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0 La Bogota, manifestații spon
tane de stima și simpatie fața 

de înalții soli ai României so
cialiste @ Tovarășului Nicolae 

Ceaușescu i-a fost inmînat „Or
dinul Boyaca", cea mai înalta 

distincție a Republicii Columbia 

0 intîlnire de lucru la sediul 

Congresului Național columbian

ÎNCEPEREA convorbirilor 
OFICIALE INTRE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU 
SI PREȘEDINTELE 

MISAEL PASTRANA BORRERO
La Casa Bolivar din Bogota — 

palatul prezidențial — au în
ceput marți, 11 septembrie, con
vorbirile oficiale între președin
tele Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Columbia, Misael 
Pastrana Borrero.

Vizită la reședința 
președintelui Columbiei

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au făcut, luni seara, 
o vizită președintelui Columbiei, 
Misael Pastrana Borrero, și so
ției sale, Cristina Arango Vega 
de Pastrana, la reședința prezi
dențială, Casa de Bolivar.

La sosirea oaspeților români, 
o gardă de onoare aliniată în 
fața Președinției Republicii Co
lumbia a prezentat onorul.

Numeroși locuitori ai capitalei 
columbiene, aflați pe străzile în
vecinate, au salutat cu căldură, 
la sosire, pe șeful statului ro
mân.

O în toate județele țării se cere inten

sificat ritmul recoltării la porumb, floarea 
soarelui, sfeclă, legume și fructe
• Maximă atenție se impune acordată 
pregătirii spațiilor de depozitare și mij
loacelor de transport S Mii de elevi și 
studenți sînt prezenți pe frontul recoltei
• Organizațiile U.T. C. din unitățile agri
cole își fac cunoscute inițiativele lor me
nite să impulsioneze ritmul de lucru S 
Semănatul griului — lucrare ce trebuie 
să concentreze munca, competența și 
răspunderea întregului detașament de 
mecanizatori, a tuturor specialiștilor din

agricultură.
(IN PAGINA A IV-A)

Se pregătește armătura metalică pentru hala de prefabricate 
a Fabricii de încălțăminte „Progresul",

Moment de mare 
însemnătate în evoluția 

relațiilor romano - 
venezuelene

CONȘTIINȚĂ

I
ȘI IDEAL

de AUREL-DRAGOȘ MUNTEANU Pe orice vreme, printr-o bună organizare
Vizita președintelui Consi

liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, pe care a efec
tuat-o în Venezuela la invita
ția președintelui Rafael 
Caldera, a luat sfîrșit într-o 
atmosferă de cordialitate și 
înțelegere, cu rezultate din 
cele mai îmbucurătoare. Con
vorbirile purtate, documente
le - de larg interes nu numai 
pentru cele două state dar 
și pentru comunitatea inter
națională - au evidențiat 
existența a numeroase punc
te comune sau apropiate, a- 
tît în ceea ce privește posibi

litățile de adincire a rapor
turilor politice, economice 
sau culturale dintre România 
și Venezuela, cit și într-o se
rie de probleme care fră- 
mintă contemporaneitatea. 
Din acest punct de vedere, 
etapa venezueleană a istori
cei solii de pace, prietenie 
și colaborare, pe care o în
treprinde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
America Latină, merită pe

IOAN TIMOFTE

(Continuare fn pag. a VI-a>

s

Există un climat al discuțiilor sociale, determinat mai ales 
de scopurile prioritare ale unui anumit moment istoric, de 
valorile pe care urmărește să le realizeze acțiunea forței po
litice de la conducerea statului și voința intregului popor. 
Frecvența termenilor de inovație, productivitate, dezvoltare 
semnifică aspirația societății românești actuale către o civili
zație materială de înalt nivel, comparabilă cu cea atinsă de 
țările avansate din punct de vedere industrial. Dinamica mij
loacelor, căutarea de soluții inedite, mai buna întrebuințare 
a resurselor existente și chiar austeritatea economică sînt 
pașii necesari pe calea dificilă a industrializării rapide, fn a- 
cest context de parametri obiectivi se cuvine introdus un fac
tor aleator : omul care mînuiește unealta. Să nu uităm că 
în decursul unei singure generații s-a făcut saltul de la pro
fesiunile predominant agricole pînă la introducerea sistemu
lui automat de prelucrare a datelor. Este o revoluție cores
punzătoare imensului potențial de energie descătușat în anii 
din urmă. Schimbarea conținutului muncii a antrenat muta-

(Continuare în pag. a V-a)
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NOASTRĂ .
RITM SUSȚINUT LA

FIECARE PUNCT DE LUCRU
Recuperarea, pretutindeni 

unde este cazul, a rămînerilor 
în urmă existente, intensificarea 
ritmului de lucru și asigurarea 
tuturor condițiilor pentru pu
nerea în termen în funcțiune a 
obiectivelor restante și a celor 
planificate constituie în prezent 
principalele direcții de acțiune

ale constructorilor de pe toate 
șantierele țării.

Raidul pe care l-am întreprins 
ieri pe două șantiere industriale 
ale Capitalei ne-a relevat, sem
nificativ, două atitudini diferite 
în înțelegerea acestor cerințe 
majore ale actualității econo

mice. Constructorii, e lucru știut, 
trebuie să păstreze un ritm sus
ținut de lucru în orice condiții 
atmosferice.

Ieri a plouat, a fost, de fapt, 
prima ploaie rece de toamnă. In 
aceleași condiții, constructorii 
unuia din șantierele vizitate

și-au continuat lucrările, în 
ciuda dificultăților inerente ale 
vremii proaste, în timp ce pe 
celălalt șantier lucrul a fost

M. ROGOJAN
Foto: GH. CUCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Cuvintul președintelui
Misael Pastrana Borrero

Cuvintul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Mult stimate domnule pre
ședinte Ceaușescu,

In numele guvernului pe care 
i! prezidez și al poporului co
lumbian. vă adresez un cordial 
salut de bun venit din partea 
noastră dumneavoastră, soției 
— participantă la lupta dumnea
voastră ca și la sarcinile de 
conducere — precum și mem
brilor ilustrei delegații care vă 
însoțesc in această întîlnire cu 
diferite țări din America Latină.

Tarile noastre sînt legate, 
încă din timpurile îndepărtate 
ale formării lor ca națiuni, 
printr-o cultură care ne-a lăsat 
moștenire tradiții comune și ne 
identifică în expresiile vorbirii 
noastre. Acestea sînt factori 
apropiați ființei noastre națio
nale.

Consider că este prilejul cel 
mai potrivit să exprim admira
ția pentru eroismul cu care po
porul dumneavoastră a apărat 
dintotdeauna valorile proprii 
care configurează națiunea sa 
suverană. Sute de mii de com
patriot ai dumneavoastră și-au 
sacrificat viața in cel de-al doi
lea război mondial. Puține po
poare au plătii, prin durere și 
jertfe, un tribut atît de mare 
pentru apărarea libertății ame
nințate de tiraniile vremii.

Este adevărat că cele două 
popoare ale noastre parcurg — 
in confruntarea cu preocupările 
și problemele lumii actuale — 
căi distincte în ce privește con
cepțiile asupra puterii politice 
și statului. Aceste căi, insă, se 
convertesc în drumuri paralele, 
dacă avem in vedere scopurile, 
sarcinile și obiectivele menite să 
ofere popoarelor noastre bună
starea prin justiție, dacă ținem 
cont de aspirația noastră spre 
o umanitate a cărei securitate

„Cordialitate, 
entuziasm 
și respect1

Ziarele din Bogota reflec
tă pe spafli largi și în dife
rite modalități publicistice 
vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o efectuează în Columbia

Majoritatea ziarelor de 
marți publică relatări cuprin
zătoare despre solemnitatea 
primirii la aeroportul „El Do
rado", precum și discursurile 
rostite cu acest prilej de șe
fii de stat ai României și 
Columbiei.

Ziarul „El ESPECTADOR' 
redă pe aproape o pagină 
diferitele momente ale vizi
tei președintelui Ceaușescu. 
Tot în această pagină, intr-un 
grupaj intitulat „Ceaușescu 
sprijină neintervenția", zia
rul inserează o amplă infor
mație despre conținutul De
clarației românO-venezuelene 
semnată la Caracas de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Rafael Caldera.

Intr-un editorial amplu în
titulat „Columbia și Româ
nia", ziarul „EL TIEMPO" 
menționează ideea că există

REVISTA PRESEI 
COLUMBIENE

importante consensuri în ca
drul vizitei președintelui 
Ceaușescu în Columbia. Nu 
pot fi uitate, scrie ziarul afi
nitățile de cultură dintre 
România și celelalte popoare 
de origine latină. De aseme
nea. trebuie să relevăm că 
la conferințele și reuniunile 
internaționale s-a realizat o 
apropiere nestingherită și 
cordială între România și ță
rile America Latine, chiar în 
zilele mai grele ale războiului 
rece

Schimbul de valori uni
versale constituie o datorie 
istorică și o obligație patrio
tică pentru popoarele latino- 
arnericane, menționează zia
rul.

Există astăzi cel mai bun 
climat, pentru apropierea din
tre Columbia și România, 
pentru intensificarea accele
rată a schimburilor comercia
le și culturale dintre cele 
două țări.

Aceste rațiuni, cărora li se 
adaugă prestigiul internațio
nal al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ilustru om de 
stat, fac ca poporul colum
bian să primească „ vizita sa 
cu cordialitate, entuziasm și 
respect".

Ziarele publică ample fo
tografii de la sosirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu la 
Bogota, din principalele mo
mente ale primei zile a vizi
tei. 

să. fie fundamentată pe exis
tența păcii.

Cu 15 ani in urmă, am inilțiat 
schimburile noastre cosnercilalc. 
iar acum 5 ani am consolidat 
voința noastră de a intensifica 
aceste schimburi prin tratate de 
cooperare economică și tehnică 
și o convenție de plăți. Din pă
cate, acestea nu au avut vigoa
rea pe care am fi dorit-o și nici 
dinamismul pe care scontam, 
dar r.e-au semnalat, în schimb, 
că există perspective ți avan
taje reciproce pentru intensifi
carea lor in viitor. SînAem 
siguri, domnule președinte, că 
vizita dumneavoastră va duce 
la întărirea acestor legături in 
domeniile economic, comercial 
și politic.

Columbia, domnule președinte, 
a parcurs drumul lung al pro
cesului său suveran, întemein- 
du-și instituțiile sale pe res
pectul față de drept și atașa
mentul pentru pace. Această 
țară, care, de-a lungul existen
ței sale independente. nw a 
cunoscut spectrul războiului, 
apără in America Latină șă in 
lumea Întreagă necesitatea unui 
pluralism ideologic, întemeiat 
pe respectul mutual intre po
poare.

Știm că, prin marea dummea- 
voaslră viziune, aceasta consti
tuie baza relațiilor României și 
de aceea așteptăm cu mare în
credere ea — așa cum s-a in- 
timplat în alte zone ale lumii 
— vizita dumneavoastră, dom
nule președinte, făcută patriei 
mele și popoarelor frățeștii la- 
tino-americane Să servească 
întăririi spiritului de înțelegere 
care trebuie să călăuzească re
lațiile în comunitatea inter
națională.

