dr. Rafael 
Caldera, și a doamnei Alicia 
Pietri de Caldera. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 

ț Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu. au vizi
tat Venezuela între 5 și 10 sep
tembrie 1973.

Tn timpul șederii în Vene
zuela. președintele Consiliului 
de Stat și suita sa au vizitat 
Federația venezueleană a came
relor și asociațiilor de comerț și 
producție, o întreprindere agro
industrială și o întreprindere de 
industrializare a laptelui; Au 
câlătorît in statul Bolivar, unde 
au vizitat întreprinderea side
rurgică din Orinoco — Sidor — 
Corporacion Venezolana de 
Guayana, întreprinderea de 
aluminiu din Caroni — Aleasa, 
precum și barajul și centrala 
hidroelectrică din Guri.

Distinșii oaspeți români s-au 
bucurat de o primire cordială și 
prietenească din partea guver
nului și poporului venezuelean.

Cu prilejul acestei vizite ofi
ciale. președintele Venezuelei, 
dr. Rafael Caldera, și președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. au 
făcut un schimb de idei cu pri
vire la. diferite aspecte ale re
lațiilor bilaterale dintre cele 
două țări și asupra diverselor 
probleme internaționale de in
teres pentru ambele state și au 
folosit această ocazie pentru a 
reafirma voința lor de a lărgi 
colaborarea și înțelegerea reci
procă dintre România și Vene
zuela.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate și înțelegere, s-a 
constatat cu satisfacție că rela
țiile de colaborare dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Venezuela se dezvoltă 
continuu, expresia legăturilor 
tradiționale dintre cele două 
popoare și a afinităților de lim
bă și cultură.

în același timp, s-a subliniat 
importanța deosebită pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
a vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
în Republica Venezuela și uti
litatea continuării contactelor la 
diverse niveluri și s-a exprimat 
dorința de a le dezvolta. Pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Vene
zuela, dr. Rafael Caldera, au 
semnat o declarație, comună 
care va exercita o mare influ
ență asupra relațiilor bilaterale 
intre cele două țări și va con
tribui la o apropiere și înțele- 
gefe mai eficiente între guver
nul și poporul român, pe de o 

parte, și guvernul și poporul ve
nezuelean. pe de altă parte.

Președinții României și Vene
zuelei, în spiritul prieteniei care’ 
caracterizează relațiile dintre 
cele două țări. au stabilit 
realizarea unui program pe 
perioada 1973—1974, cu sco
pul de a pune în practică 
prevederile Acordului de coope
rare culturală și științifică, sem
nat in 1968, și care este in vi
goare.

Pe de altă parte. în timpul 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost semnate ur
mătoarele documente : Acord pe 
termen lung de cooperare eco
nomică și irtdastțială, modus 
vivendi comercial ; Acord-cadru 
de colaborare științifică și teh
nică ; Acord complementar de 
cooperare tehnică in domeniul 
agricol și agroindustrial ; Pro
gram preliminar de lucru con
venit de ministrul minelor, pe
trolului și geologiei al Republi
cii Socialiste România și mi
nistrul minelor și hidrocarburi- ' 
lor al Republicii Venezuela și 
Planul de schimburi culturale 
pe anii 1973—1974.

Tn cadrul convorbirilor ofi
ciale, intre cei doi președinți s-a 
procedat Ia un larg schimb de 
vederi asupra principalelor pro
bleme internaționale actuale, în 
cursul căruia s-a putut constata 
că trăsătura dominantă a evolu
ției politice pe arena mondială 
o constituie tendința spre inten
sificarea colaborării intre state 
și afirmarea voinței popoarelor 
de a asigura un climat de destin
dere și pace, de promovare pe 
scară și mai largă a metodei 
negocierilor directe, ca metoda 
cea mai adecvată pentru solu
ționarea litigiilor internaționale.

Cele două părți au scos în 
evidență participarea activă a 
tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime și potențial, la exa
minarea și soluționarea tuturor 
problemelor care confruntă e- 
poca contemporană și care pri
vesc soarta păcii și destinul 
uman. Totodată, ei au subliniat 
rolul și contribuția pe care ță
rile mici și mijlocii o aduc la 
instaurarea unui climat de pace 
și securitate în lume și la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare între toate națiu
nile.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Rafael Caldera, au 
avut un schimb de păreri asu
pra situației actuale din Europa. 
Ei au apreciat în mod pozitiv 
rezultatele primei faze a lucră
rilor Conferinței general-euro- 
pene de securitate la nivelul 
miniștrilor de externe. confe
rință menită să așeze relațiile 
dintre statele continentului pe 
baze noi, astfel incit să se asi

gure fiecărui popor, fiecărui 
stat, posibilitatea de a-și con
centra eforturile spre dezvolta
rea economico-socială de sine 
stătătoare, în concordanță cu 
năzuințele sale. Ei au fost de 
acord că realizarea securității 
și consolidarea păcii in Europa 
vor exercita o influență pozi
tivă in întreaga lume.

De asemenea, și-au exprimat 
satisfacția pentru dezvoltarea 
pozitivă a procesului de adin- 
cire a relațiilor dintre statele 
latino-ameripane. în diverse 
domenii de activitate și. îndeo
sebi, față de contribuția țărilor 
andine la acest proces.

Cei doi șefi de stat și-au ma
nifestat satisfacția fată de re
zultatele obținute ca u’rmare a 
destinderii în situația interna
țională și pentru faptul că s-au 
găsit .soluții pe calea negocie
rilor in unele probleme inter
naționale.

în același timp și-au mani
festat neliniștea față de persis
tența focarelor de tensiune și 
conflicte care' mai există încă 
în unele zone ale lumii și au 
exprimat ferma lor dorință de 
a face tot ceea ce ar fi nece
sar in scopul obținerii păcii in 
aceste teritorii.

Cele două părți s-au pronun
țat în favoarea adoptării de 
măsuri concrete și efective care 
să oprească cursa înarmărilor 
și au exprimat dorința de a se 
ajunge la un acord rapid în 
domeniul dezarmării și ca re
sursele eliberate în acest fel 
să fie destinate dezvoltării eco

SEMNAREA

UNOR DOCUMENTE
Luni dimineața, la reședința 

prezidențială „Miraflores" din 
Caracas, a avut loc semnarea 
unor documente privind dezvol
tarea schimburilor comerciale și 
a activității de cooperare eco
nomică între România și Ve
nezuela.

Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, și Aris
tides Calvani, ministrul aface
rilor externe al Venezuelei, au 
semnat un modus vivendi co
mercial între cele două țări, 
precum și un Acord pe termen 
lung de cooperare economică și 
industrială între cele două gu
verne.

Totodată, tovarășul Ion Pățan 
a semnat, împreună cu minis
trul venezuelean al agriculturii, 
Miguel Rodriguez Viso, Acordul 

nomice și sociale. Printre di
versele măsuri examinate, păr
țile s-au pronunțat cu hotărire 
in favoarea stabilirii de zone 
denuclearizate, al căror statut 
să fie respectat de către pu
terile nucleare.

Președinții României și Ve
nezuelei au evidențiat semnifi
cația acestei întîlniri care — 
pentru prima dată în istoria ce
lor două țări — reunește pe 
șefii acestor state. precum și 
importanța coincidentelor punc
telor de vedere ce s-a manifes
tat in timpul convorbirilor pe 
care aceștia le-au avut. Ei apre
ciază că, prin aceasta, începe o 
nouă și fructuoasă etapă în re
lațiile dintre ambele, țări.

Președintele Consiliului de 
Stat al ’ Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a exprimat cele mai 
vii mulțumiri președintelui Ra
fael Caldera și poporului vene
zuelean pentru primirea căldu
roasă ce i-a fost rezervată în 
timpul acestei vizite în Vene
zuela.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. au invitat pe pre
ședintele Republicii Venezuela, 
dr. Rafael Caldera, și pe soția 
sa Alicia Pietri de Caldera să 
efectueze o vizită in România

Președintele Republicii Vene
zuela a mulțumit pentru aceas
tă invitație și a arătat că. dacă 
împrejurările ii vor permite, va 
efectua vizita cu multă plăcere.

,mIA
HJcq 
’> iș
9ts:>
Ului

complementar de cooperare teh
nică în domeniul agricol și a- 
groindustrial.

în aceeași zi. Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Hugo Perez la 
Salvia, ministrul minelor și pe
trolului al Venezuelei, au sem
nat un program preliminar de 
lucru convenit între cele două 
guverne.

★
Ministrul afacerilor externe 

al României, George Macovescu, 
și ministrul de externe al Ve
nezuelei, Aristides Calvani, au 
semnat. luni dimineața, un 
Acord de cooperare în dome
niul tehnicii și al științei între 
cele două țări. Totodată, a fost 
semnat de către directori din 
cele două ministere, un plan de 
acțiuni culturale pe anii 
1973—1974.

!

!>

1.

I
Divers, exploziv, luxuriant, 

peisajul natural al Americii La
tine se întregește cu un peisaj 
social la fel de bogat și de mo
bil, ca și cum însăși viteza de 
creștere a vegetuției, abundenta 
ei nuanțată și policromă ar trece 
în ritmul și în esența vieții u- 
mane. La urma urmei, cadrul 
natural nu poate să nu influen
țeze comunitățile pe care le cu
prinde. Temperamentul patetic 
latin e un alt factor de întreți
nere a multilateralei tinereți ce 
caracterizează aceste meleaguri, 
cu toată străvechea cultură, în
depărtatele origini, îndelung se- 
dimentatele tradiții. Tînără e 
America Latină, întîi pentru că 
oamenii ei sint tineri. Numeric, 
ea e literalmente dominată de 
tineret. Are țări în care trei sfer
turi din'populație au sub trei
zeci de ani, are un ritm record 
de creștere a populației, are 
orașe pe cle-a întregul noi și 
moderne, o cultură plină de ge
nuri inaugurate foarte de curînd. 
unele de-a dreptul ieri, industrii 
care se nasc direct în junglă, sub 
ochii noștri, categorii profesio
nale care n-au nici un an vechi
me. Un proaspăt suflu de pio
nierat, o încredere trainică în 
viitor, o hotărîre nezdruncinată 
de a decide sănătos acest vii
tor, sint. concluziile pe care ți le 
oferă aceste societăți tinere și 
oamenii care trăiesc. în ele.

Tinerețea de care vorbim se 
reflectă remarcabil pe planul 
politicii. Tineretul, pe cit de tî- 
năr în sensul strict al cuvîntu- 
lui, e pe atît de preocupat de 
destinul societății în care se 

integrează, și matur prin însăși 
condiția obiectivă de a fi folo
sit în societate în chip foarte 
precoce, în calități care cer, în 
alte, continente, mai multă ru
tină și experiență. în birouri, ■ 
de pildă, pe diverse locuri de 
muncă, vezi oameni extrem 
tineri, mai tineri decît aceia

de 
pe

IDEALURILE COMUNE 
ALE TINERETULUI

Corespondență specială de la PETRU POPESCU
care l-ai vedea executînd 
leași munci în Europa, 
noi, la treizeci de ani, nu 
sîntem considerați tineri", mi-a 
spus un venezuelean. Nu e deci 
deloc de mirare că tineretul la- 
tino-american e „politizat", foai- 
te politizat, în bunul sens al 
cuvîntului. Conștient de faptul 
că acțiunea lui în societate ă 
esențială, că mîine, un mîine de 
care. îl mai despart abia cîteva 
ore, el va conduce societatea care 
l-a creat, tineretul latino-ameri- 
ean se dovedește pasionat de 
politică, animat de curiozitate 
către soluții noi, dornic să înve
țe din experiența altor societăți 
și popoare. Avînd o aptitudine 
fundamentală pentru ideile de 

ace-. 
„Ea 
mai

stingă, el dovedește că e un 
tineret demn și de nădejde, care 
reflectează adine asupra viitoru
lui. Ideea de socialism pasio
nează realmente acest tineret, 
care e extrem de interesat de ex
periența țărilor socialiste. însuși 
cuvîntul revine aproape obsesiv, 
în discuție. Tineri pe care îi 

intîlnește aici un român pun fi
rește întrebări despre patria 
noastră europeană și latină, dar 
interesați întîi și întîi de structu
ra ei politică. Tocmai de aceea, 
România, politica ei, sint cunos
cute și apreciate aici, pentru că 
idealurile cele mai arzătoare de 
emancipare, de progres social, de 
cucerire și consolidare a indepen
dentei economice, de decidere a 
propriei soarte și preluarea bogă
țiilor naționale în propriile mîini, 
sînt cauze sprijinite activ de 
România pe arena internațională, 
în forurile publice ale umanită
ții ca și în relațiile bilaterale ba
zate pe respect și avantaj reci
proc. Idealurile acestea sint idea
luri care au fost cucerite prin 
luptă, în diferite faze istorice, și 

de poporul român. Ele ne sint 
scumpe, și, definind politica 
externă a poporului nostru iz
vorăsc din amplul efort intern de 
construire a unei societăți socia
liste multilateral dezvoltate. 
Acest efort, care în țara noastră 
angrenează pe toți tinerii, ca și 
pe toți acei tineri sufletește, 

este baza respectului și interesu
lui de care se bucură poporul 
român,și tineretul român în aces
te țări.

Intîlnirile cu tineri latino-a- 
mericani, cu studenți, de variate 
orientări politice — comuniști, ’ 
socialiști, social-democrați, și 
mulți alții — apropiați atît prin 
tinerețe cit și printr-un ideal 
progresist comun, printr-o plat
formă politică a progresului, a 
dezvoltării, a consolidării inde
pendenței economice și a asigură
rii unei permanente democrati- 

a vieții politice.
animate

permanent 

zări 
fost 
lor 
pentru tara noastră, de dorința 
reciprocă a intensificării unor 
relații de prietenie și colabora-

au 
interesul 
crescînd

de
4'i

re. Unii din acești tineri vor vi
zita Romanța, unii vor studia în 
fara noastră, care acordă burse 
și participă la formarea de ca
dre specializate pentru țările în 
dezvoltare, înțelegînd că limba 
științei, o limbă a rațiunii in
ternaționale, este unul din cele 
mai bune instrumente de comu
nicare în lumea modernă, este 
un mod de apropiere între po
poare, de asigurare a progresu
lui și păcii. Acești tineri au do
vedit în intîlnirile avute, că 
erau de pe acum în posesia unor 
date semnificative despre țara 
noastră, date care creează un 
unanim sentiment de prietenie, 
încredere, respect. Ca și tinerii 
români, ei trăiesc simultan în 
prezent și în viitor, în sensul 
că munca lor de azi. studioasă 
ori profesională, e îndreptată că
tre un viitor care nu le poate fi 
indiferent, intr-o lume în care 
importanța tineretului e decisi
vă. a ajuns la proporții fără 
precedent în istorie.

Simțim, ca tineri, o multiplă 
solidaritate cu tinerelul din ță
rile latino-americane. Rezultat al 
unei cunoașteri exacte și care 
se va adinei permanent, conse
cință a încrederii comune în 
idealurile nobile ale umanității, 
această solidaritate de azi este 
solidaritatea viitorului. Și pen
tru că recunoaștem în tinerii de 
aici, cum și el recunosc în noi, 
experiențe fundamentale și idei 
ce. ne sint scumpe, ne ducem cu 
gîndul acasă, hrănim cu încă un 
prilej un dor de țară tot mai 
puternic.

Caracas
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PREȘEDINTELE NIUOLAE CEA UȘESUU
SI PREȘEDINTELE RAFAEL CALDERA 
AU SEMNAT DECLARAȚIA COMUNĂ

ROMÂNO - YENE7UELEANA
la Palatul 

„Miraflores" din 
președintele Consiliu- 
Stat al Republicii 

România. Nicolae 
Re-

Luni dimineață, 
prezidențial 
Caracas, 
lui de 
Socialiste 
Ceaușescu. și președintele 
publici! Venezuela. Rafael Cal
dera. au semnat Declarația co
mună româno-venezuelean;,.

Au asistat
Ceaușescu 
Caldera.

Au fost

Și
tovarășa Elena 
doamna Alicia

de față din partea

română — Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, Ștefan Andrei, secretar 
al-Comitetului Central al P.C.R.. 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Al
mășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Mircea Ma- 
lița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, și Petrache 
Dănilă, ambasadorul României 
la Caracas. Din partea vene-

zueleană erau prezenți — Aristi
des Calvani, ministrul afacerilor 
externe, Hugo Perez la Salvia, 
ministrul minelor și petrolului, 
luis Alberto Machado, secretar 
general la Președinția Republi
cii, Paulo Perez Perazo, secre
tar particular al președintelui 
Republicii și Juan Uslar Pietri, 
ambasadorul Republicii Vene
zuela la București.

La intrarea celor 
ședinți în salonul unde a 
loc solemnitatea semnării 
clarației au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări. 
Potrivit protocolului venezue
lean s-a dat citire preambulului 
declarației. După semnare cei 
doi președinți își string cu căl
dură miinile și, împreună cu 
soțiile, trec in salonul ambasa
dorilor, unde se întrețin cor
dial.

PLECAREA
DIN CARACAS

(Urmare clin pag. I)
la ae-

vice- 
de Mi-

persoane oficiale venite 
roport.

Tovarășii Iop Pățan, 
președinte al Consiliului 
niștri, ministrul comerțului
exterior. Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.R., George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, 
petrolului 
și celelalte 
care l-au însoțit pe șeful 
tului român in vizita sa in 
nezuela și-au luat rămas 
de la gazde.

Apoi, pe aeroport, fanfara 
litară intonează imnurile 
stat ale celor două țări, 
ședinții Nicolae Ceaușescu 
Bafael Caldera trec in 
garda de onoare.

La scara avionului cei doi 
președinți își string cu cordiali
tate și căldură miinile. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
spune președintelui Rafael Cal
dera: „Vă aștept în România 
domnule președinte".

Tovarășa Elena Ceaușescu iși 
ia rămas bun de la doamna 
Alicia Caldera.

în onoarea inălților oaspeți 
români se trag salve de tun.

De pe scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu salută 
încă o dată pe csi prezenți pe 
aeroport.

Avionul prezidențial decolea
ză lin îndreptindu-se spre Bo
gota, capitala Columbiei, urmă-

ministrul
și geologiei, precum 

persoane oficiale 
sta- 
Ve- 
bun

i mi- 
de 

Pre- 
și 

revistă

toarea et-nă a vizitei președin- 
a 

Pe
telui Nicc.ac Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
continentul latino-american.

Pină la frontiera cu Colum
bia, aeronava românească este 
însoțită de avioane cu reacție 
ale forțelor armate venezuelene.

★
La solicitarea grupului de 

presă român care însoțește pe 
președintele Ceaușescu in vizita 
in țările din America Latină, 
ministrul afacerilor externe al 
Venezuelei, Aristides Calvani, 
împărtășind opiniile sale asupra 
importanței documentelor ofi
ciale româno-venezuelene, asu
pra semnificației vizitei șefului 
statului român in Venezuela, a 
declarat:

„Este pentru prima oară cînd 
șeful unui stat socialist vizitea
ză Venezuela. 4cest sin
gur fapt și ar fi de ajuns să 
dea un caracter cu totul deose
bit acestei vizite, o importanță 
cu totul aparte. Dincolo de as
pectul îmbucurător al coinci
dențelor punctelor de vedere 
care s-au manifestat in tot tim
pul convorbirilor, trebuie, cred, 
sesizate tocmai acele 
intime care au făcut 
țiile la nivel înalt. să 
nunate de succes, ca 
lor să fie consemnat într-o De
clarație comună care prin între
gul său conținut constituie un 
magistral document politic. 
Am in primul rînd in ve
dere faptul că Venezuela 
și România sint țări care 
luptat îndelung, cu eroism,

resorturi 
ca discu
ție încu- 
rezultatul

ca 
au

și istoria atestă cu pregnanță 
acest adevăr — pentru a-șl 
cuceri independența, o inde
pendență reală care să le asigure 
o dezvoltare de sine stătătoare ; 
că Venezuela ca și România sint 
țări care depun eforturi uriașe 
pentru a-și înscrie prezența in 
rindul țărilor dezvoltate ale lu
mii ; că ambele țări sint hotărî- 
te să atingă acest stadiu su
perior în condițiile unei inde
pendențe depline asupra propri
ilor lor acțiuni, în concordantă 
cu interesele lor naționale, stâ- 
pîne pe bogățiile lor, pe toate 
resursele materiale și spirituale 
de care dispun, stăpine pe pro
priul lor destin.

în sfirșit, platforma comună 
pe care ne-am intîlnit și de pe 
care înțelegem să acționăm 
depășește diferențele ideologice 
care ne despart, sistemele so- 
cial-politice diferite cărora 
aparțin statele noastre, ideolo
gii si sisteme cărora fiecare în
țelegem să le răminem cre
dincioși. Răminind, deci, fideli, 
fiecare propriilor noastre ideo
logii înțelegem să ne conjugăm 
eforturile pentru a atinge un 
stadiu superior de dezvoltare, 
în interesul ambelor popoare. în 
acest mare context documente
le româno-venezuelene semnate 
la Caracas depășesc sfera unor 
acte politice de interes bilate
ral. devin acte politice de im
portanță internațională, iar vi
zita președintelui Ceaușescu în 
Venezuela constituie un eveni
ment politic de însemnătate 
istorică".

tovarășului
i-au fost adresate 

și mesaje de salut

București.

Sosirea capitala Republicii

in Ve- 
Nicolae

avut 
de-

MESAJE
DE SALUT

în timpul vizitei sale 
nezuela 
Ceaușescu 
telegrame .
din partea unor organizații so
ciale, conducători de instituții și 
cetățeni, in care se exprimă 
satisfacția pentru prezența con
ducătorului României în această 
țară.

în mesajul adresat de . Cen
trala regională a muncitorilor 
Districtului Federal și statului 
Miranda semnat in numele Co
mitetului Executiv de Francisco 
J. Camacaro — secretar general, 
se arată : „Vă rog să primiți 
salutul cordial și frățesc al Co
mitetului Executiv al Centralei 
regionale a muncitorilor Distric
tului Federal și statului Miran
da, organizație muncitorească 
afiliată la Centrala Unitară a 
oamenilor muncii din Venezuela 
(C.U.T.).

Vizita dumneavoastră în pa- 
iria noastră constituie un motiv 
de bucurie și plăcută satisfacție 
pentru clasa muncitoare și în
deosebi pentru cei câre ca și 
noi, împărtășesc, îmbrățișează 
în țara noastră glorioasele stin
darde aie internaționalismului 
proletar, revoluționar și de 
clasă.

Relațiile noastre cu muncitorii 
din țara dumneavoastră se în
tăresc și se dezvoltă pe calea

prieteniei și solidarității 
unesc muncitorii din întreaga 
lume.

Vă transmitem acest mesaj ca 
o mărturie a afecțiunii și prie
teniei noastre față de guvernul 
și poporul român, uniți cu noi 
prin luptele și eforturile 
fecunde'1.

Au mai adresat telegrame în 
care se exprimă cordiale urări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu : 
Pablo Villafane. președintele 
Poștei aeriene din Caracas, și 
Rafael A. Reyes și Francisca 
Romero de Reyes, părinți ai 
unui student venezuelean care 
studiază fizica la Universitatea 
din

(Urmare din pag. I)

ELEQRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Venezuela, dr. RAFAEL CALDERA, următoarea te
legramă :

Ne despărțim de frumoasa și ospitaliera dumneavoastră țară 
ducînd cu noi sentimentele de satisfacție pentru fructuoasele 
convorbiri purtate cu excelența voastră și pentru plăcuta posi
bilitate oferită de a cunoaște cîteva din realizările harnicului 
și talentatului popor venezuelean prieten.

îmi exprim încă o dată convingerea că vizita pe care am avut 
plăcerea să o efectuez in Republica Venezuela va marca o nouă 
etapă pe calea dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare 
statornicite intre țările și popoarele noastre și transmit sincere 
mulțumiri excelenței voastre și poporului venezuelean pentru 
primirea deosebit de cordială.

Toxarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stai al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Costa Rica, JOSE FIGUERES FERRER, următoarea 
telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Costa Rica. am deosebita plăcere 
să adresez, încă o dată, excelenței voastre și poporului costarican 
prieten, cele mai cordiale mulțumiri pentru primirea călduroasă 
și ospitalitatea desăvîrșită care ne-au fost rezervate in timpul 
șederii noastre in frumoasa dumneavoastră țară.

Ne exprimăm convingerea că vizita pe care am efectuat-o,* 
convorbirile rodnice, tratatul de prietenie și cooperare, acordurile 
și înțelegerile bilaterale semnate cu acest prilej, vor contribui 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Costa Rica, in interesul 
reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

oficiale care îl însoțesc în a- 
ceastă călătorie.

în continuarea ceremoniei, 
sint prezentate șefului statului 
român înaltele oficialități co
lumbiene aflate pe aeroport : 
ministrul afacerilor externe, Al
fredo Vasquez Carrizosa, mi
nistrul afacerilor interne, Ro
berto Arenas Bonilia, ministrul 
apărării naționale, Hernando 
Currea Cubides, ministrul mi
nelor și petrolului, Gerardo 
Silva Valderrama, președintele 
Curții Supreme de Justiție, 
Guillermo Gonzales Charry, de
legatul ministerial pe lingă Pre
ședinția Republicii, Rafael Azue- 
ro Manchola, guvernatorul pro
vinciei Cundinamarca, Alfonso 
Davila Ortiz, primarul ^orașului 
Bogota, Anibal Fernandez de 
Soto, . primatul Columbiei .car
dinalul Anibal Munoz Duque, 
decanul corpului diplomatic, 
nunțiul apostolic Angelo Pal
mas. Sint de față ambasadorul 
României in Columbia, Dumi
tru Moianu, și însărcinatul cu 
afaceri al Columbiei în Româ
nia. Alvaro Rocha Laiinde.

Cei doi președinți iau loc pe 
un podium de onoare. Se 
ncază imnurile de stat 
României și Columbiei, in 
ce răsună 21 de salve de 
lerie. Președintele Pastrana 
rostește un cuvint de bun venit. 
Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în incinta aeropor
tului se află aliniată garda de

into- 
ale 

timp 
arti-

onoare, alcătuită din militari ai 
diferitelor arme, 
splendida 
pantaloni 
albastre, 
și albe.
Ceaușescu primește raportul co
mandantului, după care trece 
în revistă garda de onoare.

întreaga ceremonie a primirii 
pe aeroport a fost transmisă in 
direct de televiziunea colum- 
biană.

Oaspeții și- gazdele se îndreap
tă, apoi, in mașini, spre reședin
ța oficială rezervată șefului sta
tului român. Pe tot parcursul 
frumoasei autostrăzi care duce 
la reședință, vedem din loc in 
loc fluturînd ingeminate dra
pelele de stat ale României și 
Columbiei, care printr-o fericită 
coincidență au. așa cum a fost 
cazul și cu drapelul venezue
lean, aceleași culori, dar altfel 
dispuse. Distingem în mulțime 
o mare 
scris :

■ Nicolae 
C.C. al 
Columbia !“.

în zare se profilează edificiile 
moderne 
in inima 
de 2 600 
străjuită 
munților 
Bogota, in centrul orașului, 
locul de unde odinioară a izbuc
nit văpaia răscoalei împotriva 
colonizatorilor spanioli veniți 
pe aceste meleaguri în căutarea 
faimosului „El Dorado",

îmbrăcați in 
uniformă de paradă : 
albi, tunici verzi și 
coifuri cu pene roșii 
Președintele Nicolae

pancartă pe care stă 
,.Bun venit tovarășului 
Ceaușescu. din partea 

Partidului Comunist din

ale acestui oraș, situat 
Anzilor, la o înălțime 
m, într-o depresiune 

de coastele repezi ale 
împăduriți. Aici, la 

în

dică maiestuoasă statuia lui Si
mon Bolivar, eroul războiului 
de eliberare împotriva coloni
zatorilor și primul președinte 
al „Marii Columbii".

Orașul oferă imaginea unei 
arhitectonici variate. Clădiri 
străvechi, care au înfruntat vre
mea, se învecinează cu construc
ții moderne, cu zgirie nori, ce 
adăpostesc instituții publice și 
firme comerciale. în multe din 
aceste edificii își au sediul 
marile întreprinderi exportatoa
re de cafea, produs in care Co
lumbia excelează, fiind a doua 
țară producătoare din lume. 
Menționăm însă, că, in ulti
ma vreme, 
de a mai fi 
singur produs, 
fiind orientate 
carea economiei, 
dustrializare, care a devenit o 
opțiune fundamentală. Este o 
acțiune cu largi perspective, 
ținind seama de faptul că a- 
ceastă țară se bucură de unele 
din cele mai mari bogății natu
rale de pe întreg continentul la- 
tino-american.

Pentru a răspunde imperati
vului recuperării resurselor afla
te sub control străin, a fost în
ființat „Comitetul pentru apăra
rea bogățiilor naturale", condus 
de însuși președintele țării, iar 
„Legea naționalizării progresi
ve", adoptată in 1967. prevede 
trecerea in patrimoniul statului 

celor mai importante între-

insă, că,
Columbia încetează 

tributară unui 
eforturile țării 
spre diverși fi

șare in

prinderi aparținînd companiilor 
internaționale.

Sint toate acestea acțiuni ce 
se integrează curentului amplu, 
manifestat la scara întregului 
continent, curent care și-a găsit, 
intre altele, expresia in organi
zarea unor reuniuni internațio
nale printre care conferința de 
la Bogota din 1969 — punct de 
plecare în conjugarea eforturilor 
țărilor din zona Andină pentru 
dezvoltarea lor economică și so
cială. pentru apărarea interese
lor lor naționale.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Columbia — ca. 
de altfel, și în celelalte țări ale 
Americii Latine — constituie o 
edificatoare mărturie a intere
sului și simpatici cu care Româ
nia urmărește aceste eforturi 
ale popoarelor latino-americane.

început astăzi la Bogota, dia
logul româno-columbian va 
inaugura, fără îndoială, o nouă 
etapă in evoluția raporturilor 
de colaborare dintre cele două 
țări. Cu acest prilej, vor fi, de
sigur. 'identificate noi căi de co
laborare între România și Co
lumbia. pentru progresul și mai 
rapid ■ al relațiilor economice, 
culturale, tehnico-stiințifice și 
pe alte planuri. Există convin
gerea că această vizită consti
tuie un eveniment de cea mai 
mare importanță in dezvoltarea 
raporturilor româno-columbiene, 
in concordanță cu interesele fie
cărei țări in parte și, deopotrivă, 
cu obiectivele generale ale păcii 
și colaborării în lume.

CUT

Revista

domnului

In edf-

tovarășului 
al tovară- 

însoțite de presei columbiene

a lumii. Înainte de toate, vizita 
președintelui României și con
vorbirile pe care le va avea cu

intitulat 
“ ziarul

Ziarele din Bogota consacra 
numeroase articole — editoriale, 
reportaje, materiale informative 
despre România — vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
Columbia.

Ziarul „EL ESPECTADOR" 
consacră vizitei trei pagini spe
ciale. Pe prima din aceste pagini 
se publică portretele 
Nicolae Ceaușescu și 
șei Elena Ceaușescu, 
date biografice.

Intr-un editorial 
„România în Columbia 
„EL ESPECTADOR" relevă în
semnătatea și semnificația vizitei 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. „Este foarte plăcută pentru 
noi vizita președintelui român — 
scrie ziarul — și este mulțumi
tor faptul că relațiile cu țări 
avînd sisteme social-politice 
diferite au un caracter atît de 
normal".

Elogiind personalitatea tovară
șului Ceaușescu, editorialul con
sideră că „vizita distinsului 
conducător pune în evidență

hotărîrea țării noastre de a avea dustriale și de comerț exterioi 
legături comerciale, culturale și urează, în paginile presei, bun 
diplomatice cu partea socialistă . sosit în Columbia președintelui 

’ " ’ .................. Ceaușescu.
Un alt cotidian columbian de 

mare tiraj, „EL TTEMPO", pu-

hia și în alte țări, din America 
Latină se încadrează in noile 
realități ale evoluțiilor interna
ționale. „Acestea. în afară de 
aspectele pur politice, oferă fo<- 
me de colaborare și de schim
buri pe plan economic și comer-

președintele nostru, precum și 
cele ale membrilor delegației 
române cu funcționari colum- 
bieni omologi — vin să ratifice 
cu un fapt, căruia însăși lipsa de 
spectaculos îi conferă marca 
semnificație, atitudinea priete
noasă a Columbiei față de lumea 
întreagă. Bun venit președinte
lui Ceaușescu. personalitate a 
unui popor îndepărtat, dar sen
sibil, prieten, cult, demn, pentru 
care manifestăm o vie cordiali
tate".

Numeroase întreprinderi in-

blică, pe prima pagină portretul 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
însoțit de un editorial intitulat 
„Președintele României . ... .... 
torial se arată că vizita șefului 
statului român în Columbia „face 
parte dintr-o lungă călătorie pe 
care o realizează în mai multe 
țări din America Latină, în ve
derea stabilirii de legături de 
cooperare și de apropiere". Zia
rul subliniază că vizita pre
ședintelui Ceaușescu în Colum-

cial, pe baza avantajului re
ciproc, în cadrul general al dez
voltăm care preocupă, azi, toate 
popoarele. România prezintă po
sibilități de schimburi, facilitind 

negocieri care, prin 
vizitei

se poate consolida, 
pentru aceste cir- 

cît pentru cadrul 
prezenței președin- 

...... l.i Columbia, 
pentru

«n cîmp de 
intermediul 
Ceaușescu,

Nu numai 
ctimstanțe, 
prietenesc al 
telul Ceaușescu în 
exprimăm sincere urări pentru 
ca vizita domniei-sale la Bogota 
să fie cit se poate de plăcuta'.