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI 
LA MONUMENTUL EROULUI NAȚIONAL

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroului 
Național al Columbiei, Simon 
Bolivar, supranumit aici ca și 
in alte tari ale Americii Latine 
..EI libertador“.

Monumentul se află în incin
ta frumoasei grădini cate îm- 
nrejmuiește casa în care a trăit 
Simon Bolivar, numită Quinta 
de Bolivar.

Este o casă modestă, așezată 
la poalele unui munte ce stră
juiește maiestuos capitala ță
rii. tn interiorul casei sînt păs
trate cu pietate documente.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a vizitat Institutul columbian 

de bunăstare a familiei
Marți dimineața. tovarășa 

Elena Ceaușescu a făcut o vizită 
la „Institutul columbian de 
bunăstare a familiei", unde a 
fost însoțită de soția președin
telui Republicii Columbia, doam
na de Pastrana, sub a cărei în
drumare iși desfășoară activita
tea institutul.

După ce a adresat un căldu
ros cuvînt de bun venit tovară
șei Elena Ceaușescu, omagiind 
activitatea pe care o desfășoară 
ca om de știință și activist po
litic. Rafael de Zubiria Gomez, 
directorul general al acestui 
organism, a dat explicații asupra 
preocupărilor și structurii insti
tutului.

Pentru o țară în curs de dez
voltare cum este Columbia, in
dicele demografic printre cele 
mai înalte din lume (mai mult 
de 50 la sută din populația țării 

Domnule președinte Pastrana, 
Doamnelor și domnilor,

Doresc ca în numele Consi
liului de Stat, al guvernului și 
poporului român să vă adresez 
un călduros salut dumneavoas
tră și. totodată, întregului gu
vern, întregului popor colum
bian prieten.

Intr-adevăr, poporul român și 
poporul columbian au o serie 
de afinități comune de cultură 
și limbă. Ambele popoare au 
dus lupte îndelungate pentru 
cucerirea independenței națio
nale și se află acum angajate 
in dezvoltarea economică și so
cială, in ridicarea bunăstării lor 
materiale și spirituale.

între România și Columbia 
s-au dezvoltat. în ultimii ani, 
relații economice, tehnico-științi- 
fice șt culturale. Este adevărat 
că schimburile economice nu 
slut prea mari, dar există posi
bilitatea de a dezvolta colabo
rarea economică, tehnîco-științi- 
fică, culturală și în alte dome
nii de activitate. Sper că vizita 
pe care o facem în tara dum
neavoastră, convorbirile pe care 
le vom purta vor permite evi
dențierea de noi posibilități pen
tru dezvoltarea colaborării mul
tilaterale între țările noastre.

Trăim o epocă de profunde 
transformări. Popoarele se ri
dică eu tot mai multă hotărire 
Ia luptă pentru a, fi stăpine pe 
deplin pe bogățiile naționale, 
doresc să-și făurească o viață 
liberă, independentă. Ponorul 
român, el însuși, a dus lupte 
grele, a cucerit independența cu 
mari sacrificii și iși făurește 
acum o viață nouă și este stă- 
pîn pe destinele sale.

Sintem animați de dorința de 
a dezvolta colaborarea cu toate 

mărturii ale vieții celui care a 
fost primul președinte al „Ma
rii Columbii". Casa-muzeu a 
fost inaugurată la 7 august 
1919. la 100 de ani de la cele
bra bătălie de la Boyaca. care 
a dus la eliberarea Columbiei 
de sub dominația spaniolă. Ea 
constituie astăzi un lăcaș ve
nerat al națiunii columbiene.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu străbate o mică alee 
căreia pini înalți îi dau un aer 
de calmă austeritate. De o par
te și de alta se află aliniată o 
gardă de onoare.

Este intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România. 
Președintele Nicolae Ceaușescu. 
însoțit de ministrul afacerilor 

are sub 15 ani) ridică probleme 
complexe. Creat tocmai pentru 
a face față acestor probleme, 
institutul are filiale aproape 
in toate centrele mari ale țării, 
își îndreaptă cu precădere aten
ția spre educarea copiilor sub 
7 ani, spre ocrotirea copiilor 
abandonați, îndrumarea timpului 
liber al tineretului, crearea unor 
școli pentru părinți, studierea 
problemelor de nutriție etc.

Mulțumind pentru explica
țiile primite, tovarășa Elena 
Ceaușescu a adresat felicitări 
conducerii institutului și urări 
de succes în îndeplinirea mi
siunii ndbile pe care și-a asu
mat-o, arătînd că de modul cum 
sînt crescuți și educați copiii de
pind viitorul fiecărei națiuni, 
dezvoltarea unui popor vi
guros, sănătos. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a arătat că in Repu
blica Socialistă România grija 

țările lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. în lumea de 
astăzi, a revoluției tehnico-ști- 
ințifice, colaborarea multilate
rală între toate națiunile lumii, 
pe principiile egalității, respec
tului independenței și suverani
tății, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, 
constituie singura cale care asi
gură o colaborare in avantajul 
tuturor statelor, o pace trainică 
în lume.

Sînt încă multe probleme ne
soluționate în lume, dar cursul 
de destindere care continuă in 
ultimii ani poate fi dezvoltat 
numai cu participarea activă a 
tuturor statelor, indiferent de 
mărimea lor, indiferent de orîn- 
duirea lor socială și politică. 
Este necesar de a se găsi căile 
pentru această colaborare și, în 
acest spirit, întreprindem vizita 
în țara dumneavoastră, in alte 
țări din America Latină. 
Popoarele noastre au mul
te puncte de vedere comu
ne. Orînduirea socială și căile 
dezvoltării sociale diferite nu 
trebuie să împiedice hotărirea 
de a colabora activ, dimpotrivă, 
respectindu-ne reciproc, por
nind de la principiile la care 
m-am referit, să găsim căile 
pentru o colaborare activă, să 
asigurăm popoarelor noastre, 
care au multe afinități în isto
ria lor. posibilitatea de a cola
bora astfel pentru a-și făuri pre
zentul și viitorul lor indepen
dent, liber, pentru o viață fe
ricită.

Cu convingerea că vizita pe 
care o facem in tara dumnea
voastră va deschide noi posibi
lități. venim In țara dumnea
voastră prietenă cu dorința de 
a dezvolta relațiile de colabo
rare.

externe. George Macovescu, de
pune o coroană de flori la Mo
numentul Eroului Național al 
Columbiei. în fața Monumentu
lui se păstrează un moment de 
reculegere. Este intonat apoi 
Imnul de Stat al Republicii Co
lumbia.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și persoanele oficiale care îl 
însoțesc se opresc cîteva minu
te în Casa memorială Simon 
Bolivar. La plecare, președinte
le Nicolae Ceaușescu a semnat 
următoarele în cartea de onoare 
a Casei-muzeu : „Aducem un 
omagiu eliberatorului Simon 
Bolivar, care a luptat pentru o 
Americă Latină independentă, 
liberă și suverană".

față de mamă și copil își gă
sește expresia în forme și mă
suri organizate pe linie de stat, 
răspunderea față de creșterea 
copiilor, față de familie, fiind 
înscrisă în legile republicii.

Distinsa oaspete s-a întreținut 
cordial cu cei de față și a răs
puns întrebărilor unor repre
zentante ale presei columbiene.

în încheiere, conducătorii In
stitutului au mulțumit călduros 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru cinstea deosebită făcută 
prin această vizită, pentru lă
muririle date și cuvintele de a- 
preciere adresate.

MIRCEA MOARCAȘ 
RADU PASCAL 
Telefotografii:
RADU CRISTESCU 
ION DUMITRU

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a avut marți la amiază 

o întîlnire de lucru cu președintele 
Congresului Național columbian, 

Hugo Escobar Sierra
Președintele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, a avut marți 
la amiază o întîlnire de lucru 
cu președintele Congresului Na
țional columbian, președinte al 
Senatului, Hugo Escobar Sierra.

Congresul Național — parla
mentul columbian — își are se
diul în centrul Bogotei intr-o 
impunătoare clădire ce domină 
frumoasa piață dreptunghiulară, 
Simon Bolivar. Edificiul, care 
impresionează prin concepția sa 
arhitectonică — coloane masive, 
scări monumentale, sculpturi a- 
legorice — era in această zi îm
podobit cu drapelele de stat ale 
României și Columbiei. Pe 
frontispiciul caselor care îm- 
prejmuiau piața erau arborate, 
de asemenea, tricolorul româ
nesc. alături de cel columbian.

Adunați in fața clădirii, locui
tori ai Bogotei au ținut, in nu
măr mare, să-și exprime sen
timentele lor de simpatie la so

l

In după masa zilei de luni, 
solii poporului român au vizi
tat unul din cele mai semni
ficative muzee, nu numai din 
Columbia, ci chiar din în
treaga Americă Latină, și 
ceea ce putea să pară un sim
plu punct intr-un program 
oficial a căpătat un caracter 
simbolic. Este vorba de cele
brul Muzeu al aurului de la 
Bogota, așezat într-o piață 
care cuprinde în mijloc sta
tuia lui Santander, celebrul 
revoluționar și reformator 
social, discipol al lui Bolivar.

Cinsprezece mii de piese de 
aurărie indigenă, precolum
bian#, de o extraordinară bo
găție și adîncime spirituală, 
dovedesc că indienii muisOa, 
locuitorii acestor meleaguri cu 
secole înainte de descoperirea 
lor de către europeni, nu 
erau de fel o civilizație in
ferioară, ci, dimpotrivă ajun
seseră la un echilibru mate
rial și moral remarcabil. Lu
crau în aur cu măiestrie ex
traordinară, și nu numai po
doabe, ci mai ales obiecte ale 
vieții curente, aurul fiind 
pentru ei un metal utilitar, ca 
bronzul ori fierul, recomandat 
prin abundența lui pe aceste 
meleaguri, prin ușurința cu 
care putea fi prelucrat. Se 
povestește că indienii au fost 
foarte uimiți la sosirea colo
nialiștilor spanioli, care repe
tau obsedați o singură vorbă 
— oro, oro, oro. Le-au 
fructe, piei, țesături, animale 
vii, lucruri cu adevărat de 
valoare în concepția lor na
turală, pașnică și echilibrată, 
mirați că străinii refuzau totul 
în favoarea unui metal lucitor 
și mort, cu totul banal, de 
găsit, pe toate drumurile. Nu 
cunoșteau banul, psihoza 
pieței, rapacitatea capitalis
mului năseînd. Colonialiștii au 
jefuit cultura precolumbiană 
fără o clipă de ezitare, a/un- 

oferit

sirea șefului statului român. 
„Viva Romania socialista", „Vi
va el presidente Ceaușescu". 
Erau cuvinte carp se auzeau ve
nind din mulțime.

în sala de recepție a Parla
mentului, președintele Nicolae 
Ceaușescu este intîmpinat de 
Hugo Escobar Sierra, președin
tele Congresului Național și in 
același timp președinte al sena
tului.

Sînt prezenți tovarășii Stefan 
Andrei, George Macovescu, Du
mitru Moianu, ambasadorul 
României la Bogota, și alte per
soane oficiale române.

Din partea columbiană parti
cipă David Aljure, vicepre
ședinte al Congresului și 
președinte al Camerei Repre
zentanților, cardinalul Ani- 
bal Munoz Duque, pri
matul Columbiei, Guillermo 
Gonzales Charrij, președintele

LECȚIA UNUI MUZEU
gînd adesea la crimă pentru 
o pereche de cercei. Ceea ce 
am văzut la muzeu e o in
fimă parte din ce a rămas 
nefurat ori nedistrus, și sălile 
abil luminate, scoțînd in 
relief cu mare regie, pe cati
fele închise, capete de statui, 
măști, brățări, amulete, ori 
piepteni și linguri de aur, sînt 
o amară lecție despre colo
nialism.

Tocmai de aceea un ase- . 
menea muzeu e imposibil să 
nu te facă să gîndești la pre
zent, un prezent în oare for
țele progresului luptă cu ră
mășițele colonialismului, unele 
din ele păstrate pînă azi în

At

forma cea mai străveche, cea 
mai perimată, deci mai neve
rosimilă și mai jignitoare 
pentru lumea modernă.

Dar alături de aceste rămă
șițe a apărut neocolonialismul, 
forma mai perfecționată, mai 
perversă și mai virulentă, ca 
un germene care luptă cu 
disperare să devină rezistent , 
la un antidot. Imperialismul, 
colonialismul, neocolonialis
mul. cu expresia lor cea mai 
crudă, aceea economică, sînt 
bine cunoscute popoarelor A- 
mericii iMtine. Un muzeu ca 
acela al aurului are pentru 
poporul columbian o semni
ficație extrem de recentă, și 
nu mimai pentru poporul 
columbian. Iar un român este

Curții Supreme de justiție, Al~ 
fredo Vasquez Carrizosa, minis
trul afacerilor externe, Anibal 
Fernandez de Soto, primarul 
general al Bogotei, conducătorii 
grupurilor parlamentare.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Președintele Congresului Na
țional al Republicii Columbia, 
Hugo Escobar Sierra, și preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, rostesc cu- 
vîntări.

Președintele Parlamentului co
lumbian informează apoi amă
nunțit pe președintele Nicolae 
Ceaușescu despre activitatea 
parlamentară din această țară, 
subliniind în același timp simpa
tia deosebită, prestigiul de care 
România și conducătorul ei se 
bucură în rîndul parlamentarilor 
columbieni, indiferent de apar
tenența lor politică.

La rîndul său,' șefuJ statului 
român s-a referit la activitatea 
organului suprem al puterii de 
stat din țara noastră, Marea 
Adunare Națională, la rolul 
spoilt ce revine acestui orga
nism tn viața social-politică a 
României socialiste. Totodată, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a scos in evidență importanța 
colaborării dintre parlamentele 
si parlamentarii tuturor țărilor, 
contribuția lor activă la mai 
buna cunoaștere și apropiere 
dintre popoare.

Șefii grupurilor parlamentare 
prezintă apoi președintelui 
Nicolae Ceaușescu omagiul lor, 
al partidelor politice pe care ei 
le reprezintă.

La părăsirea parlamentului, 
asistăm din nou la o caldă ma
nifestație de simpatie, de priete
nie pe care locuitorii Bogotei o 
fac președintelui României 
socialiste.

printr-o

după 
fugăriți 
soarele deasupra

amiază, 
de vint,

extrem de calificat de istorie 
pentru a citi în profunzime 
lecția acestui muzeu: Vor fi 
curînd treizeci de ani, numai 
treizeci, de cînd prima șansă 
adevărată de independență și 
demnitate a poporului nostru 
a fost valorificată 
revoluție.

La patru 
nori groși, 
întretăiau 
pieței, și din cînd în cînd o 
ploaie dreaptă se arunca asu
pra privirilor privitorilor.

Cetățenii capitalei colum
biene înconjurau poarta mu
zeului, ca să-i privească pe 
solii poporului român. Au 

așteptat pînă cînd vizi 
muzeului s-a terminat, 
să-i vadă a doua oară, 
aplaudat, au ovaționat, 
fiecare dată. Pe chipurile lor 
citeam intr-o limpede crește
re, curiozitatea, simpatia, en
tuziasmul, respectul — după 
cum unii doresc să ne cu
noască, iar alții ne știau tot 
mai bine, și România, expe- 
iența ei, cultura ei, munc.a ei 
consecventă pentru înfăptuirea 
socialismului, poziția ei reali
stă, generoasă, pe plan inter
național, capătă în lume un 
ecou tot mai larg. Căci efor
tul intern, de construcție, de 
dezvoltare multilaterală al 
unui popor unit și demn, nu 
poate pe plan internațional 

'.tarea 
ca 

Au 
de

să se exprime decât printr-o 
atitudine ca aceea de azi a 
României. Cele mai nobile 
cauze, emanciparea multipli, 
independența economică, pro
gresul social, democratizarea 
vieții publice, preluarea bo
gățiilor în propriile mâini, de
ciderea independentă a pro
priului destin, fără amestec 
dinafară, respectul și avanta
jul reciproc, neatentarea la 
suveranitate, pe orice cale, 
iată principalele principii 
fundamentale ale vieții de 
azi ale progresului oamenilor, 
cărora România le-a test o 
consecventă promotoare și o 
fidelă adeptă.

Sînt exact principiile dez
voltării actuale din America 
Latină, vizînd realizarea unor 
obiective vitale pentru înflo
rirea acestui continent, pentru 
scoaterea lui definitivă din 
condiția de exportator de ma
terii prime, de monocultură, 
de domeniu rezervat al mo
nopolurilor străine. Iată de 
ce solii români sînt întîmpi- 
nați peste tot cu bucurie, cu 
afecțiune, cu respect — ei 
aduc salutul unui popor a 
cărui atitudine esențială co
respunde cu realitățile esen
țiale de aici.

Pe pămîntul patetic al 
Americii Latine, dominat de 
figura mitică a lui Bolivar și 
a camarazilor săi eroi, regă
sim la tot pasul confirmarea 
unor idealuri pentru care mi
lităm cu încredere și consec
vență. Poate exista garanție 
mai sigură că între popoarele 
acestor meleaguri' și poporul 
nostru relațiile de prietenie și 
solidaritate nu au decît un 
singur viitor : ramificarea și 
aprofundarea ?

O garanție care în viata 
internațională are forță de 
simbol și exemplu.

I *
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Banchet oferit în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de președintele Columbiei și soția sa

La Casa Bolivar a avut Ioc 
banchetul oferit de președintele 
Republicii Columbia și soția sa, 
in onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La banchet au luat parte to
varășii Ion Pățan. Ștefan An
drei. George. Macovescu, Bujor 
Almășan și alte persoane ofi
ciale române.

Au participat Rafael Azuero 
Manchola, vicepreședintele Re
publicii, cardinalul Anibal Mu
noz Duque, primatul Columbiei, 
Alfredo Vasquez Carrizosa. mi
nistrul afacerilor externe, Hugo 
Escobar Sierra, președintele Se
natului, Guillermo Gonzales 
Charry, președintele Curții Su
preme de Justiție, Roberto Are

nas Bonilla, ministrul aface
rilor interne, general Hernando 
Currea Cubides, ministrul apă
rării naționale. Luis Fernando 
Echavaria, ministrul finanțelor, 
Gerardo Silva Valderrama, mi
nistrul minelor și petrolului, 
Juan Jacobo Munaz, ministrul 
educației, Carlos Holguin Sardi, 
ministrul comunicațiilor, Jesus 

Maria Salazar Bucheli, minis
trul sănătății publice. Argelio 
Duran Quintero, ministrul lu
crărilor publice, general A- 
braham Varon Valencia, condu
cătorul general al forțelor ar
mate, Anibal Fernandez de Soto, 
primarul general al capitalei, 
monseniorul Angelo Palmas, 
nunțiul apostolic, decanul corpu

lui diplomatic și alți șefi de mi
siuni diplomatice, personalități 
ale vieții publice și cultural- 
științifice, conducătorii unor 
mari firme economice.

în timpul banchetului, desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, cei doi șefi de state 
au rostit cuvintări.

Președintele Republicii Co
lumbia, Misael Pastrana Borre

ro. a înmînat președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, ordinul „Bo- 
yaca“, cea mai înaltă distincție 
columbiană, creată de eliberato
rul Columbiei, ca și al altor țări 
ale Americii Latine, .Simon Bo
livar, pentru efortul deosebit 
depus de șeful statului român 
pentru coexistența pașnica, în
tre națiuni — idealul cel mai 

înalt al inspiratorului și făurito
rului independenței a numeroase 
țări latino-americane.

Președintele Republicii Colum
bia, celelalte persoane oficiale 
au felicitat călduros pe președin
tele Nicolae Ceaușescu. pentru 
această înaltă distincție.

La plecarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu de la Pala

tul Prezidențial, garda militară 
a prezentat onorul. A fost into
nat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntările rostite in timpul 
banchetului, ca și ceremonia de
corării președintelui Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise în 
direct de posturile de radio și 
televiziune columbiene.

Cuvintarea președintelui 
Misael Pastrana Borrero

Cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Iluștri membri ai delega

ției dv„
Există multe motive, domnule 

președinte, pentru care Colum
bia intimpină cu atiia plăcere 
vizita dv., ce reprezintă mesa- 
jlu de prietenie între două po
poare, care, in felul lor, și fi
nind cont de caracteristicile lor 
specifice, de tradițiile și tempe
ramentul lor, caută drumuri noi 
de înțelegere cordială în pre
ocupările multiple ale prezentu
lui. Pentru națiunile noii lumi 
latino-americane nu poate fi 
indiferentă prezența pe pămîn- 
tul lor a unui reprezentant al 
României, țară care, deși geo
grafic se află la distanță, ne re
levă legături comune prin ori
ginea istoriei sale.

Antica Dacie, al cărei terito
riu este România de astăzi, a 
constituit, la începutul erei creș
tine, îndepărtata frontieră a 
Romei imperiale. Adoptarea de 
către populațiile sale a expre
siilor acestei civilizații, introdu
cerea limbii latine ca mijloc de 
comunicare și însușirea obice
iurilor cuceritorilor au determi
nat ca de-a lungul secolelor 
manifestările acestei culturi să 
făurească, prin intermediul 
limbii sale, voința și simțirea 
nobilului său popor.

Această comunitate de origine 
a graiurilor noastre are o va
loare imensă pentru că ele au 
contribuit la modelarea perso
nalității națiunilor și la fixarea 
identității spiritului comunită
ților. care, unite, configurează 
statul. De aceea, în această că
lătorie pe drumurile Americii, 
dv., domnule președinte, veți 
simți în cuvintele cordiale ale 
oamenilor trăsăturile limbii ro
manice a patriei dv.. unica 
ereditară directă a latinii vor
bite, care s-a păstrat între pro
vinciile balcanice, ce cu multe 
secole în urmă au cunoscut pre
zența legiunilor lui Traian.