Ziarul „EL SIGLO" publică, 
pe prima pagină o relatare în 
legătură cu sosirea președintelui 
Ceaușescu și elate cu privire la, 
programul vizitei. Textul este 
însoțit ele portretele tovarășului. 
Ceaușescu și al tovarășei Elena 
Ceaușescu.
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STRINGEREA RECOLTEI
CE SI-AU PROPUS,
CUM ACȚIONEAZĂ

✓ *

UTECISTH
$

DIN CONSTANȚA
Trebuie recoltate : 47 300 hectare floarea-soarelui ; 101 557 

hectare porumb: 14 214 hectare vie.
Se cer pregătite terenurile și insămințate cu culturi <le 

toamnă : 220 609 hectare.

Executarea la timp și in con
diții agrotehnice ireproșabile a 

..volumului de lucrări impus de 
stringerea recoltei și însămin- 
țarea culturilor păioase pe su
prafețele amintite constituie 
obiectiv al muncii uteciștilor 
constănteni pentru această pe
rioadă. Tn toate unitățile agrico
le cooperatiste, in I.A.S. și 
S.M.A. tinerii s-au angajat să 
participe pe toată durata cam
paniei ; în acest scop fiind for
mulate zeci de acțiuni. 730 de 
semănători sint deservite de că
tre uteciști ; in fiecare coope
rativă agricolă uteci.știi s-au an
gajat să grăbească eliberarea te
renurilor ce vor fi însămînțate 
cu grîu. Lucrind zi-lumină, 
participînd și noaptea la elibe
rarea terenurilor de coceni, ti
nerii cooperatori au reușit eli
berarea a 11 000 de hectare cul
tivate cu hibrizi de porumb 
timpurii. Totodată, ei participă 
la strinsul recoltei bune de le
gume și struguri. Simbăta și du

LA STRÎNSUL 
RECOLTELOR

„SĂPTĂMlNĂ RECORD1

In unitățile agricole din județul Ilfov se desfășoară vii acțiuni 
pentru recoltarea legumelor. In intervalul cuprins intre 2 și 9 
septembrie, unitățile agricole ilfovene au recoltat peste 11 100 
tone legume, cel mai intens ritm de lucru inregistrindu-se la 
culesul și sortatul tomatelor, unde s-a obținut, o medie zilnică 
de aproximativ 1 500 tone. Piețele Capitalei au putut fi astfel 
aprovizionate cu 9 121 tone tomate — cu aproape o mie de. tone 
peste sarcinile de plan prevăzute prin graficele perioadei respec
tive. Concomitent, cantități însemnate de legume au fost livrate 
fabricilor de conserve de la Valea Roșie și Buftea. Realizări 
apreciabile s-au obținut de către colectivele întreprinderilor a- 
gricole de stat Minăstirea, Buciumeni și Fundeni care au Înre
gistrat depășiri zilnice între 25 și 30 la sută.

Paralel cu recoltarea tomatelor — acțiune ce concentrează și 
forța tinerilor — se desfășoară cu intensitate și stringerea celor
lalte legume de sezon : varza, ardeiul, vinetele, fasolea, castra
veții. rădăcinoasele. cantitățile livrate pină în prezent fondului 
pieții și unităților prelucrătoare fiind superioare graficelor ^săp- 

" tăminale.

ILFOV:

MUREȘ:

ELEVI,
Citeva mii de elevi din ju

dețul Mureș și-au dat intilnire 
pe ogoarele, în livezile și viile 
I.A.S.-urilor și C.A.P.-urilor din 
județ cu intenția explicită de a 
contribui la stringerea fără pier
deri a racolței acestei toamne. 
Aceste acțiuni cu caracter pa
triotic au fost chibzuite din vre
me prin reunirea tovarășilor 
de la Comitetul județean U.T.C. 
inspectoratul școlar, cadrele de 
conducere din școli și reprezen
tanții unităților beneficiare.

Cu acest prilej s-a convenit 
asupra condițiilor de lucru pen
tru elevi și s-au încheiat con
tracte cu obligativități reciproce.

Pentru elevii municipiului Si
ghișoara au fost stabilite ca o- 
biective fermele I.A.S.-ului ..Al
bești" iar 200 de elevi din Lu
duș au lucrat în cadrul Asocia
ției intercooperatiste la sere și 
la I.A.S. „Zau de cîmpie". De 
asemenea. 700 de elevi din ju
dețul Mureș, organizația in bri
găzi de lucru pot fi intilniți in 
zilele acestei campanii de toam
nă alături de lucrătorii I.A.S.- 
urilor ..Albești" și „Batoș" recol- 
tind fructe și legume, sortind 
și ambalînd produsele.

De la secretara comitetului 
U.T.C. de la Liceul nr. 2 
din Tîrnăveni, Mărginean Ca
rolina am aflat că „zilnic reu
șim să ne întrecem pe noi în
șine. Iar dacă îmi cereți totuși 
să evidențiez pe cineva vă voi 
spune că întreg colectivul me
rită să fie menționat. Rezulta
te ieșite din comun au obținut 
totuși Pop loan. Luckaci Teo
dor, Stîngaciu Constantin, toți 

minica toți tinerii satului parti
cipă la recoltarea și sortarea le
gumelor in bilanțul fiecărei ac
țiuni inscriindu-se cel puțin 
80—90 de tone legume expediate 
piețelor.

In sprijinul efectuării la timp 
a lucrărilor din această campa
nie, incepind cu data de 17 
septembrie, in unitățile agricole 
vor lucra 12 000 de elevi ai li
ceelor de cultură generală și de 
specialitate constituiți în brigăzi 
și echipe continuu îndrumate de 
cei mai destoinici cooperatori 
și lucrători din I.A.S. De ase
menea. 7 000 de tineri din uni
tățile industriale vor participa, 
la sfîrșitul fiecărei săptămîni. la 
recoltarea legumelor, struguri
lor și porumbului ; foarte multe 
organizații U.T.C. din întreprin
derile municipiului Constanța și 
ale orașelor Medgidia, Cernavo
dă. Hirșova, Năvodari și Man
galia propunindu-și să ia in 
acord global suprafețe de po
rumb pe care să le recolteze.

MII DE

ÎN VII SI LIVEZI
af

din anul III. a căror contribuție 
zilnică a fost de 7(1 de lăzi".

Aveam să atu că inițial trebu
iau să lucreze în acest I.A.S. 
200 de elevi. Insă numărul a fost 
suplimentat, cu încă 150 de elevi 
care din proprie inițiativă au ce
rut să lucreze alături de colegii 
lor. Tovarășul Constantin Hănes- 
cu directorul I.A.S.-ului „Al
bești" mi-a dezvăluit in parte 
motivul acestei participări entu
ziaste.

„Relațiile noastre cu Liceul nr. 
2 din Tîrnăveni sint de durată 
astfel incit atit elevii cit și
muncitorii agricoli se cunosc 
bine, formează un colectiv ca 
„tradiție". Colaborarea noastră 
cu liceul durează de trei ani de 
zile ceea ce indică intr-un fel 
faptul că atit noi cit și elevii 
sintem mulțumiți de aceste in- 
tilniri. Iată, ce a determinat pe 
cei 150 să-și alăture munca, să-și 
consacre zilele de vacanță a- 
celeiași munci pe care au fă
cut-o colegii lor".

Aceleași impresii și aprecieri 
pozitive le-am întîlnit și la be
neficiarii de la I.A.S. ..Batoș" 
unde se aflau in tabără de mun
că patriotică elevii Liceului nr. 
2 din Reghin. Cei din anul întii 
au lansat chemarea către toți 
elevii județului pentru depăși
rea zilnică a normei, efectuarea 
lucrărilor de cea mai bună ca
litate, disciplină exemplară. Co
legii le-au răspuns cu fapte . de 
muncă, demne de consemnat. Din 
prima zi a fost depășită norma 
de 20 de lăzi cu prune. Cind am 
ajuns la I.A.S. „Batoș" se rapor
tau realizările unei zile de mun
că pe care o incheiau. în drep-

Raid hi 

județul Dolj
BĂTĂLIE

PE TREI FRONTURI
CULEȘ^ • FERȚILIZĂRJ_ • SEMĂNAT

Tinerii satelor din Dolj dau zilelor acestea încărcătură maxi
mă de efort. Iar obiectivul muncii depuse îl constituie peste iot 
stringerea fără pierderi a recoltelor de porumb și floarea-soa
relui. de legume și fructe, de sfeclă de zahăr, bumbac si fasole? 
crearea celor mai bune condiții insămmțărilor pină la ultima pal
mă de loc a suprafețelor planificate griului, orzului și secarei. 
Forțele sint împărțite intre recoltatul propriu-zis, transportul in 
magazii a recoltei și eliberatul terenului de tulpini ; intre fer
tilizarea și pregătirea terenurilor și însilozarea furajelor. Circa 
20 000 de tineri mecanizatori și cooperatori lucrează acum zi- 
lumină. Dau măsură angajamentului formulat de a participa 
plenar la creșterea producțiilor medii-agricole, devansind astfel 
îndeplinirea prevederilor cincinalului. Iar in șantierul întins din 
hotar in hotar noi i-am căutat pe tineri. Unde, ce și cit lucrează 
in zilele acestei săptămîni ? Firesc, cei mai mulți participă la 
STRINGEREA RECOLTEI.

La Rast, Poiana Mare. Nego- 
iești. Melinești, Țeslui. Maglavit. 
Cetate, Apele Vii. Amărăștii de 
Sus și in alte o sută și ceva de 
unități agricole tinerii au parti
cipat la strinsul recoltei. La Ne- 
goiești ei au strins recolta de 
floarea-soarelui de pe .20 de 
hectare, au însilozat 210 tone fu
raje și au adunat porumbul de 
pe primele 28 de hectare. Au 
fost peste 300 de tineri despre 
care, primarul comunei, tova
rășul Titu Popescu,, pe bună 
dreptate .spunea că z;.sînt cei 
care dau suflu acțiunii de strîn- 
gere fără pierderi a recoltei din 
această toamnă". Iar din aceas
tă concentrare de forțe uteciște 
am reținut numele lui Nicolae 
Mustățea, Constantin Gănescu, 
Frusinica Godeanu. Paraschiva 
Sava. Ecaterina Dobrița, Ion 
Dogaru și Minai Ciucă. în lun
ca Jiului, pe tarlalele de po
rumb și sfeclă de zahăr ale co
operativelor agricole din Bra
niștea și Podari și-au dat întâl
nire. alături de uteciștii satelor 
respective, și elevii școlilor din 
Craiova mobilizați de către Co
mitetul municipal U.T.C. Evi
dențiată ? Au fost consemnate 
numele elevilor : Constanța Pi
sică, Virginia Petrescu. Doru 
Ilin Ștefan Lisandru, Vasile 
Cărămizaru, Ion Stoica. Tudor 
Filip, Lia Cristing. Dumitru 
Stan și Marin Nicolae. de la 
Grupul școlar profesional de 
construcții și de la liceele ..Fra
ții Buzești" și ..Nicolae Băl- 
cescu".

In competiția directă pentru 
stringerea fără pierderi a recol
tei de porumb, floarea-soarelui. 
sfeclă de zahăr și celorlalte 
culturi ale toamnei de pe cele 
aproape 150 000 de hectare cul
tivate, se află în zilele acestea 
tinerii din intreg județul. îm
preună cu toți locuitorii satului, 
și sub îndrumarea tehnică a spe
cialiștilor, ei participă cu reali
zări bune în campania de toam

tul fiecărui elev figurau cifre ce 
creșteau de la o zi la alta. Și a- 
cum pe primele locuri au fost a- 
ceiași „recordmeni" : Sava Ioana 
din anul II E și Sălăjan Petru 
din anul II A. Arp aflat că ei 
au ciștigat Întrecerea și la re- 
coltațul sfeclei de zahăr de la 
I.A.S. „Reghin" in timpul prac
ticii de două săptămîni după 
ultimul trimestru școlar. 

ELENA RUBELI

nă. Iar pe „telexul" întrecerii 
sint înscrise cifrele la zi. Redăm 
citeva : Urzicuța — zilnic trei 
sute de uteciști participă la 
strinsul recoltei. 29 de hectare 
de porumb: 17 de floarea-soare- 
lui și 19 de sfeclă au fost elibe
rate de culturi ; Celaru — 120 
de participant, porumbul de pe 
53 de hectare recoltat : Amărăș
tii de Sus — 82 participant, re
colta de pe primele 25 de hec
tare înmagazinată : Gingiova — 
190 participant, 87 de hectare 
eliberate de culturi ; Goicea 
Mare — 380 , de participanți, 113 
hectare .recoltate.
CONCOMITENT SE LUCREAZĂ 
LA FERTILIZAREA TERENURILOR 
CE VOR FI ÎNSĂMiNTATE CU 

GRIU
Tovarășul Ilie Mitran. preșe

dintele Consiliului tineret sătesc 
din, cadrul Comitetului județean 
Dolj al U.T.C., ne-a prezentat 
în detaliu această acțiune ute- 
cistă. care se desfășoară înce- 
pînd de luna trecută, in cadrul 
..decadelor fertilizării". In fie
care localitate participă zeci de 
tineri. La Cetate, de pildă, ute
ciștii au transportat in cimp 
peste 5 000 tone gunoi de grajd 
fertilizi.id cu prioritate terenu
rile în care se va semăna griul 
din soiurile Aurora, Excelsior 
și Caucaz pentru loturile semin- 
cere. O participare tinerească, 
eu rezultate asemănătoare s-a 
înregistrat la Moțăței. Aici, teh
nicianul Gheorghe Mitroi — și 
secretar al comitetului comunal 
U.T.C. —coordonează personal 
acțiunea al cărei efect va consta, 
in final, in fertilizarea a 200 de 
hectare destinate culturii griului. 
Eforturi mari — dar cu efect de 
garanție pentru recolta de griu 
viitoare — se depun in toate 
cele 193 de cooperative agricole 
ale județului Doli. Circa 330 000 
de tone îngrășăminte organice 
și minerale au fost transportate 
pină acum în cimp. Succese de 

DEPOZITAREA RECOLTEI CONCENTREAZĂ TOATE FOR
ȚELE SATULUI. Suprafețele de floarea-soarelui, grădinile de 
legume și viile au fost, pină la începutul acestei săptămîni. pe
rimetrele ce au concentrat forța cooperatorilor la strinsul și de
pozitarea recoltei. De ieri, în multe unități agricole a inceput 
recoltatul și la porumbul pentru boabe. Pe suprafețe cuprinse 
intre 15 și 100 de hectare a fost strinsă recolta de porumb de 
către unitățile agricole din Luminița, Mircea Vodă, Enisala, Sa- 
rinasuf. Frecăței Jurilovca și alte aproape .douăzeci de unități. 
Peste zece mii de tineri din satele județului Tulcea sprijină cu 
toate forțele campania de toamnă. Acțiunile lor sint puternic 
ancorate in activitatea ce se desfășoară acum, iar înfăptuirea lor 
vizeză indeplinirea exemplară a angajamentului formulat : strin
gerea fără pierderi a noii recolfe. însămînțarea in limitele pe
rioadei optime a suprafețelor planificate a griului și a celorlalte 
culturi păioase de toamnă.

prestigiu au obținut tinerii din 
Rast. Murgași, Ciupercenii Noi. 
Maglavit și Mîșapi. Se continuă 
transportarea in cimp și fertili
zarea suprafețelor cp vor fi 
cultivate cu grîu pe măsură ce 
sint strînse culturile de porumb, 
sfeclă de zahăr si floarea-soSre- 
lui. Paralel cu această acțiune de 
fertilizare MECANIZATORII AU 
DECLANȘAT CAMPANIA DE 
INSAMINȚARI, Ei acționează 
in trei importante direcții. 
In primul rind al utiliză
rii intensive a mașinilor. Cele 
218 tractoare a căror viață 
productivă a fost prelungită suit 
continuu folosite la discuiri, 
nivelări și la imprâștierea în
grășămintelor chimice. Cu ele 
— ne spunea inginerul Ion 
Bociiă, directorul trustului ju
dețean de mecanizare — s-a 
prevăzut executarea unui volum 
de lucrări de pregătire a însă- 
mințării griului pe 30 000 de 
hectare. De reținut că pentru 
toate tractoarele din dotarea 
agriculturii Doljului s-au întoc
mit grafice de lucru pentru cel 
puțin 10 ore zilnic. Și, din 
această sarcină derivă și cea de 
a doua direcție în care se ac
ționează de către organizațiile 
U.T.C. : pregătirea mecanizato
rilor care vor lucra în schimburi. 
Ca urmare, aproape in toate 
secțiile de mecanizare ale jude
țului se desfășoară cursuri de 
reîmprospătare a cunoștințelor 
pentru cei 147 de cooperatori 
care au deprins conducerea 
tractorului.