Și, după cum sînt factori care 
ne unesc în îndepărtata istorie 
a trecutului, tot astfel realită
țile lumii prezente apropie na
țiunile noastre îndepărtate în

La Muzeul aurului din Bogota

Luni după-amiază. președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. au vizi
tat Muzeul aurului din Bogota, 
luind cunoștință de vestigiile 
unei strălucite civilizații care a 
existat pe aceste meleaguri 
înainte de venirea colonizato
rilor spanioli.

Sălile muzeului, adăpostite 
într-o aripă a Băncii Republi
cii. special construită în acest 
scop, cuprind un inestimabil 
tezaur, alcătuit din recipiente, 
plăci pectorale, figurine, măști, 
diademe, ornamente pentru 
gură și pentru urechi, arme, di
ferite ustensile de uz casnic. în 
total peste 15 000 de obiecte din 
aur masiv, care formează cea 
mai mare colecție de acest fel 
din lume. La acestea se adaugă 
vase din ceramică cu motive de 
o mare varietate și inventivi
tate, pietre prețioase, între care 
smaraldul, neșlefuite, socotite a 
fi cele mai mari descoperite 
vreodată.

Obiectele expuse dovedesc 
înalta măiestrie artistică la 
care ajunseseră băștinașii in
dieni chaibcha și quimbaya din 
perioada prehispanică. pentru 
care aurul nu avea o valoare 
mitică, ci constituia^ o simplă 
materie primă folosită în ve

apeastă istorie a viitorului, ba
zată pe preocupările prezentu
lui și delimitată de orizonturi 
în care deja se pot întrezări 
contururile politice care vor de
termina trăsăturile unei civili
zații mai drepte.

Totul arată că sîntem la limi
ta între două perioade ale de
venirii istorice și trecerea ver
tiginoasă de Ia trecut la prezent 
nu se definește prin secole, nici 
prin ritmul lent al epocilor, 
chiar recente, ci prin virtutea 
puterii, în fiecare zi mai mare, 
a omului asupra societății, ceea 
ce determină o accelerare și o 
dinamică neobișnuită a perspec
tivelor și tendințelor sale. Si
tuațiile generate de fenomenele 
celui de-al doilea război mon
dial au creat o ordine interna
țională fundamentată in puter
nice blocuri politico-militare, 
care, la rîndul lor, iși proiectau 
influența asupra zonelor plane
tei, despărțite și în înfruntare. 
In ultimii ani, se pare că aceste 
împrejurări au inceput să dis
pară pentru a face loc la situa
ții mai puțin polarizate. între 
marile puteri s-au stabilit subit 
mijloace de comunicare, care 
oscilează între contradicție și 
înțelegere, dar între care predo
mină o clară tendință spre acord.

Sînt mulți factorii de schim
bare la care asistăm în viața 
internațională. Criza monetară 
care a zdruncinat din temelii 
bazele financiare, economice și 
politice ale țărilor industriali
zate și, ca o reflectare, ale țări
lor sărace, a fost un capitol de 
o importanță deosebită care, pe 
neașteptate, a pus în relief de
plasarea centrelor de conducere 
financiară, ceea ce și-a găsit 
maxima sa expresie, în perioa
da de după război. în procesul 
de reconstrucție a Europei occi
dentale și în politica de ajutor 
extern.

Această redistribuire a puterii 
între state a început să se ma
nifeste în diferite forme de so
lidarizare și să genereze noi fapte 
pe scena internațională. La a- 
ceasta se adaugă ascensiunea a 
noi țări în sfera dominației eco
nomice și politice, cum a fost 

derea făuririi de podoabe, dar, 
în egală măsură, și a uneltelor 
necesare traiului de zi cu zi. 
Tocmai din acest motiv, proba
bil, s-a născut printre coloniza
torii spanioli legenda orașului 
de Aur, El Dorado, al cărui 
rege iși acoperea trupul cu o 
pulbere de aur fin, înainte de a 
se scălda în lacul sfint unde se 
aflau scufundate podoabe din 
acest metal și pietre prețioase. 
Pofta nesățioasă după metalul 
galben a colonizatorilor a dus 
la dispariția comunităților care 
trăiau pe aceste meleaguri și a 
civilizației lor profund origi
nale. Gravuri ale vremii ex
puse în muzeu înfățișează tor
turile de nedescris la care erau 
supuși indienii pentru a dez
vălui drumul spre inexistentul 
oraș de aur.

Astăzi, obiectele care au pu
tut fi salvate constituie o mîn- 
drie a întregului popor colum
bian. iar aurul, ca și celelalte 
resurse naturale ale acestei 
țări, reintră in stăpinirea fii
lor ei.

Toate aceste etape ale isto
riei columbiene sînt reconsti
tuite pe măsură ce se străbat 
sălile muzeului. Oaspeții ro
mâni au cuvinte de înaltă a- 
preciere la adresa meșteșugu

cazul Japoniei în Asia și al Ger
maniei occidentale în Europa, cu 
responsabilitățile și obligațiile Pe 
care le incumbă. Altceva se 
poate spune despre confruntări
le ideologice. Motivele de dis
cordie și dușmănie care au con
tinuat să existe în stare latentă 
de Ia ultimul război mondial au 
fost înlocuite prin înțelegeri în
tre națiuni, cu regimuri ideolo
gice diferite, care au deschis 
posibilitatea unei reale coope
rări intre ele, pentru binele 
păcii și al schimbului de expe
riențe tehnologice sau cu carac
ter comercial.

Această deschidere a dialogu
lui între națiuni, ca politică 
permanentă, la care dv., dom
nule președinte, ați contribuit 
atit, caracterizează spiritul epo
cii noastre. Se pare că nimic nu 
înregistrează o mai evidentă 
importanță, în această evoluție 
a istoriei noastre, ca afirmarea 
coerentă și puternică a lumii 
a treia, unită prin devotamentul 
său pentru pace și conștientă 
în căutarea intensă a unei mai 
mari egalități între națiuni, care 
să permită concentrarea efortu
lui comun al tuturor în ridica
rea bunăstării materiale și spi
rituale a maselor sărace. Tre
buie să se țină cont de ansam
blul de popoare în curs de afir
mare, de hotărîrea și votul lor, 
deși cu un grad limitat de pu
tere sau dezvoltare, oricare ar 
fi locul lor în aria controverse
lor prezente. De fapt, în 1949, 
Organizația Națiunilor Unite 
număra numai 49 de membri, 
care astăzi au ajuns la 13? ; un 
plus de 89 de țări, aproape toate 
eliberate recent de sub colonia
lism și la începutul vieții lor 
independente.

Există, deci, o colectivitate de 
noi națiuni care acționează de 
o manieră diferită și decisivă 
in organismele internaționale. 
Epoca blocurilor atotputernice, 
proprii războiului rece, pare să 
se termine. Și chiar dacă conti
nuă să existe ca poli de in
fluență, există o zonă de unde, 
de asemenea, apar și se dezvol
tă alte forme de înțelegere. Pu
tem să afirmăm foarte bine că, 

lui artiștilor anonimi care au 
făurit aceste mari valori, a ge
niului lor creator, felicită pe 
organizatori pentru migala și 
grija depuse în alcătuirea mu
zeului.

In încheierea vizitei. pre- i 
ședințele Nicolae Ceaușescu. și | 
tovarășa Elena Ceaușescu. scriu 
in cartea de onoare : ..Am 
vizitat cu mult interes Muzeul 
aurului, ale cărui colecții stau 
mărturie a nivelului înalt al 
civilizațiilor precolumbiene, 
păstrind vie creația milenară a 
locuitorilor acestor meleaguri.

Urăm organizatorilor si insti
tuțiilor științifice cu care con
lucrează noi rezultate bune în 
munca lor și în acțiunile de 
cooperare cu muzeografii și is
toricii români".

Atit la sosire cit și la ple
care. numeroși cetățeni, aflați 
pe animata stradă unde se ri
dică edificiul ce adăpostește 
muzeul, au făcut o spontană 
manifestație de simpatie tova
rășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu. aplau- 
dind îndelung, salutindu-i prin 
semne prietenești. Oaspeții ro
mâni răspund cu cordialitate 
acestor manifestări de priete
nie. 

deși se menține, dominația pu
terilor este în declin în ceea ce 
privește supremația absolută și 
poziția lor hegemoniei.

Țările noastre, domnule pre
ședinte, coincid în aspectele 
fundamentale, care fac parte 
din dorințele nucleului de na
țiuni aflate în procesul dinamic 
de dezvoltare, și în principiile 
esențiale pe care le apărăm in 
forurile popoarelor : căutarea 
dreptății în relațiile umane ; 
apărarea propriilor noastre bo
gății ; schimburi comerciale ba
zate pe echitate și pe avanta
je reciproce ; conservarea me
diului înconjurător ca patri
moniu universal ; întărirea pă
cii ca rațiune de a fi a pro
gresului armonios și ordonat si 
afirmarea ființei naționale cu 
respingerea oricărei ingerințe, 
fie directă, fie acționată prin 
corzile imperceptibile ale impu
nerii de dogme sau filozofii 
străine. Este adevărat că sîntem 
o societate in criză, în neliniște, 
în căutarea schimbărilor care 
să impulsioneze progresul nos- 
stru, dar avem, de asemenea, 
conștiința, așa cum spune En
gels, că „orice progres al civili
zației este un pas spre liber
tate".

Cunoaștem preocupările dv. 
ca om al păcii, care a vizitat 
cele mai diferite colțuri ale 
omenirii, folosind limbajul în
țelegerii și chemînd la colabo
rare între țări și popoare. Nu 
ne sînt străine scrierile dv, 
avînd drept scop să imprime 
concetățenilor dv. principiile în
țelegerii și ale voinței spre pro
gres în cadrul conviețuirii uma
ne. Dinamismul și energia per
sonalității dv. au fost puse, in 
special, in acești ultimi ani, în 
serviciul unei permanente lupte 
pentru crearea unei societăți, 
care, dincolo de divergențele 
naturale, să dea răspuns dorin
țelor arzătoare ale omenirii 
pentru relații mai echitabile.

Columbia, de la începutul is
toriei sale, a identificat liberta
tea și justiția cu ființa sa na
țională și și-a orientat destinul 
său spre convingerea că numai 
ridicînd demnitatea omului în 
cele mai scumpe valori este po
sibilă o adevărată pace și o 
autentică dezvoltare. Bazați pe 
aceste principii, credem in înțe
legerea cu toate națiunile și, 
în special, în cooperarea strînsă 
cu cele aflate într-un stadiu a- 
semănător, pentru ca vocile lor 
unite să fie ascultate și pentru 
a diminua decalajele între țări.

Respectul mutual, egalitatea 
în drepturi, recunoașterea ones
tă a liberei determinări fiecărui 
poțer în cucerirea viitorului său. 
respingerea oricărei forme de 
intervenție, sint bazele pe care 
se fundamentează extinderea 
relațiilor noastre cu toate țări
le lumii.

Sîntem siguri că, dacă priete
nia între state se bazează pe 
principiile dreptului, dacă etica 
dă valoare legăturilor sale, 
atunci este ușor de construit în 
cadrul pluralismului ideologic, 
care este realitatea prezentului, 
o comunitate internațională in 
pace și justiție.

în această direcție, guvernul 
dv. a avut diferite inițiative, 
relevante, în special, în efortul 
ca țările mici să poată participa 
la soluționarea problemelor ma
jore care se ridică în fata lumii 
contemporane. între ele, aș 
dori să amintesc declarația pre
zentată de România la Națiunilo 
Unite „Măsuri menite să pro
moveze in rîndurile tineretului 
idealurile de pace, respect re
ciproc și ințelegere între po
poare". în rindurile tineretului 
lumii, în acest imens sector al 
societății contemporane, care 
formează majoritatea popoare
lor ca ale noastre, in aspirațiile 
sale pentru armonie și trata
ment just între națiuni, nu exis
tă îndoială că se pot deschide, 
cu o mai mare speranță, căile 
păcii de miine.

Fiecare națiune, mare sau 
mică, este o realitate a epocii 
în care trăim și fiecare trebuie 
să răspundă de soarta păcii și 
de „întărirea prieteniei între 
toate națiunile lumii", așa cum 
ați arătat dv., domnule pre
ședinte, în repetate rînduri. Noi 
credem că această scurtă vizită 
va contribui in mod decisiv la 
făurirea unei prietenii durabile 
între țările noastre și Ia o co
operare fructuoasă între po
poarele noastre.

Este pentru mine un motiv de 
deosebită satisfacție să vă acord 
„Ordinul Boyaca", cea mai 
înaltă distincție a patriei mele, 
instituită de către eliberatorul 
Simon Bolivar, pentru a răsplă
ti serviciile aduse republicii 
noastre și cauzei umanității. Dv,. 
domnule președinte, o meritați 
pe deplin pentru efortul deose
bit depus în vederea conviețu
irii intre națiuni, care constituie 
înaltul ideal pentru care a lup
tat inspiratorul suprem și făuri
torul independenței latino-ame
ricane.

Stimate domnule președinte, 
Doamnă de Pastrana, 
Doamnelor și domnilor,

Este o deosebită plăcere pen
tru mine că am putut da curs 
amabilei dumneavoastră invita
ții și ne aflăm acum pe pămîn- 
tul Columbiei prietene. Doresc 
să vă mulțumesc pentru pri
mirea cordială ce ne-ați rezer- 
vat-o și pentru cuvintele de 
prietenie ce ni le-ați adresat 
nouă, întregului popor român. 
Doresc, la rindul meu, să vă 
adresez dumneavoastră, poporu
lui columbian un salut călduros 
de prietenie, din partea poporu
lui român și a mea personal.

Am venit in țara dumnea
voastră, ca și în celelalte țări 
latino-americane pe care le vizi
tăm, ca soli ai poporului român, 
animați de dorința de a dezvol
ta relațiile de prietenie și cola
borare multilaterală dintre po
poarele noastre, de a conlucra 
în vederea dezvoltării economi- 
co-sociale a popoarelor noastre, 
pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă, o lume a păcii.

într-adevăr, istoria României, 
ca și istoria popoarelor Ameri- 
cii Latine, deși în epoci diferi
te, a făcut ca să avem multe 
afinități de limbă, de cultură, 
de străveche civilizație latină. 
De-a lungul a mai mult de două 
milenii, poporul român, plămă
dit din unirea dacilor și roma
nilor, s-a format ca o națiune 
proprie, și-a dezvoltat o civili
zație în strînsă concordanță cu 
cuceririle științei și culturii 
universale.

La fel, poporul dumneavoa
stră, ca și celelalte popoare ale 
Americii Latine, moștenitoare 
ale unor vechi civilizații, și-au 
asimilat civilizația și cultura de 
origine latină, care au contri
buit la dezvoltarea și înflorirea 
lor.

Este, fără îndoială, plăcut să 
constatăm că această origine 
comună contribuie la mai buna 
cunoaștere,, apropiere și colabo
rare dintre popoarele noastre.

Am putea spune că aceasta 
stă astăzi la baza conlucrării 
pentru crearea viitorului popoa
relor noastre de libertate și fe
ricire.

în întreaga sa istorie, poporul 
român a trebuit să ducă lupte 
grele pentru păstrarea ființei 
sale naționale, împotriva cotro
pitorilor străini, pentru cuce
rirea independenței și suverani
tății naționale. Cunoaștem lupta 
pe care a dus-o poporul colum
bian, popoarele Americii Latine 
pentru dezvoltarea lor indepen
dentă, împotriva dominației 
străine. Fără îndoială că și a- 
ceste împrejurări constituie o 
puternică temelie pentru cola
borarea și solidaritatea popoa
relor noastre.

Poporul român și-a cucerit a- 
devărata independență națională 
cu aproape 30 de ani în urmă 
și a trecut la făurirea unei noi 
orinduiri sociale. în toți acești 
ani, învingind starea de înapo
iere de la care a pornit, depă
șind multe greutăți și lipsuri, 
poporul român a reușit să obțină 
succese remarcabile în constru
irea societății socialiste.

Am acordat și acordăm o mare 
atenție dezvoltării industriei pe 
baza cuceririlor tehnicii și ști
inței contemporane. Elocvent în 
dezvoltarea industriei socialiste 
românești, este faptul că 
producția industrială este de 
25 de ori mai mare decit în a- 
nii dinaintea celui de-al doilea 
război mondial. Am creat noi 
ramuri moderne, cum sint con
strucțiile de mașini unelte, pe
trochimia, electronica, electro
tehnica, dezvoltind în ritm înalt 
industria producătoare de bu
nuri de consum.

De asemenea, am reorganizat 
pe baze noi agricultura, asigu- 
rînd creșterea continuă a pro
ducției agricole, care satisface 
necesitățile poporului nostru și 
creează și unele disponibilități 
de export.

Una din marile realizări obți
nute de poporul român iu acești 
ani este dezvoltarea impetuoasă 
a învățămîntului, științei și cul
turii, factori primordiali ai dez
voltării rapide a oricărei socie
tăți.

Tot ceea ce am înfăptuit in 
dezvoltarea economico-socială a 
țării este pus în serviciul omu
lui, ridicării bunăstării sale ma
teriale și spirituale. Pe baza 
creșterii venitului național, de 
aproape zece ori in ultimii 25 de 
ani, am putut asigura creșterea 
continuă a nivelului de viață al 
întregului nostru popor. Mulți 

prieteni care ne vizitează țara, 
ca și presa străină, vorbesc cîte- 
odată de miracolul românesc. 
Nu este vorba de nici un fel de 
miracol ; ceea ce am înfăptuit 
demonstrează ce poate realiza 
un popor stăpin pe destinele 
sale, care muncește pentru sine, 
pentru bunăstarea sa.

Ne preocupăm permanent pen
tru crearea celor mai bune 
condițiuni de participare a ma
selor largi la conducerea în
tregii activități economico-socia- 
le, dezvoltăm continuu democra
ția socialistă, creînd toate pre
misele pentru ca poporul, stă
pin pe destinele sale, să-și poa
tă făuri. în mod conștient, pro
priul său viitor.

Preocupîndu-so permanent dc 
înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială, po
porul român dorește să extindă 
larg colaborarea cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, să participe activ 
la diviziunea internațională a 
muncii, la circuitul universal de 
valori materiale și spirituale. 
Pornim de la faptul că, in epoca 
actuală a revoluției tehnico-ști- 
ințifice, progresul fiecărui popor 
nu poate fi realizat decit în 
strînsă colaborare cu celelalte 
popoare ale lumii și, totodată, 
realizările fiecărui popor, bună
starea și fericirea sa sint o con
tribuție Ia cauza colaborării, ci
vilizației și păcii tuturor po
poarelor lumii.

Domnule președinte,

Aș dori să remarc cu multă 
satisfacție faptul că între po
porul român și poporul colum
bian s-au dezvoltat în ultimii ani 
relații de colaborare economică, 
lehnico-științifică și culturală. 
Ceea ce am realizat pînă acum 
pe această cale nc îndreptățește 
să apreciem că există mari po
sibilități de a extinde colabo
rarea pe multiple planuri.

Poporul român se află intr-un 
proces intens de dezvoltare eco
nomică. De asemenea, și poporul 
columbian este preocupat pen
tru dezvoltarea sa economică, 
socială, pentru preluarea in 
propriile miini a bogățiilor na
ționale și dezvoltarea sa inde
pendentă.

Trăim, într-adevăr, într-o 
lume care se află în plină 
transformare. Cu toate progre
sele realizate în dezvoltarea 
producției materiale, a științei 
și tehnicii, continente întregi 
continuă să fie subdezvoltate ; 
zeci și zeci de popoare sînt con
fruntate cu starea de subdezvol
tare, cu serioase probleme cu 
privire la progresul lor economic 
și social.

Principalele probleme caro 
preocupă astăzi multe popoare 
sint acelea de a deveni pe deplin 
stăpine pe bogățiile naționale, 
de a le putea folosi în scopul 
dezvoltării economico-sociale 
proprii, al ridicării bunăstării lor.

Intr-adevăr, cum pe bună 
dreptate ați menționat și dum
neavoastră, și America Latină 
este în plină transformare. Sint 
multe probleme care iși așteaptă 
soluționarea. Poporul român, 
care cunoaște din propria sa 
experiență și asuprirea străină, 
dar și căile prin care a putut 
obține o serie de succese în dez
voltarea sa, știe că progresul 
rapid al țărilor Americii Latine 
este legat de întărirea indepen
denței lor naționale, de întărirea 
suveranității, de solidaritatea 
dintre ele, de folosirea bogății
lor proprii în interesul fiecărui 
popor. Ca prieteni ai popoarelor 
Americii Latine, ne exprimăm 
solidaritatea și, totodată, adre
săm urările de succes deplin in 
lupta și munca lor.

Constatăm, cu multă satisfac
ție, că în viața internațională 
s-au obținut o serie de, rezul
tate pe calea destinderii și cola
borării între popoare.

Salutăm acordurile de la 
Paris, care au dus la încetarea 
războiului din Vietnam, salu
tăm încetarea bombardamente
lor în Cambodgia și ne exprimăm 
speranța că in întreaga Indo- 
chină se va stabili o pace trai
nică, dind posibilitatea acestor 
popoare mult încercate să-și 
concentreze eforturile în direc
ția dezvoltării lor economice si 
sociale.

După cum se știe, și în Eu ■ 
ropa s-au obținut pași impor
tanți in direcția destinderii, co
laborării dintre țările continen
tului european pe baze noi. în
ceperea Conferinței general-eu- 

ropene reprezintă un succes de 
însemnătate istorică pentru po
poarele Europei, pentru întreaga 
lume.

România va acționa si in con
tinuare cu toată fermitatea pen
tru succesul deplin al Conferin
ței general-europcne, pentru a- 
șezarea relațiilor dintre statele 
continentului pe principii noi, 
care să garanteze independenta 
fiecărei țări, dreptul Ia dezvol
tarea sa fără nici un amesteo 
din afară.

Salutăm, de asemenea, înțele
gerile realizate între diferite 
țări și găsirea căilor de solu
ționare a problemelor litigioase 
dintre state pe cale pașnică, pe 
calea tratativelor.

Așa cum ați menționat si 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, România a acționat în
totdeauna pentru o largă cola
borare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire so
cială.