în unitățile agricole coopera
tiste și de stat toată forța me
canică a fost scoasă in cimp. 
Peste tot a fost declanșată cam
pania însămînțărilor de toamnă. 
Circa trei mii de hectare au și 
fost însămînțate cu orz, secară 
masă verde și griu din soiurile 
cu perioadă de vegetație mai 
lungă. Și. intre mecanizatorii 
uteciști se desfășoară o vie în
trecere în cadrul acțiunii „Tine
retul-factor activ pentru Înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen". Angajamentul solemn 
pe care și l-au formulat este 
acela de a executa in fiecare zi, 
în fiecare oră numai lucrări de 
cea mai bună calitate. De re
marcat că toți au semnat anga
jamentul de a lucra în acord- 
,global întreaga suprafață de 
teren planificată griului. Este o 
nrimă «arantie că angaiamentul 
lor : DE A ÎNCHEIA SEMĂN A- 
TUL GRIULUI FINA CEL MAI 
TÎRZIU 7—19 OCTOMBRIE a c. 
va fi îndeplinit în chip exem
plar.

GH. FECIORII

Remarcabil e&m'ment artistic

AZI INC|fî 
LE STIVA LUI

„GEORGE ENESCU"
EDIȚIA A VI-A

In această seară, la ora 20 in 
Sala Mare a Palatului va suna 
gongul inaugural al „celei de a 
6-a edilii a Festivalului Inter
național George Enescu", pres
tigioasă manifestare artistică 
internațională care transformă, 
la fiecare trei ani. Bucureștiul 
intr-un cdntru muzical de inte
res european.

Omagiind personalitatea lui 
George Enescu, unul dintre cei 
mai de seamă reprezentanți ai 
artei muzicale contemporane, 
Festivalul enescian își propune 
a asigura o amplă trecere în re
vistă a creației românești in ge
nere și a operei enesciene in 
special, își prqpune să ofere iu
bitorilor de artă din țara noas
tră, posibilitatea reîntilnirii u- 
nora dintre așii baghetei, arcu
șului și claviaturii din zilele 
noastre.

Punctind citeva din elementele 
caracteristice ale actualei agen
de, am semnala in primul rind 
locul important pe care-1 ocupă 
in suita manifestărilor, oaspeții 
de peste hotare, formațiile, di
rijorii. soliștii care au ținut să-și 
exprime și prin această ■ vizită 
in București, atașamentul lor 
pentru cultura poporului care

Vă prezentăm oaspeți ai celui 
de-al V8-lea Festival internațional 

„George Enescu" 

Madrigaliștii din Praga 
MADRIGALIȘTII DIN FRAGA — un nume oare definește un 

ansamblu original cu un specific aparte. In fond este vorba 
de 8 cântăreți soliști care minuiesc eu pricepere instrumentele, 
și 8 instrumentiști care sint deopotrivă și cintăreți. Apariția 
lor sub conducerea muzicianului dirijor MIROSLAV VENHODA 
creează întotdeauna o atmosferă sugestivă prin autenticitatea sti
lului de cînt adecvat epocii și sonoritatea instrumentelor, unele 
vechi de aproape 5(1,9 de ani, luate din colecțiile Muzeului Na
țional din Praga.

Programele MADRIGALIȘTILOR sint mereu altele. întotdea
una se adaugă lucrări nou descoperite, creații vechi și contem
porane. fapt care stirnește in permanență interesul publicului și 
al oamenilor de specialitate de pretutindeni.

Particularitățile artistice-muzicale cu totul aparte ale ansam
blului l-au făcui extrem de popular, ceea ce explică faptul că 
intr-o singură stagiune — 1979 1971 — au reușii să cucerească 
trei mari premii internaționale : „Premiul Edison" — la Amster
dam pentru înregistrarea pe disc a unei MESSA a maestrului 
olandez Jacob Obreeht : Premiul „Orient de aur" la Paris și 
Marele Premiu al discului Academiei „Charles Cross".

Societățile de discuri „Grammophon" din Europa. Statele 
Unite, America de Sud și Japonia au realizat pină acum peste 
59 de discuri cu MADRIGALIȘTII DIN PRAGA, inregistrind, in 
medie, cam șase discuri anual.

La toate acestea se adaugă numeroasele turnee întreprinse în 
Austria, R.F. Germania, Belgia. Olanda. Spania, Franța, Jugo
slavia, Italia, participările la Festivalurile internaționale d” la 
Schwetzingen (R.F.G.). Breda (Olanda), Avila (Spania), New 
York (S.U.A.), etc., concertele la radiourile și televiziunile din 
țară și străinătate.

V. MEREU'M

înscrierile : La secretariatele 
școlilor se desfășoară înscrierea 
elevilor pentru viitorul an de 
învățămînt. Important de reți
nut că in clasa I sint înscriși 
copiii care împlinesc șase ani 
pină la 15 septembrie. Dacă 
medicul nu recomandă, din mo
tive de sănătate, înscrierea co
pilului la această virstă, el 
poate fi aminat.

în clasele II—X ale școlii ge
nerale sint înscriși atit elevi 
care au promovat clasa anteri
oară. precum și cei care au ră
mas repetenți sau au întrerupt 
școala, cu condiția să nu depă
șească cu mai mult de trei ani 
virsta clasei in care urmează să 
intre. Elevii care, după promo
varea clasei a VÎII-a nu conti
nuă studiile în școli postgenera- 
le. sint înscriși din oficiu in 
clasa a IX-a urmind să absol
ve învățămîntul general de zece 
clase.

Elevii de liceu — atit cei de 
la liceele de cultură generală 
cit și cei de la licee de specia
litate — sint înscriși pe bază de 
cerere : în anul I cei care au 
fost declarați reușiți la concurs, 
iar în anii următori, cei care au 
promovat clasa precedentă. 
Amintim că elevii admiși in 
anul I. care nu se prezintă la 
școală in termen de 10 zile de 
la începerea cursurilor și nu vor 
prezenta certificate medicale 
ori acte care să explice imposi
bilitatea prezentării, la școală, 
vor fi considerați retrași din 
liceul de cultură generală, in lo
cul lor fiind admiși, intre 25—28 
septembrie, alți candidați care 
au susținut concursul de admi
tere la același liceu — evident, 
in ordinea mediilor obținute.

Elevii anilor I și II care au 
fost declarați repetenți, exma
triculați ori retrași, sint obligați, 
in condițiile in care nu continuă 
studiile in liceu sau școli profe
sionale. să frecventeze cursurile 
serale ale clasei a IX-a. respec
tiv a X-a. ale școlilor generale.

Pentru cei care au fost admiși 
in anul I al școlilor profesionale, 
problema înscrierii se pune ast
fel : se pol inscrie la cursuri 
pină în preziua începerii cursu
rilor, dacă insă, fie că s-au în’ 
scris, fie că nu s-au înscris, nu 
se prezintă la școală in cel mult 
10 zile de la începerea școlii. în 
condițiile in care nu justifică 
cu acte motivul intîrzierii, sint 
socotiți retrași și în locul lot 
înscriși alți candidați, in ordi
nea clasificării. în plus, pentru 
ei se pune și o altă condiție, să 
încheie, în termen de 15 zile de 

l-a dat lumii muzicale pe Geor
ge Enescu.

Incepind din această seară, în 
care solistul simfonicului inau
gural susținut de Filarmonica 
„George Enescu" sub bagheta 
lui M. Cri.stescu. va fi reputatul 
violonist sovietic Leonid Kogan, 
pină la concertul final al Festi
valului, din seara zilei de 18 
septembrie, cind il vom putea 
asculta pe Yehudi Menuhin (di
rijor Iosif Conta), ca solist al 
Concertului de Beethowen zi de 
zi vom putea urmări, in Sala 
Mare și Sala Mică a Palatului, 
la Ateneu, in Studioul de con
certe al Radioteleviziunii sau la 
Opera Română, forțe artistice 
de prim ordin ale lumii noastre: 
Orchestra simfonică a Radiote
leviziunii Sovietice dirijată de 
Ghenadi Rojdestvens.chi. ansam
blul Madrigaliștii din Praga di
rijai de Miroslav Venhoda, Or
chestra de Cameră „Collegium 
Aureum" (una din cele mai 
bune formații camerale din 
R. F. Germania), orchestra de 
cameră Soliștii 'din Sofia diri
jată de Vasil Kazandjiev, Cvar
tetul din Tokio, dirijorii Samo 
Hubad și Georges Pretre, pia

la începerea cursurilor, contrac
te cu întreprinderile sau insti
tuțiile pentru care se pregătesc.

Transferări : Foarte multe 
secretariate de licee sint solici
tate in aceste zile să primească 
cereri de transfer. Clarificăm 
care sint posibilitățile de trans
fer potrivit normelor in vigoa
re. De la un liceu de cultură 
generală la altul, transferul nu 
se poate realiza decît cu acor
dul celor două conduceri de 
licee, cel care cere acest trans
fer avînd, de bună seamă, mo
tive întemeiate : dacă părinții 
ori ocrotitorii legali și-au schim
bat. domiciliul : în cazul in care 
elevul, orfan fiind ori lipsit de 
posibilitatea de a fi întreținut 
de familie, are rude ori ocroti
tori legali intr-o altă localitate: 
în situația unei boli care nece
sită tratament special. Se ține 

ANUNȚ
ȘCOALA PROFESIONALĂ A ȘANTIERULUI 

NAVAL OLTENIȚA-ILFOV

Recrutează elevi pentru meseriile :
- SUDOR;
- TUBULATOR NAVAL ;
- LĂCĂTUȘ CONSTRUCTOR NAVAL.

- Pentru întreaga perioadă de școlarizare elevii beneficiază 
de întreținere total gratuită.

- Pentru înscriere se depun următoarele acte :
- Cerere ;
— Certificat de naștere original și copie ;
- Certificat de studii (8-10 clase)
- Fișă medicală.

Informații suplimentare la secretariatul școlii - Liceul nr. 2 
„Nicolae Bălcescu" Oltenița.

ȘCOALA SPECIALĂ POST-LICEALA
Recrutează candidați pentru școala specială post liceală in 

meseriile :
- ELECTRICIAN PENTRU CONSTRUCȚII NAVALE
- STRUNGARI
Pentru înscriere se depun următoarele acte :
- Cerere
- Diploma de bacalaureat 11-12 clase
- Certificat de naștere origina! și copie
- Fișa medicală
Informații suplimentare la Șantierul Naval Oltenița, Serv. Plan- 

Dezvoltare - telefon 435.

nistul Philippe Entremont, cin- 
tărețul VI. Atlantov.

Alături de acești reprezentanți 
ai artei interpretative de peste 
hotare (și trebuie să subliniem 
numărul important de nume noi 
pe afișele noastre de concert —, 
formațiile Collegium Aureum, 
Madrigaliștii din Praga, Cvar
tetul din Tokio și pianistul Phi
lippe Entremont vizitînd pen
tru prima oară țara noastră), 
își vor da concursul la manifes
tările Festivalului enescian. for
țe reprezentative ale artei ro
mânești : Filarmonica „George 
Enescu", Orchestra Simfonică a 
Radioteleviziunii Române, Filar
monica „Moldova" din Iași, re
putate formații camerale ca „Ma
drigalul", dirijat de Marin Con
stantin, orchestra „București", 
cvartetul Filarmonicii din Cluj 
avindu-1 drept prim violonist pe 
Ștefan Ruha, cvartetele „Philar- 
mOnia", „Muzica", „Proarte", so
liști ca violonistul Ion Voicu, 
pianistul Valentin Gheorghiu.

Integrind în programul con
certului inaugural din această 
seară Simfonia I de George 
Enescu și Preludiul Simfonic <l<" 
Ion Dumitrescu, Festivalul ’a- 
nunță locul cu totul deosebit pe 
care-1 va avea in actuala ediție 
creația muzicală românească.

Multe formații și mulți soliști 
și-au făcut un titlu de cinste 
din abordarea unor lucrări enes
ciene. Cu interes așteptăm din 
acest punct de vedere interpre
tarea Sonatei a IlI-a „în carac
ter popular românesc" de Enes
cu de către Yehudi Menuhin sau 
a Uverturii de coricert de Enescu 
de către Orchestra Simfonică a 
Radioteleviziunii Sovietice diri
jată de Ghenadi Rojdestvenschi.

Creația contemporană româ
nească este bogat reprezentată 
pe planul cvartetului (vom pu
tea asculta din acest punct de 
vedere reprezentative opusur) 
ale lui Enescu. M. Jora. 'A 
Vancea, P. Bentoiu. A. Vierii; 
M. Chiriac, D. Capoianu.) și al 
liedului (a fost programat uri 
Concert special de lieduri de 
compozitori români).

Corul Madrigalul și-a alcătuit 
un program special din lucrări 
românești. Pe agenda Operei 
Române găeim alături de Oedi- 
pul enescian, opera lui Gh. Du
mitrescu. Ion Vodă cel Cumplit 
și baletul „Primăvara" de Cor,- 
nel Trăilescu.

în sfirșit. am remarca faptul că 
noua ediție a sărbătorii enes
ciene va fi urmată, imediat du
pă încheierea sa. de o impor
tantă manifestare muzicologică 
—• o sesiune de comunicări de
dicate analizei operei marelui 
muzician român.

Mobilizind principalele forțe 
artistice ale țării. Festivalul e- 
nescian se înscrie in acest sep
tembrie drept un eveniment de
osebit in viața culturală națio
nală.

IOSIF SAVA

seama și de posibilitatea ca 
elevul care cere transferul să 
poată continua secția si limbii • 
moderne studiate în anii ante
riori. Elevii care urmează să 
intre în anul I nu se pol 
transfera la un alt liceu decît 
in cazul in care, după susține
rea concursului de admitere, pă
rinții ori ocrotitorii legali și-^u 
mutat domiciliul stabil în altă 
localitate. De reținui, că trans
ferul se acceptă numai în limita, 
locurilor libere, incit efectivul 
claselor să nu depășească cifra 
de 40.

ț> invitație către elevi : tre
ceți pe la școală în aceste zile 
premergătoare deschiderii anu
lui de invățămint. cadrele di
dactice și organizațiile U.T.C. 
sint in măsură să vă pună la 
curent cu o seamă de probleme 
legate de inceputul de an școlar.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
căpitanilor regenți ai Republicii San Marino, FRANCESCO MA
RIA FRANCINI și PRIMO BUGLI. a secretarului de stat pen
tru afacerile externe, GIAN LUIGI BERTI, următoarea tele
gramă :

Deosebit de rhișcați de cordialul mesaj de felicitare pe care 
Excelenta Voastră a binevoit să ni-1 adreseze cu ocazia zilei na
ționale a Republicii San Marino, vă mulțumim pentru amabili
tate și. la rindul nostru, adresăm Excelenței Voastre călduroase 
urări de fericire personală, de pace, prosperitate și progres pen
tru Republica Socialistă România.

CIM NE-Ah PREGĂTIT PERTRE5 minute cu

Luni a părăsit definitiv tara 
noastră Alberto Sato, ambasa
dorul Republicii Africa Centrală 
in Republica Socialistă Româ
nia.

Luni seara, la cinematograful 
,.30 Decembrie" din Craiova a 
avut loc deschiderea Zilelor fil
mului din R.P.D. Coreeană, ma

nifestare prilejuită de aniver
sarea a 25 de ani de la crearea 
Republicii Populare Democrate 
.Coreene.

Luni a început la Brașov 
cursul de perfecționare a mu
zeografilor de la muzeele, de 
artă din întreaga tară.

CRONICA U.T.C.
Delegația Uniunii Națio

nale a Studenților din Fran
ța (U.N.E.F.) formată din 
Rene Maurice, secretar ge
neral al U.N.E.F., Michele 
Leon, membru a! Biroului 
național al U.N.E.F. și Gis- 
laine Roux, președintele 
Asociației Studenților din 
Toulouse, care efectuează o 
vizită in țara noastră la in
vitația U.A.S.C.R., a avut 
ieri convorbiri la Comitetul 
Executiv al U.A.S.C.R. De
legația a fost primită de to
varășul Ioan Bari, secretar 
al Consiliului U.A.S.C.R.. de 
activiști ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.C.R. în ace
eași zi, oaspeții au vizitat 
Academia de studii econo
mice din București, unde 
s-au intilnit eu studenți și 
cadre didactice. în cadrul 
acestor convorbiri s-a efec
tuat o informare reciprocă 
asupra structurii organizato- 

.Y rice a activității și preocupă
rilor actuale ale celor două 
organizații in domeniile so
cial și de învățăminl, de

participare a studenților la 
conducerea institutelor. Vizi
ta delegației U.N.E.F. in țara 
noastră continuă in Centrul 
universitar Brașov.