Am pus pe primul plan rela
țiile cu țările socialiste, am ac
ționat și acționăm cu consec
vență pentru colaborarea largă 
cu wate țările care au pășit pe 
calea dezvoltării economico-so
ciale independente, considerînd 
colaborarea cu aceste popoare un 
factor de importanță deosebită 
pentru progresul fiecărei țări, 
pentru dezvoltarea vieții inter
naționale. Totodată, în sprijinul 
principiilor coexistenței pașnice, 
am dezvoltat relațiile și cu ță
rile capitaliste dezvoltate, atît 
din Europa cit și cu Statele Uni
te, Japonia și altele. *

Am așezat la baza relațiilor 
noastre internaționale principii
le deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Constatăm 
cu multă bucurie că aceste prin
cipii se afirmă cu putere în 
lume, că ele sint recunoscute 
ca singurele în stare să asigure 
o colaborare trainică intre toate 
popoarele lumii. Ne pronunțăm 
in mod hotărit pentru renun
țarea la forță și la amenințarea 
cu forța în relațiile internațio
nale, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state 
pe cale pașnică, pe calea trata
tivelor.

Constatind cu multă satisfac
ție pașii realizați în direcția co
laborării și destinderii interna
ționale, nu putem trece insă cu 
vederea că mai există incă zone 
de încordare, cum este Orientul 
Mijlociu, în care oricind poate 
izbucni un nou conflict, cu gra
ve consecințe pentru întreaga 
omenire. Considerăm că este 
necesar să se acționeze cu toată 
hotărîrea pentru a se ajunge la 
soluționarea conflictului uin O- 
rientul Mijlociu pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate, 
din 1967. Totodată, apreciem că 
este necesar să se acționeze 
pentru stingerea tuturor focare
lor de încordare și să se dezvol
te o largă colaborare între toate 
statele lumii.

Nu putem uita că mai sint 
încă popoare care se află sub 
dominația colonială, că diferite 
forme de dominație și de neo
colonialism provoacă încă mari 
suferințe popoarelor.

De aceea, România se pro
nunță, in mod consecvent, și 
sprijină activ lupta de elibera
re națională a popoarelor din 
Africa și de pe alte continente, 
se pronunță cu hotărire împo
triva colonialismului, neocolo- 
nialismului, a oricăror forme de 
asuprire imperialiste, pentru 
dreptul popoarelor Ia dezvol
tarea lor independentă și li
beră. Continuarea și accentuarea 

■cursului destinderii și colaboră
rii internaționale se poate asi
gura numai printr-o acțiune co
mună a tuturor statelor lumii, 
indiferent de mărimea lor. Noi 
considerăm că, astăzi, nici o 
problemă internațională nu 
poate fi soluționată de cîteva 
țări, că marile probleme care 
interesează omenirea pot fi so
luționate numai cu participarea 
tuturor țărilor interesate. în a- 
cest sens, acordăm o mare a- 
tenție participării, tot mai ac
tive, a țărilor mici și mijlocii 
la soluționarea tuturor proble
melor care le interesează, a tu
turor problemelor internaționale.

Continuarea cursei înarmări
lor, pentru care se cheltuiesc, 
în acest an, peste 200 miliarde 
dolari, constituie un pericol 
pentru toate popoarele lumii, 
de aceea este necesar să se ac
ționeze pentru a se ajunge la 

măsuri concrete de dezarmare, 
începind cu dezarmarea nucle
ară. în acest sens, România sa
lută declararea Americii Latine 
ca zonă denuclearizată.

Consider că este necesar să se 
treacă la măsuri de diminuare 
și desființare a blocurilor mili
tare, care sint incompatibile cu 
cursul colaborării și destinderii 
dintre națiuni.

Trăind in Balcani, România 
militează pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a colabo
rării pașnice, in scopul întăririi 
independenței și suveranității 
tuturor statelor.

M-am referit, domnule pre
ședinte, la cîteva din problemele 
actuale ale vieții internaționale, 
care preocupă astăzi toate po
poarele lumii, considerind că în 
găsirea celor mai bune căi pen
tru soluționarea acestora, pentru 
a crea premisele in vederea 
dezvoltării economico-sociale a 
fiecărei națiuni, este necesară o 
conlucrare strînsă între toate
țările. Aș dori să constat cu
multă satisfacție că țările
noastre au conlucrat în ca
drul Organizației Națiunilor
Unite și în alte organisme inter
naționale și sperăm că vom ex
tinde și în acest domeniu cola
borarea noastră.

într-adevăr, după cum ați 
menționat și dumneavoastră, 
domnule președinte, România 
s-a preocupat constant pentru 
întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, a prezentat o 
serie de propuneri in această 
direcție, considerînd că Organi
zația Națiunilor Unite, trebuie 
să asigure participarea mai ac
tivă a tuturor popoarelor, și în 
primul rind a țărilor mici și 
mijlocii, la viața internațională.

Ne-am preocupat și ne preo
cupăm in mod constant de edu
carea popoarelor și îndeosebi a 
tineretului in spiritul păcii și 
prieteniei. Pornind de la faptul 
că viitorul omenirii trebuie să 
fie construit pe baze noi, de 
prietenie și colaborare și tocmai 
tineretul, care a fost întotdeauna 
animat de cele mai nobile sen
timente de prietenie și colabo
rare, de dreptate socială, este 
acela care este chemat să-și 
aducă contribuția sa activă la 
soluționarea marilor probleme 
ale lumii, în interesul tuturor 
popoarelor, la asigurarea unei 
adevărate dreptăți și echități 
sociale, atît pe plan național, cit 
și pe plan internațional.

Ne preocupăm permanent să 
înțelegem mai bine tendințele 
dezvoltării sociale, atît pe plan 
național, cit și international, 
pornind de la faptul că fe
ricirea. libertatea popoarelor 
sint legate de realizarea unei 
societăți drepte, echitabile, care 
să asigure o mai bună reparti
ție a bunurilor materiale intre 
toți membrii societății, că adevă
rata libertate înseamnă, așa cum 
spunea Engels. înțelegerea nece
sității, și aș putea adăuga satis
facerea în mod corespunzător a 
acestor necesități. Tocmai a- 
ceasta este preocuparea perma
nentă și direcția în care acțio
năm in făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România, care pune pe prim 
plan omul, crearea celor mai 
bune condiții de satisfacere a 
necesităților sale, de afirmare a 
personalității umane.

Domnule președinte,

Vă mulțumesc din toată ini
ma pentru ordinul „Boyaca" pe 
care mi l-ați înmînat. distinc
ție creată de legendarul luptă
tor pentru independenta națio
nală. Simon Bolivar. Văd în 
această distincție o manifestare 
a prețuirii față de poporul 
meu. față de eforturile si lupta 
pe care o duce pentru priete
nia dintre popoarele noastre, cu 
toate națiunile lumii, pentru 
cauza libertății, pentru progres 
social.

în încheiere, doresc să exprim 
încă o dată convingerea că vi
zita pe care o facem în țara 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le vom avea vor deschide 
noi posibilități de conlucrare 
fructuoasă între țările noastre, 
ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor ambelor popoare, 
cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

Doresc să toastez în sănătatea 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, a doamnei,

pentru dezvoltarea colaborării 
dintre popoarele noastre, pen
tru fericirea și prosperitatea 
poporului prieten columbian, 

în sănătatea dumneavoastră 
a tuturor !



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 MIERCURI 12 SEPTEMBRIE 1973

înfăptuind angajamentele prin care au răspuns la
Chemarea C.C. al U.T.C., Consiliului UASCR, Adunării 

reprezentanților brigadierilor din întreaga țară 

MII DE ELEVI Șl STUDENȚI

SÎNT PREZENȚI PE OGOARE- 
alte zeci de mii se pregătesc să vină în 

sprijinul lucrătorilor din agricultură

Să nu ne sperie BRAILA

picăturile de ploaie!
METEOROLOGUL DE SERVILI NE COMUNICĂ:

Discuție despre starea vremii cil meteorologul 
de serviciu ION STANCESCU. „Ploaia este tre
cătoare și afectează doar sudul țării. în Mol
dova, Transilvania și Crișana vremea e încă 
destul de călduroasă. In zilele următoare ploile 
vor afecta tot sudul țării, nu vor avea decît pe 
alocuri caracter intens. Temperaturile vor scă
dea față de ultimele zile, acestea reintrind in 
normalul lunii septembrie... Maximele nu vor 
depăși 22—23°C, noaptea temperaturile coborînd 
pînă la 5—15°, — mai scăzute in depresiunile 
din Transilvania. Așadar, ploaia are caracter lo
cal și temporar, dar și acolo unde s-au înregis-

perioade de

nu constituie, 
gospodari. In

trat căderi de apă mai importante în maximum 
o zi, două se va putea lucra — pămintul fiind 
uscat, în urma unei îndelungate 
secetă".

Ploile din ultimele 24 de ore 
așadar, un obstacol pentru bunii
toate unitățile agricole se poate lucra. Trebuie 
făcut totul pentru ca recolta să ajungă în ham
bare fără nici o pierdere. Prognoza meteorolo
gică : îmbunătățirea treptată a stării vremii e 
necesar să determine o mai mare mobilizare, o 
atenție creseîndă acordată de către conducerile 
unităților agricole organizării muncii.

în județul Brăila peste 6 000 
de elevi de la liceele de cultură 
generală, licee de specialitate și 
cîteva școli 
efectua timp de 
că patriotică pe 
cole la recoltat, 
zitat legume și 
liceelor de 
,.N. Bălcescu" și ..Murgoci' 
stabilite începînd de la 1 sep
tembrie ca puncte de lucru 
I.A.S. „Tichilești", I.A.S. „Si
liștea", „întreprinderea de le
gume și fructe" din orașul Brăi
la. 200 de elevi ai liceului de 
cultură generală din orașul 
Făurei s-au angajat pe timpul 
vacantei la I.A.S. „Făurei". Bu
nele relații ale I.A.S.-ului cu li
ceul din localitate au determi
nat încheierea 
obligativități

profesionale vor 
două luni mun- 
terenurile agri- 
sortat și depo- 
fructe. Elevii 

cultură generală 
i“ au

timpul campaniei din această 
toamnă. De aproape două săp- 
tămini, alcătuiți în brigăzi și 
echipe, lucrează zilnic la recol
tat și sortat tomate.

Pentru perioada 17 septem
brie — 15 octombrie au fost sta
bilite ca principale obiective de 
lucru în județ : I.A.S. „însură
ței" unde vor lucra elevii liceu
lui de cultură generală de aici, 
I.A.S. " 
zenți peste 200 elevi 
profesionale de mecanici < 
coli. I.A.S. „Dunărea" și 
țiunea experimentală.