*
Ieri a părăsit Capitala, in- 

dreptindu-se spre Ulan Ba
tor, tovarășul Moțiu Ste- 
lian, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va face o 
vizită la invitația Uniunii 
Tineretujui Revoluționar 
Muncitor (U.T.R.M.) din 
R.P. Mongolă.

La aeroport au fost pre- 
zenți tovarășul Ioan Bari, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R.. activiști ai Comi
tetului Executiv al U.A.S.C.R.

Ieri s-a intors in țară de
legația Uniunii Tineretului 
Comunist din municipiul 
București care a participat 
la o întilnire a reprezentan
ților organizațiilor de tineret 
din capitalele unor țări so
cialiste, ce s-a desfășurat la 
Budapesta în perioada 2—9 
septembrie 1973.

UZINA
(Urmare din pag. 1)

colo de zidurile ei înalte, dincolo chiar și de mașinăriile com
plicate său uimitoare pe lingă care aluneci nu timid, nu orgo
lios, pur și simplu inofensiv, obsedat de dorința de a fi și 
de a rămine lingă oameni, lingă muncitorii acelui spațiu și 
acelui timp.

Pînă in urmă cu cițiva ani, la „Grivița Roșie" - pe atunci 
se și chema ,,Atelierele Grivița Roșie" și locul semăna destul 
de mult cu un atelier, dar un atelier ceva mai mare - se 
lepoiau vagoane de călători, îndeletnicire care cerea tini
chigii, lăcătuși, tapițeri, vopsitori, meserii bune, fără îndoială, 
trecute din generație în generație, alcătuind astfel o tradiție 
a Atelierelor. De cițiva ani, mulți, cei mai mulți dintre foștii 
tinichigii, lăcătuși, tapițeri și vopsitori construiesc la „Grivița 
Roșie" utilaje chimice în unicat și vagoane cisternă, și nu este 
nimic exagerat în convingerea tuturor că începutul unei noi 
tradiții, pe măsura timpului nostru, o fost deja făcut. Dar 
amintirea „reprofilării" producției este proaspătă și azi, intr-un 
fel, fiecare om al uzinei a trebuit să ia totul de la capăt, cu 
patima ucenicului neștiutor, unii, mai nerăbdători, au plecat 

, ocrotindu-și vechile meserii, și în locul lor, așa cum se în- 
timplă totdeauna, au venit tineri, băieți și fete, cu o altfel de 
nerăbdare, și nici celor care au rămas și nici noilor veniți 
nu le-a fost ușor, s-ar putea ca și azi cîteodată să nu le fie 
deloc ușor, însă nicicind uzina n-a fost pentru oamenii ei un 
loc al apatiei și al contemplării, și nicicind uzina n-a fost 
pentru oamenii ei un refugiu al singurătății. Cu atît mai mult 
cu cît producția de unicate are legile ei aparte, nu înveți un 
lucru o dată pentru totdeauna, ce-ai învățat azi s-ar putea 
ca miine să nu-ți mai folosească, astfel că muncitorul și 
maistrul și inginerul învață aici permanent, cot la cot, cu o 
încăpățînare orgolioasă, care leagă sufletește. Și apoi, aici 
munca este cu adevărat grea, aici se nădușește fără alegere 
și palmele tuturor au bătături, aici pină și ecourile amestecate 
ale pietrelor de polizat, ale dălților cioplind metalul, ale cio
canelor de nituit și ale ciocanelor pneumatice au puterea 
zgomotelor reale, și în acest dezmăț al sunetelor care refuză 
cuvintele clipa de liniște și de odihnă în care să cobori me
lancolic

Ceea 
deprins 
suportă, 
reață a 
Ceea ce se întîmplă într-o uzină, cum se muncește și cum se 
trăiește muncind acolo, cum arată oamenii, cum gîndesc și 
cum își înțeleg ei viața și munca nu poate lăsa pe nimeni 
indiferent ; și speranța mea este că nu lasă pe nimeni indi
ferent. Nu numai pentru că cei mai mulți dintre noi sînt 
muncitori, și nit numai pentru că bogăția fiecăruia și a țării e 
cuprinsă aproape pe de-a întregul în puterea și priceperea 
acestor oameni, ci și datorită încrederii și statorniciei cu care 
acești oameni își clădesc din faptele lor de zi cu zi adevă
rul și demnitatea șî învață mereu să și le apere.

chiar și de mașinăriile com- 
, nu orgo-

5

$

nu poate fi așteptată decît alături de ceilalți...
ce se întîmplă de aceea intr-o uzină, ceea ce ne-am 
prin firea lucrurilor să numim munca într-o uzină, nu 
oricît ne-am strădui, agresiunea obraznică și săliă- 

cuvintelor, și cu atît mai puțin gălăgia emoției sterpe.

„FIDELITĂȚI NEÎNȚELESE 
SI TRĂDĂRI TĂCUTE"

Purtînd girul lui Jean 
Pierre Melville și numele lui 
Alain Delon în fruntea dis
tribuției colindă în acest li
na! de vară pe ecranele 
noastre un film de duzină, 
„Polițistul".

Un furt, două, niște băr
bați mascați, o ploaie toren
țială într-o stațiune balneară 
părăsită, puțină ceață poetică, 
o blondă, încă una, cîteva ma
șini de lux. o palmă dată, 
una neprimită, ah ! Alain De
lon cu ochelari de vedere și 
Iară, niște valize negre, ci- 
teva pachete cu droguri, un 
vagon de dormit, un elicop
ter, două-trei discuții la bar, 
o vivace trupă de balet, o 
crimă, două, trei plus o si
nucidere, nițică tristețe tari
fată etc., etc.... „Polițistul" a- 
cesta nu reprezintă decît un 
produs tipic de contrabandă 
artistică de care ne. puteam 
lipsi bucuroși. Dacă el nu se 
recomandă prin nimic altceva 
decît prin defecte, iată că se 
găsesc suflete caritabile în 
rindul cronicarilor de film, 
semnături gata să apere 
cauzele definitiv pierdute.

„Nici unul dintre persona
jele lui Melville nu se pla
sează exclusiv de partea bi
nelui sau a răului și sîntem 
departe de filmul polițist 
justițiar" scrie în revista „Ci

nema" Adina Darian îneîn- 
tată foarte de „atmosfera a- 
ceasta de enigmă și ambigui
tate" a filmului pentru că, a 
observat domnia sa, eroul 
principal este caracterizat 
prin faptul că „gesturile sale 
rămin la fel de imprevizibile 
și nu poți ști dacă încorda
rea se va sfirși cu o descăr
care de pistol sau cu o îm
brățișare". Ambiguă proble
mă. nu ?

Bine aprovizionată cu vor
be mari este și cronica din 
„Contemporanul" : „Dragoste. 
Prietenie. Trădare. Singură
tate", ne amintește Eva 
Sirbu, secretind lirism pe 
marginea a ceea ce crede a fi 
,.o lume cu oameni prieteni 
și prieteni dușmani, cu fide
lități neînțelese și trădări 
tăcute, cu dragoste împărtă
șită dar tulbure, cu vinovați 
și nevinovați care plătesc 
pentru fiecare gest, uneori 
cu moartea, alteori cu o via
ță moartă, întotdeauna cu o 
uriașă singurătate".

Să ne mai întrebăm cît de 
tulbure poate fi dragostea 
asta împărtășită pentru un 
asemenea film dacă ni se a- 
duce argumentul „fidelității 
neînțelese" ?

TUDOR STANESCU

plecarea din Buzău, in 
etapa-epilog a turului ciclist 
ai României. Valentin Hota 
ne mărturisea : „azi trebuie 
să fac neapărat o cursă 
bună, să particip in perma
nență la principalele acțiuni 
și tentative ce vor fi între
prinse de-a lungul traseului. 
Nu mai așa mă pot menține 
in primele 10 locuri ale cla
samentului general indivi
dual. care îmi asigură adju
decarea premiului oferit de 
ziarul dv !“ Și, intr-adevăr. 
Hoța s-a dovedit in etapa d» 
duminică unul dintre cei 
mai activi și întreprinzători 
alergători. La intrarea în co
muna Otopeni, el și-a încer
cat chiar șans.a ciștigării eta
pei, s-a desprins de 
a rulat solitar cițiva 
tri, dar, neavînd cu 
conlucreze la trenă, 
neața lui tentativă a eșuat, 
fiind ajuns și „înghițit" de 
pluton, în mijlocul căruia 
avaa să sosească in cele din 
urmă pe stadionul „23 Au
gust".

— Așadar. ai reușii 
să-ți menții locul 9 in 
clasamentul general indi
vidual și să intri, astfel, 
in posesia premiului ofe
rit de redacția ziarului'

Tineri

pluton, 
kilome- 
cine să 
indrăz-

„Scinteia tineretului" ce
lui mai tînăr rutier situat, 
în final, în primele 19 
locuri, am reluat la Bucu
rești dialogul cu Hoța, la 
citeva minute după trece
rea liniei de sosire. Per
formanța ta, care iți aduce 
si această frumoasă și 
elegantă bicicletă Pegas 
— privită, după cum ob
servi, 
invidie 
tăi — 
sigur, 
voie să o 
(urnirea și 
chiar mai 
chipul tău 
și efortul 
ai turului.
ziarului nostru, te rugăm 
să-ți creionezi, in citeva 
cuvinte,biografia sportivă.

— Sînt originar din Tg. 
Mureș, unde m-am născut la 
6 iulie ț953. Ciclismul il 
practic de patru ani, in ca
drul clubului sportiv „Mure
șul" din Tg. Mureș, sub în
drumarea antrenorului dr. 
loan Dorgo. Turul ciclist al 
României este a doua mare 
întrecere la care am partici
pat. prima fiind „Turul An
gliei", unde am alergat — 
pe un traseu extrem de di
ficil — 1 760 km. Sint compo
nent al selecționatei de tine
ret a țării, situată pe locul 
III în clasamentul general 
pe echipe al acestei a XIX-a 
ediții a Turului României, la 
numai 9 secundo de ocupan
ta locului II — formația clu
bului Steaua. Doresc să mul
țumesc redacției ziarului 
„Scinteia tineretului" pentru 
că s-a gindit să răsplătească 
pe cel mai tinăr alergător 
din primii 10 clasați și să 
mărturisesc că sînt foarte 
mindru și îneîntat că pre
miul dumneavoastră a intrat 
In posesia mea.

cu admirație și. 
de 
te

nu 1

coechipierii 
satisface de- 

mai este ne- 
confirmi, mul- 
bucuria sînt 
evidente pe 

decît oboseala 
celor 1286 km 

Pentru cititorii

DUMITRU VIȘAN

în arenele
sportului de masa

fin actualitate
Cupa recofitei“

La Topoloveni, in județul Ar
geș, s-a desfășurat în zilele de 
8 și 9 septembrie, faza județea
nă a Cupei recoltei, competiție 
sportivă de masă ce a reunit 
peste 40 000 de participant! ti
neri și tinere din comunele ju
dețului Argeș. După două zile 
de întreceri în cadrul cărora 
s-au intrunit peste 300 de spor
tivi câștigători ai etapelor inter- 
centre, au fost 
torii campioni 
1973 : ciclism 
Cicu. Valea 
Nicolae Olaru.
categoria 51 kg Marin Nicolae 
(Bradu) ; 61 kg — Ion Popa
— Bughea : 68 kg — loan Stro- 
escu — Vedea și 76 kg — Gheor
ghe Brezoianu. comuna Uda. La 
cros. — junioare — Maria 
Cîrlea,, comuna Cocu ; la se
nioare — Maria Birdiganu, co
muna
— Victor 
seniori — 
du. Echipele 
1973. echipa 
reia i-a fost
Consiliului 
educație fizică și sport Argeș 
tradiționala Cupă a Recoltei ar- 
geșene. iar din partea Comite
tului județean Argeș al U.T.C. 
o cupă de cristal. De asemenea, 
au mai fost acordate premii in 
obiecte și 
ciștigătorilor acestei competiții.

desemnați urmă- 
județeni pe anul 
fete : Mariana 
Mare : băieți — 
Lerești, trîniă,

Botești : cros — juniori 
Boțîrcă, Călineșfi ; 

Gheorghe Vișan, Bra- 
campioane pe anul 
comunei Bradu că- 
inminată din partea 
județean pentru

echipament sportiv

ASALTUL ZV „CUPELE EUROPENE1'?
Peste o săptămină — mai exact miercuri 19 septembrie — se 

dă stai tul in „cupele europene”. Este, deci, momentul să ne 
întrebăm : cum sintem pregătiți pentru acest nou asalt ?

Inutil, credem, să mai reafirmăm însemnătatea reprezentării 
fotbalului românesc în aceste competiții internaționale de anver
gură la un nivel corespunzător valorii socceruiui nostru, a con
dițiilor create, in raport cu talentul sportivilor noștri și... aș
teptările inimoșilor suporteri.

Momentul este oportun, ne aflăm după a șasea etapă, cind se 
pot trage unele concluzii asupra stadiului de pregătire, asupra 
formei sportive a echipelor ce ne reprezintă in „cupele euro
pene” la fotbal și doar eu o săptămină înaintea „încercărilor de 
foc”. In vederea bunei pregătiri a echipelor au fost luate mă
suri din timp, la această muncă fiind antrenați .jucătorii, antreno
rii, cluburile, Federația. Ne-am adresat unor factori de răspun
dere pentru a vedea ce garanții ne dau cele patru echipe — 
Dinamo, Chimia Rm. Vileea, Univ. Craiova și F. C. Argeș — 
inii-o comportare onorabilă, cu consecința directă a calificării. 
Să luăm, așadar, pe rind, echipele, insă intr-o ordine... inversă.

CORNEL DRAGUȘIN, antre
nor federal, care răspunde din 
partea Federației de Chimia Rm. 
Vileea :

„La Rm. Vileea se muncește 
cu toată seriozitatea. După un 
început nesatisfăcător — cind 
jucătorii, după cucerirea Cupei 
României, nu-și mai intrau in 
tricouri, păreau peste 
de ingimfați — am intrat 
iaza decisivă a pregătirilor 
care toți o abordează, la nivelul 
responsabilității maxime. De ce 
spun nesatisfăcător pentru pe
rioada de început ? Pentru că, 
odată obținută o asemenea per
formanță. chiar de a doua 
ar fi trebuit să se treacă 
treabă. Prin felul de manifestare 
și abordare a jocului, fotbaliștii 
vilceni arătau că nu prea ar 
mai avea ce să învețe și la ce 
capitole să se pregătească. Apă- 

' ruseră acele semne de Vedetism 
dăunător. în frunte — „maes
trul" Gojgaru... Atmosfera a fost 
demonstrată de înfrîngerea su
ferită in primul meci al noului 
campionat... Dar, incet, încet, cu 
sprijinul organelor locale și al 
Federației s-a făcut ordine. La 
conducerea tehnică a echipei a 
venit experimentatul Gh. Nu- 
țescu de la Rapid, care are în

CIȘTIGATORUL DE LA FOREST 
HILLS : NEWCOMBE

• Proba de simplu bărbați, din 
cadrul Campionatelor internați
onale de tenis ale S.U.A., desfă
șurate pe terenurile de la Fo
rest Hills, s-a încheiat cu vic
toria evasisdontată a jucătorului 
australian John Newcombe. în 
finală. Newcombe l-a invins în 
5 seturi : 6—4. 1—6, 4—6. 6—2, 
6—3 pe Jan Kodeș (Cehoslova
cia).

în excelentă condiție fizică, 
etalînd o gamă mult mai com
pletă de lovituri (serviciile și 
passing-shot-urile sale au fost 
de multe ori imparabile), New
combe a repurtat un succes bi
nemeritat. notează coresponden
tul agenției France Presse. Cei 
16 000 de spectatori au asistat la 
una dintre cele mai frumoase 
finale disputate la ultimele 5 e- 
diții ale turneului.

John Newcombe, in vîrstă de 
29 de ani, eclipsat in ultimul 
timp de jucătorii, mai tineri, re
vine pe primul plan al „spor
tului alb" și ciștigă a doua oară 
concursul de la Forest Hills, 
după uri interval de 6 ani.

în finala probei de dublu fe
mei, cpplul Margaret Court 
(Australia), Virginia Wade (An
glia) a întrecut cu 3—6, 6—3. 
•7—5 perechea americană Billie 
Jean King, Rosemary Casals.