E. R.

„lanca" unde vor fi pre- 
ai Școlii 

agri- 
Sta-

BIHOR
în campania de vară — îmi 

spune Dumitru Peiruș. secretar 
al Comitetului județean Bihor 
al U.T.C. au lucrat peste 50 i)00 
de elevi și studenti. Acum

toamnă și 46 000 de elevi și stu- 
denți și-au anunțat sosirea în 
peste 150 de unități agri
cole și întreprinderi, între care 
I.A.S. Biharia, Salonta. Valea 
lui Mihai, Tinea, Marghita, Fa
bricile de nutrețuri combinate 
Oradea și Palota. întreprinderea 
„Avintul" etc. Peste 1 600 de 
elevi participă în aceste zile la 
terminarea construcției celor 5 
unități 
se află 
cole, la 
coltatul 
în final
elevi de la Grupul școlar coo
peratist. Acum sint cei de la 
Liceul nr. 1 din Oradea. Dumi
tru Petrus îmi face un calcul 
sumar : „în numai două zile, 
elevii acestui liceu au sortat 
peste 5 tone de roșii și au pre
gătit pentru livrare peste 5 tone 
de paste tomate". Un record fi
rește, care nu va rămîne izolat.

Cei 46 000 de elevi și studențî 
vor răspunde „prezent" acolo 
unde nevoie de ei. La

noi școlare. Peste 9 000 
deja în unitățile agri- 
strînsul legumelor, re- 
cartofilor. La „Avintul" 
vor munci peste 500 de

I.A.S. Biharia se vor întilni 
1 000 de elevi ai liceelor „Em. 
Gojdu“ ți „Alexandru Moghio- 
roș“ din Oradea. Peste 36 000 de 
elevi din școlile generale vor 
lucra în C.A.P. Valea lui Mihai, 
Salonta, Marghita, Curtuișeni 
etc. La Salonta vor veni și ele
vii Școlii profesionale din Mar
ghita, iar la F.N.C. Palota elevii 
Liceului industrial construcții 
civile. Zilele trecute a avut loc 
ședința comandamentului jude
țean de muncă patriotică cu re
prezentanții unităților benefi
ciare. Totul a fost pus la punct. 
Ca într-o mare clasă foarte bine 
organizată. Va fi o toamnă în
cărcată de roade. Un început de 
an școlar și universitar în salo
pete.

PRELUNGITE

LIDIA POPESCU

SIBIU

îteva zile și nopți 
la rînd am prefe
rat această șoaptă 
de cîteva cuvinte 
și drumurile din 
județul Iași au de

venit din nou itinerarii econo
mice și sentimentale. întilnirea 
cu pămîntul și cu oamenii mi-a 
demonstrat din nou că în valea 
Șiretului se știe să se producă 
pină la capăt sfeclă de zahăr și 
cartof, că pe dealurile aspre ale 
podișului moldovenesc, la De
leni. la Podul Iloaiei, la Toto- 
iești și la Scînteia se cunoaște 
sentimentul florii-soarelui și că 
lingă geana albastră a iazurilor, 
născută încă pe vremea lui Ște
fan cel Mare, cooperatorii au 
învățat să scoată, odată cu le
gumele. sute de mii de tone de 
hrană și de sănătate din apă și 
pămint. De la un capăt la altul 
al județului, dar mult mai bine- 
zis, de-a lungul și de-a latul lui, 
pe văile care se adună în bu
chet la Iași și pe dealurile din
tre ele, mișcarea cunoscută 
campaniei de toamnă. O grabă 
chibzuită care să nu strice trea
ba. O grabă de parcă toată lu
mea ar simți libertatea obrazu
lui de brumă al lui octombrie, 
sau ar vedea de pe acum zăpa
da năseîndu-se în adîncul ce
rului. In cooperativele agricole 
mari cultivatoare de 
valea Șiretului, la 
Stolniceni. Tătăruși. 
și Mircești. răzoarele
turate. pur și simplu cu intensi
tate. de oameni și mașini, pen
tru ca rodul lor să vadă la 
timpul prevăzut lumina zilei. 
Jumătate din cantitatea de pro
duse planificate de pe aproape 
jumătate din suprafața cultiva-

tă, era în depozite sau în drum 
spre ele ; urmînd exemplul coo
peratorilor din Focuri. Șipote, 
Vlădeni, Lețcani și Dagița, unde 
culesul cartofului s-a încheiat. 
Aceeași vale a Șiretului mi-a a-

cartof. pe 
Mogoșești. 
HălăuceștP 
erau scu-

mintit că sint pe pămîntul cel 
mai dulce al Moldovei, pe pă
mîntul care se preface în zahăr. 
Miile de tone de sfeclă mi-au 
amintit de oamenii specializați 
în cultura acestei plante tehni
ce. Lecția aspră a toamnei tre
cute împrăștie și acum tărăgă- 
r.eala cind vine vorba de recol
ta aflată sub pămînt. 25 la sută 
din terenurile cultivate cu sfeclă 
au și fost culese, prevederile 
graficelor de recoltare și livrare 
fiind nu numai realizate ci și 
depășite. Urcind din valea Sire-

tului către cîmpia Jijiei nu pot 
să nu observ că la Băltați, la 
Tg. Frumos, la Podul Iloaiei și 
la Deleni lanurile de floarea- 
soarelui apun văzînd cu ochii, 
recolta fiind fără întîrziere ca
nalizată spre teascurile fabricii 
de ulei din Iași. Drumul spre 
Tași. și se înțelege și spre alte 
centre de desfacere sau conser
vare de anul acesta mai des
chis și mult mai scurt pentru 
legume. Din oră în oră sau cel 
mult din două în două ore. pe 
drumul care vine de la Focuri 
te întîmpină un camion cu 
roșii sau ardei. Mergînd pe li
nia constituirii unor echipe de 
recoltare permanente, la Focuri 
peste 100 de cooperatori se află 
zilnic în grădina de legume. 
Sînt în aceste echipe familii în
tregi cu mic, cu mare. Fiecare 
pe lotul stabilit încă din primă
vară. Sortarea se face odată cu 
culesul, ca și încărcarea în ca
mioane ce funcționează anul a- 
cesta după un orar precis. Așa 
a fost posibilă pînă în prezent 
livrarea unei cantități de peste 
370 tone de legume, roșii și ar
dei. în vecinătatea Focurilor, la 
Plugari, cooperatorii s-au dove
dit la fel de chibzuiți. Peste 110 
tone ceapă au și fost livrate, a- 
cestora urmindu-le spre piața 
zilnică tonele de roșii și ardei. 
Porumbul deocamdată. în aceas- 
1ă zonă, mai trebuie puțin să 
aștepte. Foșnetul lui metalic 
însă, vestește tuturor că sub 
pănușă a început să poarte aur. 
Un aur care se va cere cu a- 
ceeași grabă recoltat.

ION CHIRIAC

unui contract cu 
reciproce și Strîngerea recoltei de pe su

prafețele agricole este la aceas
tă oră principala preocupare a 
elevilor din județul Sibiu. Pe 
toată perioada campaniei de 
toamnă peste 22 000 de elevi vor 
fi prezenți în unitățile agricole. 
S-au stabilit de comun acord 
între unitățile economice și șco
lile de pe raza județului peri
oadele și efectivul de elevi care 
vor lucra pină la 30 octombrie 
la toate acțiunile ce privesc re
coltatul culturilor din acest in
terval. 500 de elevi ai școlii pro
fesionale „Petrol chimie" din 
Copșa Mică au stabilit ca front 
de lucru I.A.S. „Sîntu 
Aici vor efectua lucrări 
dină și recoltări de 
mare. Aceleași munci le 
în această perioadă elevii liceu
lui de cultură generală din 
Dumbrăveni.

La această oră sînt prezenți 
pe terenurile agricole. în gră
dini, peste 2 000 de elevi. Uni
tățile in care s-au remarcat 
elevii prin acțiunile de pînă a- 
cum : I.A.S. „Agnita" unde lu
crează 150 de elevi de la Liceul 
de cultură generală din localita
te. I.A.S. „Tirnava" cu 300 de 
elevi și I.L.F. „Mediaș" 300 
elevi.

Sever". 
de gră- 
cultură 
execută

R. E.

Din Insula Mare
au pornit 

primele șlepuri cu porumb
Ieri dimineața, pe Bărăganul dintre ape — am numit Insula 

Mare a Brăilei — a început intr-un ritm intens campania de 
recoltare a porumbului. Pe cele 38 000 hectare se anunță o re
coltă bogată ceea ce constituie pentru sutele de tineri mecani
zatori de aici un nou impuls spre fapte de muncă de răsunet. 
Pentru strîngerea cit mai rapidă a recoltei, ei vor acționa cu 
peste 420 dc combine și 1 400 de camioane. De dimineața pînă 
seara tirziu. aproape de miezul nopții, se va munci aici fără 
întrerupere 
10 000 tone 
desfășurări 
Insulă s-au 
alte utilaje 
descărcarea 
puri încărcate cu porumb spre Brăila.

în așa fel incit să se asigure livrarea zilnică a 
porumb. Printre măsurile luate în scopul unei bune 
a recoltării, amintim una deosebit de elocventă : pe 
amenajat 6 puncte dotate cu benzi transportoare și 
necesare încărcării porumbului în autocamioane și 
Iui in șlepuri. Pe Dunăre au și pornit primele șle-

I. c.

Tinerii din Gușoeni, jude
țul Vilcea, participă in a- 
ceastă toamnă la culesul 
porumbului, strugurilor, fruc
telor și la strînsul și depo
zitarea plantelor pentru fu
raj. Prin forțe proprii ei au 
hotărît 
rumbul 
strugurii de pe 10 hectare de 
vie, să adune fructele din- 
tr-un masiv de 5 hectare și 
să însilozeze furajele culti
vate pe zece hectare.

Exemplul lor a mobilizat 
toate organizațiile de tineret 
din județ. Ca urmare, tine
rii din Bălcești s-au angajat 
să recolteze porumbul de pe 
45 de hectare, iar tinerii din 
Drăgășani să depoziteze fără 
pierderi recolta a 150 ha de 
porumb, 100 ha viță de vjș 
și 50 ha pomi fructiferi. 
Uteciștii din județ vor par
ticipa la strînsul recoltei de 
pe 3 800 hectare porumb, 900 
hectare viță de vie. 1200 
hectare pomi fructiferi, 400 
hectare legume, 200 hectare 
plante pentru nutreț.

Cit privește pe mecaniza
tori, aceștia și-au propus să 
termine cu 10 zile mai de
vreme campania de recol
tat și însilozat a plantelor 
furajere și în devans cu 5 
zile înșămînțările de toam
nă. Pentru aceasta a fost 
organizat lucrul pe schim
buri prelungite în S.M.A.-u- 
rile Drăgănești. Preteni, Or- 
lești. Lădești. Bălcești. Con
comitent. tinerii din unită
țile agricole ale județului 
Vilcea s-au angajat să trans
porte in cimp gunoiul de 
grajd. Din cele 80 000 tone 
aflate în stoc. în unitățile 
agricole cooperatorii și me
canizatorii uteciști vor trans
porta 45 000 tone, prioritate 
acordîndu-se suprafețelor 
destinate griului.

să recolteze po- 
de pe 20 hectare,

A. VLADOIU

în județul Ialomița

RUMUL CAMPANIEI DE TOAMNA
SPOREȘTE DE LA 0 ZI LA ALTA
______ > ______

Pină în prezent în cooperati
vele agricole de producție, din 
cele 44 917 hectare cultivate cu 
floarea-soarelui au fost recol
tate 28 000 și treierate 23 000 
hectare. în aceste zile au termi
nat de recoltat și treierat floa
rea-soarelui cooperativele agri-

Smirna. 
Ciorii și 
cu recol- 
s-a lu

600—800 mc de

lucrătorii din a- 
unesc eforturile

Cum stați cu însâmînțările?
a Cobadin. in bi-

L
roul cu pereții plini 
de diplome, meda
lii și steaguri de 
fruntaș pe județ 
sau pe țară, tînă- 
rul inginer șef al 
cooperativei agricole de produc

ție, Dumitru Anghelina. ne răs
punde la întrebarea : In ce sta
diu vă găsiți acum ?