IN

măsură 
in 
pe

zi 
la

plus experiența competițiilor in
ternaționale. Programul de • lu
cru s-a îmbunătățit, s-a îmbu
nătățit și atitudinea față de 
muncă, față de efort și asta se 
t ode și din faptul că echipa o- 
cupâ. acum, primul loc in cla
sament. Nivelul actual al jocu
lui ne reamintește de Chimia 
Rrn. Vîlcea. de la începutul lui 
iulie, ciștigătoarea Cupei Româ
niei. Aș remarca interesul deo
sebit al organelor locale pentru 
crearea condițiilor optime de 
pregătire, pentru lărgirea capa
cității stadionului de la 6 00;) 
la 9 000 de locuri. Așteptăm 
primul meci cu Glentoran Irlan
da cu justificată încredere. .lu
cind acasă sperăm ca echipa 
vîlceană să ia un avans care să-i 
asigure calificarea".

văzute și la noi au intervenit 
situații... neprevăzute. Cum |se 
știe, potrivit unei măsuri a Fe
derației și C.N.E.F.S., jucătorii 
Troi și Dobrin, componenți ai 
lotului national, nu vor face de
plasarea la Istanbul. Acesta e un 
handicap real. Sintem obligați 
să jucăm in campionat cu o for
mație. iar in cupa U.E.F.A.. cu 
alta. Cu alta pentru că nu-i vom 
putea folosi nici pe Marian Po
pescu, Pigulea și Barbu, toți 
accidentați și inapți pentru acest 
joc. Probabil nu va juca nici 
Olieanu. avertizat, in ediția tre
cută a „C.C.E.", în jocurile de 
la Pitești și Madrid. Așadar, 
lipsesc 6 jucători titulari. Aceas
tă situație constituie o mare 
greutate ca să putem aborda 
jocul cu toate forțele și toate 
șansele. Față 
greutăți noi 
obligația de a 
mai potrivite.
re să abordăm și să trecem de 
acest joc cît mai onorabil, ca să 
ne asigurăm, apoi, 
la Pitești peste alte 
tămîni".

de aceste mari 
avem datoria și 
găsi soluțiile cele 
care să ne asigu-

calificarea 
două săp-

secretarul

puncte, urmat de Manuel
Orantes (Spania) — 284
puncte, Jan Rodes (Ceho
slovacia) — 250 puncte, John 
Newcombe (Australia) — 
247 puncte. Tom Okker 
(Olanda) — 210 puncte etc.

C. M. DE NATATIE :
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LE Șl EUROPENE

PUIU RAPAPORT, președin
tele clubului F. C. Argeș :

„Clubul nostru a tratat de la 
bun început, cu toată seriozita
tea și toată răspunderea parti
ciparea noastră la „Cupa 
U.E.F.A.". Am văzut in această 
participare întărirea prestigiu
lui internațional al clubului nos
tru și al fotbalului românesc. 
Acest lucru a determinat ca 
desfășurării pregătirilor echipei 
să i se acorde toată atenția, lu- 
îndu-se măsurile cele mai efi
ciente ca ora primului joc — 18 
septembrie, la Istanbul, 
triva redutabilei formații 
bahee — să ne găsească 
bine puși la punct. Dar 
fotbal se petrec lucruri

legatul a 
intre 
Per- 

i în

impo- 
Fener- 
cit mai 
cum în 
nepre-

ION DOBRIȚOIU. 
clubului Universitatea Craiova :

„Echipa așteaptă cu încredere 
prima partidă de la Florența, 
cu Fiorentina. Este bine pregă
tită din punct de vedere fizic, 
tehnic și tactic. La această oră 
se mai fac simțite unele carențe 
privind omogenitatea,
și efectuarea sprijinului 
cele trei compartimente, 
sonal am urmărit formația 
toate cele șase partide susținute 
și consider că are șanse de ca
lificare în turul doi al impor
tantei competiții europene. Be
neficiem și de aportul lui Țară- 
lungă și Marcu, se pare că an
trenorul Valentin Stănescu, 
pă ultimele evoluții slabe 
lui Velea. nu-1 va mai titulariza 
nici pe acesta așa că e posibil 
să joace la Florența. Meciul de 
simbătă de la București. in 
compania Rapidului, ne va edi
fica asupra formației de bază. 
De fapt echipa nici nu se va 
mai reîntoarce la Craiova, tă- 
minind in Capitală pină marți 
cind va pleca la Florența unde

sperăm să realizăm un rezultat 
bun".

ION NUNWEILLER, antreno
rul echipei Dinamo București :

„Nu știu nimic despre adver
sarii noștri — Crusaders, Bel
fast. (Irlanda) — nu i-am văzut 
niciodată. Acesta e un prim 
handicap. Știu doar că joacă un 
fotbal englezesc, deci silit ad
versari redutabili. Pentru că nu 
e vorba de o echipă necunoscu
tă dintr-o țară cu un fotbal oa
recare. sîntem obligați să ne 
luăm toate măsurile de precau
ție ca să cîștigăm, chiar în de
plasare. Deși vom realiza greu 
acest lucru, deoarece avem un 
lot sărac, care se va subția și' 
mai tare, prin absența lui Dinu 
și Dumitrache, reținuți din ra
țiuni justificate : evitarea unor 
eventuale accidentări, acum, in 
preajma meciului decisiv de la 
Leipzig, cu R.D. Germană de la 
26 septembrie. Să sper că voi 
pleca, totuși, cu ceilalți oameni 
de lot, Dudu Georgescu și Radu 
Nunweiller. Am făcut pregătiri 
eu 9 jucători lipsă : 5 la lotul

1 de tineret, 4 la națională. Des
pre ce omogenizare mai poate 
fi vorba ? Sint de acord să dăm 
loturilor jucătorii, să ne sacri
ficăm noi pentru succesul echi
pelor reprezentative. Dar dacă 
ne sacrificăm degeaba ? Dar 
dacă pierdem în ambele părți? 
Federația a promis că echipele 
angrenate in competițiile euro
pene pot beneficia de transfera
rea a cite 2 jucători din divizia 
B. Noi am avut vizați 2—3 ju
cători, dar nu am 
să-i aducem, să 
echipa. Nu-i însă 
pentru a ne spune
ci să vedem ce facem 
condițiile date să cîștigăm me
ciul și in deplasare și să ne 
lificăm. Echipa pe care o 
trenez a avut o perioadă 
criză — criză de formă —
motivele enumerate mai sus — 
procesul de instruire a fost rupt 
de chemările la loturi — dar ii 
asigur pe suporterii noștri și 
pe iubitorii fotbalului că echipa 
campioană a țării își va face 
datoria cum se cuvine".

fost ajutați 
ne întărim 

momentul 
necazurile, 

ca în

du- 
ale

ca- 
an- 
de 

din

V. CABULEA

CLASAMENTUL F.I.L.T. CON
DUCE NÂSTASE

fotocronica etapei

Dinamo—

W/eâfreconti-
Din nou derută în careul ieșean. Năstase va marca.
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PROGRAMUL I

NEA- 
11,15; 

(orele

TU, EU ȘI MICUL PARIS : Fla
căra (orele 15,30; 17,45; 20).

MONTE CARLO : Grădina Vitan 
(ora 19,30).

MARȚI, 11 SEPTEMBRIE 1973

în urma desfășurării tur
neului de tenis de la Forest 
Hills, in clasamentul „Ma
relui premiu F.I.L.T.", con
tinuă să conducă jucătorul 
român Ilie Năstase cuVASII.E MARIAN

• Prima ediție a Campiona
telor mondiale de natație. des
fășurată la Belgrad între 1 și 
9 septembrie, s-a încheiat cu un 
bilanț excelent : în cadrul con
cursului de înot au fost stabilite 
15 noi recorduri mondiale și 19 
europene, iar întrecerile compe
tițiilor de sărituri și polo pe 
apă s-au situat la un înalt ni
vel tehnic. Performerii campio
natelor au fost sportivii din 
S.U.A. și R. D. Germană, care, 
împreună, au ciștigat 28 din cele 
37 de titluri puse în joc.

Un frumos succes a obținut în 
ultima zi de întreceri tinăra 
înotătoare italiană Novella Cal- 
ligaris, care, învingătoare la 800 
m liber cu timpul de 8’52”97/100, 
a stabilit un nou record mon
dial al probei. Ciștigător în pro
ba de 200 m liber, americanul 
James Montgomery și-a adju
decat medalia de aur și în proba 
de 100 m liber, in 51’’70/100. în 
ultima probă a campionatelor 
— ștafeta masculină de 4xl00m 
mixt —, victoria a revenit echi
pei S.U.A. (Stăm, Hencken, Bot
tom și Montgomery), cu timpul 
de 3’49”49/100 ;

Proba masculină de sărituri 
de la platformă a fost ciștigată 
de italianul Klaus Dibiasi. cam
pion olimpic la Ciudad de Me
xico și Miinchen.

Talentatul portar ieșean 
Costaș, îngenunchează pentru 

a patra nară

ale muzicii ușoare. 23.15 Poetica. 
Petre Ghelmez. 23.20 Jazz-ul și in
strumentele sale. 23,55—24,00 Ulti
mele știri.

Cind și jucătorii devin simpli spectatori 
Steagul Roșu)

MARȚI, 11 SEPTEMBRIE 1973

SATUL NA- 
Illntului din 

(orele

DRUMUL SPRE 
TAL : (Săptămină 
R.P.D. Coreeană) :. Capitol 
10: 16,15: 18.30; 20,30).

AFECȚIUNE : Central
9.15; 11,30: 13,45: 16; 18,15;

ALBA CA ZĂPADA ȘI 
ȘAPTE PITICI : Patria 
9: 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15), 
dina Capitol (orele 19; 21).

O AFACERE PE CINSTE: 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
21), București (orele 9; 11,15; 
16,30; 18.45: 21). Grădina București 
(ora 19,30), Stadionul Dlnamo 
(ora 19,45).

PARAȘUTIȘTII : Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45), 
Aurora (orele 9; 11.15: 13,30; 15.45; 
18; 20,15), Flamura (orele 9; 11.15; 
13.30: 16; 18.15: 20.30), Grădina Lu
ceafărul (ora 19,30), Grădina Au
rora (ora 19,15).

DREPTUL DE A IUBI : Victoria 
(orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18.30;
20.45) . Arenele Romane (ora 19,30).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

PERECHILE : Festival (orele 9: 
11,45; 14.30; 17.30; 20,30), Favorit 
(orele 10: 12.30: 15.30; 18: 20.30), 
Grădina Festival (ora 19,15).

CONSPIRAȚIA : Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30: 16: 18,15; 20 30), To
mis (orele 9: 11.15: 13,30: 15,45:
13.15; 20.30), Grădina Tomls (ora 
19.30).

POLIȚISTUL : Buzești (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15: 20,30), Melo
dia (orele 9: 11.15: 13.30; 16; 18,30:
20.45) , Modern (orele 9; 11.15;
13.30: 16: 18.15: 20,30). Grădina
Buzești (ora 19.30), Grădina Mo
dern (ora 19,30).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30), Glo-

(orele 
20,30). 

CEI 
(orele 
Gră-

Scala 
18,45; 
13,30;

ria (orele 8.45
18.30; 20.45). Arta (orele 15,30; 18: 
20,15), Grădina Arta (ora 19,30). 
Grădina Bucegi (ora 19.30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Pro
gresul (orele 16: 18: 20).

ADIO. PETERSBURG : Timpuri 
Noi (orele 9,15—20.15 în 
nuare).

FANTOMA LUI BARBA 
GRĂ : Lumina (orele 9; 
13.30: 16: 18.30; 20.45), Dacia 
9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

At.ADIN SI LAMPA FERMECA
TĂ : Doina (orele 11; 13,15; 15,30; 
17,30: 20 : — la orele 9,45 matineu 
pentru copii).

CUTEZANȚA : Unirea (orele 
13,30; 17.45; 20), Grădina Unirea 
(ora 19.30).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Dru
mul Sării (orele 15.30: 18: 20 15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI ; 
Lira (orele 15,30: 13; 20,15), Gră
dina Lira (ora 19,30).

INFAILIBILUL RAFFLES : Flo- 
reasca (orele 15.30: 18; 20.30).

CIPRIAN PORUMBESCU : 
rentari (orele 15,30: 19).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Volga (orele 9: 11,15: 13,30: 15.45; 
18; 20,45). Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.15). .

VALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Giulești (orele 15.30: 19).

DISTRATUL : Moșilor (orele 
15.30: 18: 20.15), Grădina Moșilor 
(ora 19.30).

EVA SI ADAM : Cotro.ceni (orele 
15.30: 18: 20.15).

FLUTURII _
(orele 15.30;

ULTIMUL
(orele 15.30;

CARTEA
(orele 15.30:

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : Munca (orele 16: 191.

r,A RĂSCRUCE DE VINTURI : 
Popular (orele 15,30: 18: 20,15).

AUTOSTOP : Cosmos (orele
15.30: 18: 20,15).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Rahova (orele 15,30; 19).

Teatrul Giulești (La Teatrul 
National — Sala Comedia) : LIOLA 
— ora 19.30; Teatrul „C. Tânase" 
(Sala Savoy) : TRĂSNITUL MEU 
DRAG — ora 19,30; (Grădina 
ema) ; ESTIVAL BOEMA

Bo-

SEPTEMBRIEMARȚI,

PROGRAMUL III
Fe-

SÎNT LIBERI : Pacea 
18: 20.15).
CARTUȘ : Crîngași 
18: 20.151.
JUNGLEI :
18: 20.15).

Viitorul

9.00 știri. 9,05 „Incognito" — Pro
gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : „Cintau mandoline" 
de George Grigoriu. 10.0(1 Femina- 
elub. 11,00 Știință și tehnică. 11,10 
Pupili pe portativ — Lucia Berces- 
cu. 11.30 Pentru prietenii magne
tofonului — muzică populară. 12.00 
Transmisiuni directe din țară. 12.10 
Invitație in fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 știrile după-amie- 
zli. 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Teatru. 
18.10 Discuri rare. Opera „Aida" 
de Verdi. 18,55 Melodia zilei. 19.00 
Tn direct de la Combinatul de În
grășăminte azotoase-Slobozla. 19.30 
Știri. 19,35 Casa de discuri Ele.etre- 
cord. 20.00 Biografia unei capodo
pere. Richard Wagner. „Inelul Ni- 
bclungilor". 21.00 Radio-super-top. 
Muzică populară. 22.00 Radiojurnal. 
22,30 Melodia zilei. 22,35 Vedete

9,00 Teleșcoală. Pagini din isto
ria patriei : Vechi cetăți de scaun. 
Itinerar geografic : Pămlntul vul
canic. 10.00 Telex. 10,05 Cărți șl 
Idei. 10.35 Tele-encielopedia. 11,15 
Telecinemateca pentru tineret : 
„Gîsca de zăpadă" — producție a 
studiourilor' engleze. 12,05 Frumu
seții tale — film realizat cu tineri 
soliști de muzică ușoară. 12.65 
52 de initiative tn 52 de săntâ- 
înini. 13.05 Telejurnal. 17,30 Curs 
de limbă rusă. Recapitulare (9) 
18.00 Telex. 18.05 Publicitate. 18.10 
Tehnic-club. 18,30 Melodii populare 
eu Florentina Vlad. 18,40 Pano
ramic științific. 19.20 1001 de seri : 
„Pățaniile lui Lambsy" (III). 19.30 
Telejurnal. Cincinalul inainte de 
termen. 1973 — an hotă’âtor. 20.00 
Ctntecul săptămîntl : ..Hora tine
reții”. 20 05 Al VI-lea Festival 
temațiohal „George Enescu". 
certul inaugural susținut de 
larmonica „George Enescu”. 
ior Mircea Cristescu. Solist 
nid Kogan. 2150 Comici vestiți ai 
ec'-anuhii. 22.15 Film documentar : 
.Meșterit lemnului". 22.25 24 de 

ore. 45 box : Cassius Clay — 
Ken Norton (categoria grea).
programul ii

20.00 Prietenii lui Așchiută • 
• Croitorasul cel viteaz." (I) 20.30 
.Eroare de calcul" — anchetă do 
Anca Arion. 20,50 Agenda. 21.00 
Revista economică TV. 21.30 Dans 
și muzică de pretutindeni. Selec- 
tiuni din spectacolul prezentat la 
București de Ansamblul national 
indian. 21,50 Film serial „Mannix".

Act final în

„CUPA CUTEZĂTORII"

LA FOTBAL
din

in-
Con-

Fi- 
diri- 
Leo-

Pe stadionul ..Dinamo' __
Capitală au continuat, ieri, jocu
rile din turneul final al popu
larei competiții de fotbal, 
„Cupa Cutezătorii", rezervată 
echipelor școlare din mediul să
tesc. O interesantă întrecere a 
celor mai tineri 
din patru colțuri 
Otești, județul 
Seaca de Cîmp,

sportivi, veniți 
ale țării : satul 
Olt, , 

județul 
comuna Buda, județul 
comuna Bolintin Deal. 
Ilfov. Pe parcursul 
școlare de vară, ei au 
acumuleze cel mai mare număr 
de puncte in întrecerea cu 
aproape 160 de formații din mai 
multe județe.

comuna 
Dolj. 

Buzău și 
județul 

vacanței 
reușit să

Echipa Olimpia Buda. cu me
dia de vîrstă cea mai mică, conti
nuă să fie neînvinsă in turneul 
final, care se încheie astăzi. Ieri, 
reprezentanții comunei Buda au 
obținut o nouă victorie, dispu- 
nînd cu scorul de 5—0 de Real 
Otești și conduc detașat în cla
sament, avind toate șansele să 
cucerească trofeul și premiile 
oferite de organizatorii compe
tiției. Azi. de la ora 9. pe sta
dionul Dinamo se dispută ulti
mul meci, după care va avea 
loc festivitatea de premiere a 
echipelor clasate pe primele trei 
locuri.

M. L.



î „Argentinienii îl vor primi
I pe președintele
' Nicolae Ceausescu cu cele
i mai calde sentimente de

stimă, prețuire și prietenie44
Daniel Altmark, reprezentant al C.C. 

al Federației Tineretului Comunist din 

Argentina, răspunde întrebărilor 

„Scînteii tineretului"

Convorbirea cu oaspetele nostru argentinian DANIEL ALT- 
MARK, reprezentant al Comitetului Central al Federației Ti
neretului Comunist din Argentina, a debutat, firesc, cu soli
citarea de a releva unele din cele mai actuale preocupări și 
obiective ale tinerilor comuniști, ale tineretului progresist din 
țara sa.

î
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î
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- Noi, în Argentina — ne 
spune interlocutorul - trăim 
acum un moment de deose
bită importanță pentru des
tinele țării, ale poporului, ale 
generației noastre. Sfirșitul 
regimului militar a deschis 
calea unui proces de trans
formări democratice. Și, ața 
cum a fost în primele rînduri 
ale opoziției ferme și active 
față de fostul regim, tot așa 
astăzi, marea majoritate a 
tineretului se încorporează 
energic în lupta pentru pla
sarea Argentinei pe trepte 
noi ale progresului. T crețul 
comunist militează pentru u- 
nirea tuturor forțelor progre
siste ale tineretului argenti
nian pe platforma sprijinirii 
active a tuturor acțiunilor și 
măsurilor menite să ducă mai 
departe procesul de trans
formări economico-sociale de 
care țara are nevoie, cum 
ar fi creșterea producției in
dustriale și agrozootehnice, 
naționalizarea unor impor
tante sectoare ale economiei, 
controlul investițiilor străine. 
Aș putea conchide că în a- 
cest moment extrem de im
portant pentru determinarea 
unui curs înnoitor întregii 
vieți social-politice a Argenti
nei, tineretul se manifestă ca 
o forță a progresului. Tot asa 
cum aici la dumneavoastră, 
în România, tineretul, așa 
cum am văzut și m-am con
vins, se manifestă ca o for
ță de prim ordin a luptei 
pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

- Cu ce impresii vă 
înapoiați în tara dv. după 
contactele directe cu rea
litățile României socialis
te, cu tineretul român ?

- Duc cu mine, înainte de 
orice, imaginea unei țări ca
re înaintează cu un rar di
namism spre cele mai înalte 
cote ale progresului și civi
lizației Se construiește la 
dumneavoastră imens, peste

tot vezi roadele efortu
rilor pentru o economie 
mai puternică și o viață mai 
prosperă. M-a impresionat, de 
asemenea, profund, angaja
rea cu trup și suflet a tine
retului în întreaga viață so
cială, economică și politică 
a țării. Ceea ce caracterizea
ză tineretul României este 
înaltul spirit de responsabi
litate socială și aceasta este, 
după opinia mea, trăsătura 
esențială a unui tînăr revo
luționar. Experiența cea 
mai prețioasă pe care o 
ducem cu noi in Argen
tina, după vizita făcută 
la invitația C.C. al U.T.C., 
este tocmai activitatea labo
rioasă, perseverentă prin ca
re organizația revoluționară 
de tineret din România, în
drumată de Partidul Comu
nist, educă și dezvoltă acest 
spirit de mare responsabilita
te socială și politică, și care 
face din fiecare tînăr un 
participant activ la întrea
ga activitate extrem de com
plexă a construirii socialis
mului.

- Ce ecou are în țara 
dv, apropiata vizită a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu ?

— Vreau să remarc de la 
început că România și con
ducătorul ei se bucură în 
Argentina de un foarte larg 
prestigiu. Poporul, tineretul 
țării noastre știe că are în 
țara dv., în președintele 
Nicolae Ceaușescu, un prie
ten care-i înțelege și le spri
jină aspirațiile spre progres, 
spre valorificarea deplină în 
interesul propriu a marilor 
bogății naționale, spre o 
dezvoltare economico-socială 
independentă. Argentinienii 
îl vor primi pe preșecljntele 
Nicolae Ceaușescu cu cele 
mai calde sentimente de 
stimă, prețuire și prietenie.

Interviu realizat de 
P. NICOARA
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încheierea 
Conferinței 
scriitorilor 

afro-asiatici
La Alma-Ata s-au înche

iat lucrările celei de-a cin- 
cea Conferințe a Asociației 
scriitorilor din țările Asiei 
și Africii.

In ședința plenară de în
cheiere a Conferinței a fost 
adoptată o declarație gene
rală în care este evidențiat 
sprijinul acordat de scriitori 
eforturilor pentru destindere 
în relațiile internaționale. De
clarația salută victoria po
porului vietnamez ce va ră- 
mine o pagină de neuitat în 
întreaga istorie contempora
nă, rezultat al luptei eroice 
a poporului vietnamez împo
triva agresiunii. Documentul 
condamnă regimurile rasiste 
din Africa de Sud și Rhode
sia, exprimind sprijinul față 
de lupta de eliberare națio
nală a popoarelor din An
gola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde. Scriitorii reuniți la 
Alma-Ata și-au exprimat so
lidaritatea cu lupta poporu
lui chilian.

întrevedere a 
delegației M.A.N. 

la Ulan Bator
Delegația Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Necula, vicepreședin
te al M.A.N., care vizitează Re
publica Populară Mongolă, a 
fost primită de Sonomin Luv- 
san, prim-vicepreședinte al Pre
zidiului Marelui Hural Popular. 
La întrevedere au participat : 
Țedendambi Gotov, secretar al 
Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, N. Luvsanciultem, președin
tele Marelui Hural Popular. Cu 
acest prilej, s-a făcut o infor
mare reciprocă asupra realiză
rilor obținute de cele două po
poare in toate ramurile de ac
tivitate, exprimîndu-se, in ace
lași timp, satisfacția cu privire 
la dezvoltarea în continuare 3 
relațiilor româno-mongole.

„Săptămână

• „în prezent Partidul Comunist din Chile se pronunță pentru 
multiplicarea eforturilor întreprinse de forțele democratice ale 
țării, atit din cadrul guvernului de Unitate Populară, cit si din 
rîndurile opoziției, în vederea obținerii unui consens politic pe 
plan intern și, totodată, cheamă masele largi de oameni ai muncii 
să-și păstreze vigilența și unitatea de acțiune în fața activității 
sedițioase a forțelor reacționare" — se arată într-o declarație a 
lut Orlando Millas, membru al Comisiei Politice a P.C. din Chile, 
publicată în „El Siglo".

Un detașament al patrioțiior cambodgieni instruindu-se intr-o 
zonă eliberată

Relațiile de bună vecinătate 
între țările balcanice 

conduc la o colaborare largă 
Un interviu al premierului Turciei

într-un inteA-iu acordat ziaru
lui atenian „Elefteros Kosmos", 
primul ministru al Turciei, Nairn 
Talu a definit poziția guvernului 
său față de stadiul actual al re
lațiilor turco-grecești și față de 
ideea convocării unei conferințe 
a țărilor balcanice.

„în ultimii doi ani — a relevat 
între altele, premierul turc — 
au avut loc evoluții care au aju
tat la reducerea lipsei de încre
dere intre Turcia și Grecia". 
De aceea, a subliniat interlocu
torul, „noi acordăm importanță 
continuării convorbirilor dintre 
miniștrii de externe ai celor 
două țări, care au început anul 
acesta la Copenhaga, in legătu
ră cu problema Ciprului și cea 
a minorităților".

în legătură cu ideea convocă
rii unei conferințe balcanice, 
premierul Naim Talu a declarat 
că Turcia, pe baza principiului 
fundamental al politicii sale ex
terne „pace în țară, pace în 
lume",, a susținut întotdeauna 
eforturile pentru pace și stabi
litate în orice parte a lumii. 
Relațiile de bună vecinătate 
deja existente intre țările bal-

canice constituie un exemplu viu 
al păcii și stabilității in regiu
ne, conducînd la o colaborare 
largă. Este, prin urmare,. în in
teresul Turciei să continue în
tărirea legăturilor bilaterale cu 
națiunile balcanice, astfel incit 
să fie promovate «copurile sale 
privind menținerea atmosferei 
bune în regiune, fapt hotărîtor 
în contribuția la reducerea ten
siunii și pentru pacea in Euro
pa" — a conchis primul minis
tru turc.

României"

CONVORBIRI

CEHOSLOVAC© -

AMERICANE
La Praga au început, luni, 

convorbirile cehoslovaco-ame- 
ricane asupra problemelor fi
nanciare nerezolvate dintre R.S. 
Cehoslovacă și Statele Unite — 
anunță agenția C.T.K. Delega
ția cehoslovacă este condusă de 
J. Jantovski, director în mini
sterul afacerilor externe. iar 
cea americană de Arthur I. 
Wortzel. însărcinat cu afaceri 
a.i. al S.U.A. la Praga.

in orașul francez
In orașul Vier/on, 

din departamentul 
Cher, a fost inaugu
rată „Săptămina 
României", organi
zată de Ambasada 
Republicii Socialis
te România din Pa
ris și de municipali
tate. în cadrul ma
nifestărilor prile
juite de cea de-a
29-a aniversare a e- 
liberării orașului de 
sub ocupația fas
cistă. La standul ro
mânesc sint expuse 
produse ale indus
triei constructoare de 
mașini, produse a- 
limentare, creații ar
tizanale, discuri, vi
nuri românești. Ora
șul este pavoazat cu

drapelele României 
și Franței, iar în ca
drul programelor ar
tistice se prezintă 
muzică românească, 
precum și filme cu 
caracter turistic și 
folcloric. Deschiderea 
săptăminii româ
nești a avut loc in 
prezența membrilor 
consiliului munici
pal, în frunte cu dr. 
Leon Merigot. pri
marul orașului, care 
a evocat puternicele 
tradiții existente in
tre popoarele fran
cez și român, tradiții 
care s-au manifestat 
in mod activ în 
perioada Rezistenței 
împotriva fascismu
lui. In cuvîntul său, 
ambasadorul Româ
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U
n nou proces în 
Portugalia. In fata 
justiției apar, de 
această dată, trei 
femei — Maria Isa
bel Barreno, Maria 

Teresa Horta și Maria Velho da 
Costa — autoare ale „Noilor 
scrisori portugheze" (Novas Car
tas Portugesas), volum trecut 
încă de la apariția sa în rindul 
cărților interzise. Tristul și ridi
colul motiv al interzicerii „ca
podoperei cu adine răsunet în 
sufletele tuturor portughezilor" 
— caracterizarea aparține săp- 
tămînalului francez „L’EX- 
PRESS" — este, după cum au 
comunicat reprezentanți ai re
gimului lui Caetano, că lucra
rea ar fi imorală, „o jignire la 
bunele moravuri".

Opera interzisă este de fapt 
strigătul de revoltă a trei tinere 
care denunță condiția femeii 
portugheze și politica de teroa
re și represiune a regimului 
împotriva oricărei mișcări de
mocratice. Sint arătate fapte ce 
creionează perfect soarta femeii 
in Portugalia : tinăra muncitoa
re ce lucrează în uzină sau fa
brică pentru un salariu mizer; 
soția ce-și crește, singură co
piii. așteptîndu-și bărbatul ple
cat în căutare de lucru in alte 
țări ; mama care tremură pen
tru viața fiului ei trimis să lup
te în Angola, Mozambic sau 
Guineea-Bissau. etc. Scris sub 
formă de Înflăcărate scrisori și 
poeme de o impresionantă forță 
artistică, volumul, în cele 400 
de pagini ale sale, constituie un 
diagnostic critic al realității por
tugheze. Simptomele de criză 
economică si socială sint atit de 
acute, numărul problemelor ne
rezolvate este atit de mare, spi
rala inflaționistă atit de vertigi
noasă, consecințele războiului 
colonialist atit de apăsătoare, 
incit regimul de Ia Lisabona, în-

cercind să facă față puternicu
lui val de opoziție internă, a a- 
les ca mijloc de guvernare o- 
presiunca și teroarea. Poliția 
politică secretă, faimoasa insti
tuție denumită odinioară PIDE 
și care și-a schimbat între timp 
doar numele. încearcă intimida
rea prin brutalitate a oricărei 
manifestări de nemulțumire. In

Portugalia:

Procesul 
„celor 
trei 

Marii"
pofida numeroaselor asigurări 
date de premierul Caetano pri
vind „liberalizarea" regimului 
și a promisiunilor unor refor
me, autoritățile portugheze 
continuă aceeași politică împo
triva mișcărilor democratice, 
in centrul atenției fiind înde
osebi tineretul. In ultimii ani, 
de aceeași „atenție" se bucură 
și Asociația scriitorilor din 
Portugalia, acuzată că „încu
rajează idei în contradicție cu 
ordinea publică". Opere valo
roase ale unor scriitori portu
ghezi au fost interzise, editurile 
au fost puse sub control poli
țienesc ; mai mult, au fost con
fiscate din librării scrieri apar-

ținind lui Romain Rolland, 
Brecht, Erich Maria Remarque, 
Sartre, Camus, considerate „lite
ratură periculoasă, subversivă"— 

în aceste condiții, nu este de 
mirare că poliția politică se 
preocupă și de „Noile scrisori 
portugheze". O operă în care 
sint oglindite posibilitățile grele 
de existență ale unei femei sau 
familii portugheze, trebuia ime
diat interzisă mai ales că, vo
lumul s-a bucurat de la început 
de o largă audiență internațio
nală. Cele trei autoare au fost 
arestate, apoi eliberate sub cau
țiune și fixat termenul procesu
lui pentru 3 iulie. Ca urmare a 
unei puternice campanii inter
naționale pentru apărarea celor 
trei tinere, soții și mame, pro
cesul a fost aminat pentru 25 
octombrie. In așteptarea pro
cesului, autoarele „Noilor scrisori 
portugheze" fac obiectul unor 
persecuții sistematice. De pil
dă, Maria Teresa Horta a avut 
surpriza să vadă apariția la 
Lisabona, sub numele său, a u- 
nei cărți pornografice. Scopul 
acestei înscenări este clar și nu 
este exclus ca pînă la data pro
cesului. autoritățile să-și dea 
osteneala să găsească și altele, 
pentru a demonstra „vinovăția" 
celor trei Marii.

Aflind istoria celor trei fe
mei, gindul iți zboară la faimoa
sele scrisori de dragoste — 
„Cartas Portugesas" — din se
colul al XVII-lea și la autoa
rea lor, călugărița Mariana Al- 
coforado. Călugărița de acum 
trei secole a fost pedepsită pen
tru îndrăzneala ei. Maria Isabel 
Barreno, Maria Teresa Horta și 
Maria Velho da Costa sint pa
sibile de închisoare între doi 
și șase ani pentru curajul pe 
care l-au avut de a spune lu
crurilor pe nume.

RODICA ȚEPEȘ

Vâerzon
niei in Franța, Con
stantin Flitan, a e- 
vidențiat rolul dez
voltării contactelor 
între popoare ca un 
factor menit să spri
jine procesul de des
tindere, cooperare 
și progres in viața 
internațională. La 
festivități au / luai 
parte, de asemenea, 
Mareei Paul, pre
ședintele Federați
ei foștilor deținuți 
antifasciști. fost 
ministru in guver
nul francez creat
după eliberarea ță
rii, numeroase per
sonalități locale, pre
cum și membri ai 
Agenției economice 
române de la Paris.

La Ostrovick, in apropierea 
Varșoviei a fost instalat recent 
un observator al Universității 

din capitala poloneză.

declarația jn curs țje dezvoltare
președintelui

Tito
Președintele R.S.F. Iugosla

via, Iosip Broz Tito s-a înapo
iat luni de la Alger, unde a 
condus delegația iugoslavă la 
cea de-a 4-a Conferință la nivel 
inalt a țărilor nealiniate.

într-o declarație făcută la so
sire, președintele Tito a califi
cat conferința de la Alger drept 
un adevărat eveniment istoric. 
După ce a arătat că la conferin
ță au luat parte reprezentanții 
a peste 80 de țări și 15 mișcări 
de eliberare, ceea ce i-a confe
rit caracterul de cea mai mare 
reuniune la nivel inalt ținută 
pină acum, președintele Tito a 
relevat : la conferință s-a de
monstrat că nealinierea nu este 
privită numai ca un mijloc de 
apărare a propriilor interese și 
calea de depășire a diviziunii în 
blocuri, ci o politică de luptă 
pentru democratizarea relațiilor 
internaționale in general. Ea a 
devenit un factor dinamic care 
mobilizează forțe tot mai largi 
la acțiunea și lupta pentru in
dependență și egalitate in drep
turi. împotriva colonialismului 
și discriminării rasiale, împotri
va oricărui fel de dominație 
pentru rezolvarea problemelor 
internaționale acute, pentru pro
movarea colaborării internațio
nale, pentru pace și progres în 
lume.

Președintele a adăugat că la 
o asemenea reuniune a unor 
țări cu sisteme social-politice di
ferite și condiții specifice de 
dezvoltare, desigur sint inevita
bile și deosebirile de păreri și 
poziții. Dar, in ceea. ce privește 
telurile de bază, care constituie 
esența nealinierii, la conferință 
s-a manifestat o mare unitate de 
păreri și interes — a spus în 
încheiere, președintele Iosip 
Broz Tito.

• AGENȚIA TASS anunță că, 
Ia invitația Iui Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
in a doua jumătate a lunii sep
tembrie, Alexei Kosighin. pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Uniunii Sovietice, va face 
o vizită oficială de prietenie în 
Iugoslavia.

La încheierea Conferinței de la Alger a fost 
adoptată o declarație economică

Alături de examinarea unora 
din principalele aspecte politi
ce ale situației internaționale 
actuale. în atenția participanti- 
lor la cea de-a patra Conferință 
la nivel inalt a țărilor nealinia
te s-au situat la loc de frunte 
problemele de ordin economic, 
în acest sens, dintre documen
tele adoptate la încheierea dez
baterilor. face parte și declara
ția economică.

în partea introductivă decla
rația arată că șefii de state și 
de guverne prezenți la Alger 
au examinat în mod amă
nunțit evoluția situației econo
mice și sociale în țările în curs 
de dezvoltare. în contextul eve
nimentelor survenite în lume 
de la conferința de la Lusaka 
și pină in prezent.

Referindu-se la principalele 
aspecte economice ale actualită
ții. documentul menționează că 
imperialismul continuă să fie 
un obstacol important îri calea 
emancipării și progresului țări
lor in curs de dezvoltare, că- 
pătind uneori, pe plan econo
mic. forme ale agresiunii fățișe 
împotriva economiei popoarelor 
care nu doresc să se supună 
dominației străine.

Documentul adoptat în cadrul 
conferinței la nivel înalt de la 
Alger arată că statele în curs 
de dezvoltare, ce reprezintă 70 
la sută din populația lumii, be
neficiază doar de 30 la sută din 
venitul mondial. în cursul de
cadei actuale, venitul mediu a- 
nual pe cap de locuitor în ță
rile capitaliste dezvoltate se ri
dică la 3 600 dolari, iar în ță
rile in curs de dezvoltare, el a- 
tinge. cel mult, nivelul de 265 
de dolari. Din 2 600 000 000 lo
cuitori din țările în curs de 
dezvoltare, peste 500 de milioa
ne sint analfabeti. circa 1 mi
liard sint subnutrit!, iar 900 mi
lioane de locuitori au un venit 
zilnic de 70 de centime.

Totodată, documentul preci
zează că situația este agravată 
de noi dificultăți : creșterea in
flației și, implicit, a preturilor 
la mărfurile importate, presiu
nile exercitate asupra balanței 
de plăți datorită transferului de 
profituri, precum și cele e- 
xercitațe de către investitorii 
particulari străini, rambursarea 
marilor datorii, consecințele cri
zei internaționale monetare. Se

DELEGAȚIE GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ LA ALGER
La Alger a sosit o delega

ție guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, 
condusă de Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalur- 
'gice, care, la invitația gu
vernului algerian, participă 
la manifestările prilejuite de 
actuala ediție — a zecea, ju
biliară, — a Tirgului Inter
național de la Alger.

Ministrul român va avea 
convorbiri cu membri ai gu
vernului algerian, cu repre
zentanți ai unor ministere 
economice, și societăți națio
nale de specialitate in legă
tură cu dezvoltarea, in con
tinuare, a colaborării și co
operării dintre România și 
Algeria.

constată. în același timp, că 
actualul sistem al comerțului 
internațional are efecte nefavo
rabile asupra intereselor econo-» 
mice ale țărilor in curs de dez
voltare. Ponderea acestor stata 
in comerțul mondial s-a micșo
rat de la 21,3 la sută. în I960, 
la 17.6 la sută în 1970.

în acest context, menționează 
declarația, devine tot mai vizi
bilă dorința popoarelor de a se 
elibera de orice dominație străi
nă și de a-și prelua soarta in 
propriile mîini. în această or
dine de idei, textul subliniază 
că independenta reală poate fi 
obținută numai prin eliminarea 
monopolurilor străine, prin asu
marea controlului resurselor 
naționale proprii, precum și 
prin respingerea oricărei forme 
de presiune politică, economică 
sau militară.

în declarație este sprijinit, de 
asemenea. dreptul țărilor în 
curs de. dezvoltare de a anula 
acordurile și convențiile care 
le-au fost impuse cu forța. Este 
condamnată practica de neper- 
mis a monopolurilor si cartelu
rilor internaționale care, prin 
acțiunea lor, încalcă suverani
tatea statelor în curs de dezvol
tare. principiile neamestecului 
în treburile interne ale altor 
țări, dreptul lor la autodeter
minare.

O atenție deosebită a fost h- 
cordată. in cadrul conferinței, 
sistemului comercial mondial, 
subliniindu-se importanta si ne
cesitatea restructurării sale, a 
repunerii lui pe baze favorabi
le tuturor țărilor.

Un întreg capitol din declara
ție este consacrat situației gre
le create de penuria alimentară 
într-o serie de țări în curs <ț,3 
dezvoltare. Șefii de state si 
guverne au recomandat convo
carea unei conferințe a F.A.O, 
și UNCTAD, în vederea elabo
rării unui program de măsuri 
concrete pentru o perioadă mai 
lungă : programul este menit 
să găsească soluții acestei pro
bleme de importantă vitală pen
tru două treimi din omenire și, 
îndeosebi, pentru țările afec
tate de secetă.

Documentele elaborate de 
conferință, ca și o parte impor
tantă a luărilor de cuvînt. au 
subliniat importanta realizării 
unei cooperări efective intre 
statele nealiniate. în acest sens 
se recomandă consolidarea con
secventă a colaborării recipro
ce. pină la dublarea nivelului 
actual al schimburilor comer
ciale între statele în curs de 
dezvoltare.

în încheiere, declarația relie
fează necesitatea ca statele nea
liniate să acționeze în direcția 
reafirmării identității lor na
ționale si culturale, pentru a în
lătura cit mai rapid din cultura 
și tradiția lor toate consecințele 
nefavorabile ale epocii colonia
liste.

Marele forum de la Alger al țărilor ne
aliniate a luat sfirșit prin adoptarea docu
mentelor finale. încă înainte de deschidere 
cea de a patra Conferință la nivel înalt, 
era apreciată in numeroase capitale ale lu
mii ca un moment cu ample rezonanțe in
ternaționale. Importanța problemelor abor
date — probleme de larg interes în lumea 
contemporană — nivelul de participare ca 
și creșterea numărului statelor admise cu 
drepturi depline în acest grup la 74, erau 
cîțiva din factorii care îndreptățeau aceas
tă afirmație.

Intr-adevăr o sumară trecere în revistă 
a pozițiilor exprimate evidențiază o puter
nică ancorare a reprezentanților a peste 
(10 de state și guverne, a numeroase miș
cări de eliberare națională prezente la Al
ger în realitatea zilelor noastre. Citeva idei, 
desprinse pe marginea cuvintărilor rostite, 
se impun a ii subliniate.

Se poate spune că în marea lor majori
tate vorbitorii s-au referit la aspecte fun
damentale ale luptei pentru larga democra
tizare a relațiilor internaționale, pentru 
crearea condițiilor ca toate statele, indife
rent de mărimea sau potențialul lor. să 
poată fi participante active la soluționarea 
problemelor care frămtntă omenirea. Dind 
expresie unor asemenea aspirații, primul 
ministru al Republicii Sri Lanka, doamna 
Siriniavo Bandaraiiaike, spunea că „preo
cuparea noastră este bunăstarea întregii 
umanități într-o lume în care interesele 
națiunilor, mari sau mici, sint indivizibile 
și in care insecuritatea uneia poate con
stitui o amenințare pentru toate". Interde
pendența relațiilor internaționale presupu
ne deci, conlucrarea tuturor celor interesați 
la edificarea unei lumi lipsite de spectrul 
războaielor, o lume a progresului, capabilă 
să poată crea tuturor popoarelor condiții 
de afirmare plenară, conformă proprii
lor lor năzuințe, fără nici un amestec 
din afară. Declarația politică adoptată sa
lută destinderea internațională începută de 
cîtva timp, dar subliniază că „pacea va fi 
limitată atit timp cit vor mai exista răz
boaie coloniale și apartheid, agresiuni im
perialiste și politica forței, exploatare și 
jaf economic". Condamnarea politicii co
lonialiste, imperialiste, exprimarea hotărîtă 
a solidarității cu forțele progresiste din 
întreaga lume a constituit un alt punct co

mun exprimat pe larg la Alger. Numeroși 
șefi de delegații și-au afirmat sprijinul a- 
cordat mișcărilor de eliberare, hotărîrea 
de a spori ajutorul către popoarele care 
luptă pentru eliberare, in vederea abolirii 
definitive a colonialismului.

Lupta pentru dobîndirea deplină a inde
pendenței și suveranității naționale a îm
brăcat forme de exprimare din cele mai 
diferite. Astfel, s-a subliniat necesitatea

Conferința 
de la Alger 
Un forum 
cu largi 

rezonanțe 
vegherii stricte la aplicarea principiilor e- 
galității, suveranității și integrității terito
riale a tuturor statelor, de a se evita re
curgerea la forță și la amenințarea cu for
ța, de a se reglementa toate problemele 
litigioase pe cale pașnică. Un loc impor
tant l-a ocupat din acest punct de vedere 
dreptul imprescriptibil al popoarelor de 
a-și exercita toate prerogativele suverane 
asupra bogățiilor naționale. Consecințele 
negative ale actualului sistem de relații 
economice internaționale, care dezavanta
jează statele in curs de dezvoltare, decala
jul care separă statele industriale de cele 
ale lumii a treia, au fost îndelung dezbătu
te la conferință. Totalitatea vorbitorilor s-a 
pronunțat pentru înlăturarea tuturor res

tricțiilor din calea comerțului, pentru par
ticiparea țărilor în curs de dezvoltare la. 
discutarea și adoptarea deciziilor care pri
vesc problemele monetare sau comerciale 
mondiale. Criticînd politica statelor dezvol
tate privind formele de ajutor acordat sta
telor slab dezvoltate cei mai mulți partici
pant! au relevat însemnătatea primordială 
a efortului propriu și a promovării unei 
politici naționale capabile in final să recu
pereze rămînerea în urmă.

La tribuna reuniunii au fost salutate vic
toria poporului vietnamez, succesele pa- 
trioților cambodgieni, tendințele pozitive 
din Laos, s-a exprimat solidaritatea cu 
lupta popoarelor arabe pentru rezolvarea 
conflictului din Orientul Apropiat, pentru 
soluționarea problemei populației palesti
niene conform cu asparațiile sale.

Conferința statelor nealiniate, infirmînd 
neîncrederea unor cercuri occidentale, a 
constituit o expresie a maturității și spiri
tului de conlucrare multilaterală care ani
mă statele participante. Dorința de afirma
re a ideilor de justiție, colaborare interna-, 
țională, de făurire a unei lumi mai drepte.' 
au depășit deosebirile dintre participant! 
decurgînd din marea lor diversitate, răs- 
pîndire, concepții polijice sau religioase, 
preocupări economice și sociale. Politica de 
nealiniere, așa cum a i'ost exprimată in 
aceste zile, nu a fost ințelească ca o lipsă 
de militantism sau de pasiune pentru po
litică, ci din contra, ca una activă, construc
tivă, capabilă să exprime opțiunile clare, 
concrete ale unor state angajate într-o lup
tă impresionantă, menită să ducă la trans
formarea tuturor statelor, a tuturor po
poarelor din obiecte ale relațiilor interna
ționale, in subiecte conștiente, active în a- 
eeste relații.

Largul interes de care s-a bucurat prin
tre participanți Mesajul adresat Conferin
ței de către președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie fără îndoială o mani
festare a prețuirii și solidarității țării noas
tre față de contribuția progresistă, de 
colaborare, la cauza dezvoltării libere și in
dependente a tuturor națiunilor, la destin
dere și pace, pe care o promovează statele 
nealiniate.

IOAN TIMOFTE

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• DUPĂ CUM anunță agenția 
B.T.A., cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a victoriei revo
luției socialiste în Bulgaria, 
Consiliul de Stat al R. P. Bul
garia a conferit lui L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., titlul de „Erou al Re
publicii Populare Bulgaria".

• LA KINSHASA s-a anunțat 
oficial că guvernele Republi
cii Zair și Republicii Cuba au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice.

• SENATORUL democrat E- 
dward Kennedy s-a pronunțat 
pentru suspendarea de către 
Statele Unite a sprijinului fi
nanciar pe care continuă să-l a- 
corde regimului Saigonez. Ken
nedy s-a referit la fondurile, to- 
talizind 15 milioane dolari, fur
nizate în acest an pentru între
ținerea unor unități polițienești. 
Acest gen de asistență, a spus

senatorul, contravine spiritului 
Acordului privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii in 
Vietnam.

• DUPĂ cum relatează agen
ția MTI, duminică, a avut loc 
o surpare de rocă într-una din 
minele de cărbune din Mecsek. 
în ciuda eforturilor depuse de 
echipele de salvare, cei trei mi
neri surprinși în mină și-au 
pierdut viața.

Ridicarea
stării de asediu 
în Sudan

• PRINTR-UN DECRET pre
zidențial. difuzat de postul de 
radio Omdurman și reluat de a- 
genția M.E.N., in Sudan a fost 
ridicată starea de asediu, intro
dusă la 5 septembrie. După cum 
au declarat surse oficiale suda

neze, situația a revenit la nor
mal pe întreg cuprinsul țării.

Postul de radio adaugă că pre
ședintele Nimeiri va angaja 
imediat o serie de convorbiri cu 
cadre politice și reprezentanți ai 
poporului, in vederea examină
rii cauzelor care au dus Ia de
clanșarea incidentelor din săp
tămina trecută.

• APROXIMATIV 13 persoa
ne au fost rănite luni, ca ur
mare a exploziei a două bom
be in gările londoneze King’s 
Cross și Euston. O a treia bom
bă a fost, descoperită la gara 
Charing Cross, care a fost eva
cuată. Pe de altă parte, gara 
Victoria, unde trei persoane au 
fost rănite simbătă de explozia 
unei bombe,, a fost evacută timp 
de o oră, în urma unui telefon

anonim primit de politie. Alar
ma s-a dovedit, insă, a fi falsă.

Milioane 
pentru fotografia 
lui „Nessie"

• O ECHIPA de 15 cercetă
tori japonezi s-a deplasat în 
Scoția, stabilindu-și tabăra pe 
malul lacului Loch Ness, cu in
tenția de a -face investigații cit 
mai complete asupra faimosului 
monstru „Nessie", care — potri
vit unor mărturii ale localnici
lor, și mai mult fabulațiilor — 
și-ar avea sălașul în adîncul 
apelor. Șeful expediției a pre
cizat că nu-și propune să captu
reze monstrul, ci numai să-1 
fotografieze. Pentru aceasta, 
echipa dispune de două mini
submarine de construcție fran
ceză. echipate cu aparate foto
grafice speciale, capabile să

coboare pînă la o adîncime de 
300 de metri. Costul expediției, 
care va dura circa 3 luni, se 
ridică _ la 2,5 milioane franci 
francezi și a fost avansat de 
către un grup de firme japo
neze.

Se crede că monstrul „Nessie" 
ar fi o reptilă uriașă, rămășiță 
a unor creaturi preistorice, și 
că el a nimerit în lacul scoțian 
fără a mai putea ieși după blo
carea legăturii lacului cu marea. 
Zeci de persoane au afirmat că 
l-au văzut pe Nessie la supra
față, și cițiva au fotografiat 
monstrul. dar fotografiile sint 
neclare. Pentru elucidarea aces
tui ciudat caz, în Anglia s-a 
creat Biroul de cercetări asupra 
fenomenului de la Loch Ness, 
care are deja 12 ani de activita
te. Un expert din acest birou, a 
declarat presei că in lac: ar pu
tea exista mai mulți monștri, 
de circa 15 metri lungime șl 
peste 30 tone greutate.
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