— Trei pătrimi din cele 1350 
hectare ce urmează să fie însă- 
mînțate cu griu sînt arate și 
„îngrășate" cu superfosfat. îna
inte de semănat, vom adminis
tra o parte din îngrășăminte cu 
azot. Nepregătite avem doar a- 
cele hectare care sînt ocupate cu 
culturile tîrzii, 
vor fi recoltate
Toată cantitatea de sămînță 
care am produs-o noi 
850 hectare) a fost deja selecta
tă și pregătită pentru semănat. 
Acum continuăm acțiunea de

care de altfel 
cu prioritate.

pe 
(pentru

administrare a îngrășămintelor 
naturale. S-au format echipe 
speciale, din tineri. îndeosebi, 
care vor transporta și adminis. 
tra pînă în final peste 3 000 tone 
gunoi de grajd. Mîine vom ține 
cu mecanizatorii angrenați în 
campania griului un nou instruc
taj, unde vor primi indicații 
tehnice și organizatorice preci
se. Nu lăsăm nimic să ne scape. 
De altfel, ne-am angajat să ob
ținem 5 000 de kilograme la hec
tar, Eu, cel puțin, m-am angajat 
că, aici, la Cobadin. vom reali
za, neapărat, anul viitor, această 
cifră.

Mergem apoi pe cimp. împreu
nă cu președintele cooperativei, 
tovarășul Sabri Emurla, Erou al 
Muncii Socialiste. Au ținut 
să-mi arate cimpul, cu acea mîn- 
drie exprimată fără cuvinte mul
te, proprie omului gospodar, 
stăpin pe situație. Pădurea de 
porumb, și nu exagerez deloc

spunind așa. e în așteptarea cu
legătorilor. Tn apropiere, un nu
măr de 30 de tractoare grăbesc 
încheierea arăturilor de vară pe 
2 000 de hectare. Tarlalele care 
vor fi semănate cu griu sînt ne-

pe semănatul celor peste 4 500 
de hectare, nu mai e permis 
nici un fel de răgaz". 130 de 
mecanizatori s-au pregătit din 
mers pentru marea campanie a 
griului. Spunem din mers, pen-

Ne răspund tineri cooperatori, 
mecanizatori și activiști ai U.T.C.

tede 
bine

ca-n palmă, cu 
mărunțit.

atelierul mecanic
de

pămîntul

al între- 
stat Slu-

La 
prinderii agricole 
pina — fierbere mare. Mecani
zatorul Marin Dobre ne lămu
rește : „Se fac ultimele pregă
tiri pentru semănat ; se mai face 
încă o verificare la semănători, 
discuri, tractoare. Cind va ince-

tru că în aceeași perioadă tot ei 
au efectuat arăturile de vară, au 
administrat îngrășăminte chimi
ce, au recoltat porumbul siloz. 
Conștienți că griul „este pe mina 
lor“, nu au precupețit nimic 
pentru ca totul să fie gata la 
vreme.

— Ne-am propus să trecem de 
4 500 kilograme la hectar — ne 
spune directorul întreprinderii,

tovarășul Onic Mardiros. Avem 
tot ceea ce ne trebuie : se
mințe din soiuri superioare, de 
mare productivitate, mașini și 
utilaje suficiente, îngrășăminte 
chimice în cantități îndestulă
toare ' și mai ales, mecanizatori 
foarte pricepuți. atașați cu trup 
și suflet de întreprindere. Lu
cru perfect valabil și pentru cei 
30 de uteciști ai noștri.

Pentru deplina reușită a „Ac
țiunii 4000". tinerii agricultori 
dobrogeni și-au propus și mate
rializează în aceste zile o serie 
de măsuri vizînd sporirea con
tribuției lor in campania de în- 
sămînțări. Aflăm de la tovarășul 
Enae Negraia, președintele con
siliului tineretului sătesc, că în 
majoritatea cooperativelor agri
cole de producție și întreprinde
rile agricole de stat, tinerii, con- 
stituiți în echipe speciale, au 
preluat sarcina fertilizării cu în
grășăminte naturale a mai bine 
de jumătate din cele 18 000 hec
tare planificate. Așadar, circa 
două sute de mii de tone de gu-

noi de grajd vor fi mutate in 
cimp, pentru a spori puterea de 
rodire a pămîntului, prin străda
nia tinerilor. La Topalu, Coma- 
na. Oltina, Băneasa, Bâltăgești. 
Amzacea. Plopeni, I.A.S. Mihail 
Kogălniceanu, Dorobanții, aceș
tia și-au îndeplinit deja angaja
mentul, lucrînd acum în depă
șire. Atenția cea mai mare este 
acordată, firește, 
destinate griului. 
U.T.C. din S.M.A.

suprafețelor 
Organizațiile 

au chemat 
toți tinerii mecanizatori la pres
tarea unor lucrări de foarte 
bună calitate, la acordarea unei 
atenții sporite întreținerii trac
toarelor și utilajelor pentru ca 
toate lucrările să se desfășoare 
în perioada optimă. „Vom face 
totul pentru ca anul viitor pro. 
ducția medie la hectar in jude
țul nostru să fie de cel puțin 
4 001) kilograme" — iată deviza 
sub care muncesc și vor munci 
și în continuare tinerii din uni
tățile agricole ale județului 
Constanța.

OCTAVJAN MILEA

cole de producție din 
Iazu, Scînteia, Valea 
Miloșești. Concomitent 
tatul florii-soarelui 
ceput culesul porumbului. în
unitățile cooperatiste, din cele 
68 000 hectare cultivate cu po
rumb. au fost recoltate 3 000 
hectare. în ce privește recolta
tul sfeclei de zahăr. unitățile 
cooperatiste au recoltat 2 500 
hectare din cele 9 920 hectare 
cultivate.

în întreprinderile agricole de 
stat recoltatul florii-soarelui 
este în toi. S-au recoltat peste 
55 la sută din suprafața cultiva
tă și s-au treierat 6 000 de hec
tare. La porumb, din cele 48 000 
hectare au fost recoltate 1 000 
de hectare. Dacă la recoltatul 
florii-soarelui atit unitățile 
cooperatiste, cit și I.A.S.-urile 
sint pe punctul de a încheia a- 
ceastă importanță lucrare, in cel 
mult 10 zile, in schimb recolta
tul porumbului abia 
încolo va fi declanșat 
intensitatea.

în județul Ialomița 
deosebită se acordă si 
terenurilor ce vor fi
țațe cu culturi de toamnă. Din 
cele 109 000 hectare planificate 
cu arături ' s-au recoltat ' 
de hectare în C.A.P.-uri 
care 63 000 hectare pentru _ . 
tura griului. în I.A.S. din cele 
62 500 hectare planificate 
Iru arături s-au realizat peste 
55 la sută. Concomitent cu ară
turile. atit în C.A.P.. cit și în 
T.A.S. se lucrează la fertilizarea 
suprafețelor, administrîndu-se 
între 50—60 kg substanță activă 
fosfor la hectar.

Datorită secetei persistente în 
toate unitățile conectate la cele 
3 sisteme de irigații : Gălățui- 
Călărași. Pietroiu-$tefan col 
Mare și Jigălia. s-a trecut la 
udările de aprovizionare, admi
nistrîndu-se fiecărui hectar ce 
va fi însămințat în această

de 
cu

acum 
toată

grijăo 
pregătirii 
însămîn-

75 000 
din 

i cul-

pen-

toamnă între
apă.

în Ialomița 
gricultură își
pentru a strînge la timp și in 
cele mai bune condiții recolta 
acestui an, precum și pregătirea 
producțiilor viitoare. Trebuie 
remarcat faptul că atit la baze
le de recepție, cit și direct in 
cimp, cooperatorii și lucrătorii 
intreprinderilor agricole de stat 
au redus timpii staționărilor la 
margine (ne referim la mijloa
cele de transport care participă 
la transDortul cerealelor).

Și în legumicultura se lucrea
ză spornic la recoltatul tomate
lor, vinetelor. castraveciorilor, 
ardeiului Capia și gogoșarilor. 
Bazinele legumicole din zonele 
Fetești. Călărași, Cocora. Revi- 
ga predau piețelor și fabricilor 
de conserve importante cantități 
de legume de bună calitate.

Ținînd cont că de data de 20 
septembrie ne mai despart nu
mai puține zile, eînd însămîn- 
tarea griului va fi declanșată, 
de curînd Ia Slobozia a avut loc 
..consfătuirea griului". Conclu
ziile au fost în unanimitate de 
acord câ județul Ialomița poate 
să obțină în 1974 o producție de 
griu de minimum 4 500 kg la 
hectar.

în toate stațiunile de mecani
zarea agriculturii semănătorile 
și celelalte agregate ce vor par
ticipa la însămînțatul griului au 
fost reparate și revizuite, acum 
fiind aliniate gata de start. De 
altfel. în județul Ialomița însă- 
mînțarea raniței a fost realiza
tă in totalitate in unele unități 
a si răsărit, iar însămînțatul or
zului s-a declanșai. Conștienți 
că belșugul toamnei trebuie 
strins bob cu bob și depozitat 
la loc sigur, toți cei care parti
cipă la această campanie nu fac 
economie de efort.

MIHAI VIȘOIU
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
președintelui Republicii Democrate Vietnam, TON DUC THANG, 
următoarea telegramă :

Vă exprim sincere mulțumiri pentru urările călduroase pe 
. care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia celei de-a 85-a 

aniversări.
Vă urez multă sănătate și numeroase mari succese in 

Îndeplinirea Înaltelor Dumneavoastră funcții.
Fie ca prietenia, solidaritatea și cooperarea frățească Intre 

poporul vietnamez și poporul român să se consolideze și să se 
dezvolte din ce în ce mai mult.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Reginei IU- 
LIANA, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru căldurosul și profundul mesaj adresat 
cu ocazia jubileului meu și vă trimit, cele mai bune urări de 
fericire Dumneavoastră, doamnei Ceaușescu și poporului Româ
niei.

PRIMIRE LA
CONSILIULUI

PREȘEDINTELE
DE MINIȘTRI

Pe orice vreme, printr-o bună organizare

RITM SUSȚINUT LA FIECARE PUNCT DE LUCRU

(Urmare din pag. I)

Ieri, la aceeași oră, pe două șantiere bucureștene
Alții sunaseră stingerea

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
Româniși, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, marți la amiază, pe 
Ahmad Ghaith Abdullah, amba
sadorul Kuweitului în Româ
nia, in legătură eu plecarea de-

finitivă a acestuia din țara noas
tră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat 
Nicolae Ghenea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Tovarășul Miron Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit la 
Consiliul de Stat, la 11 septem
brie, pe Alim id Ghaith Ab
dullah, ambasadorul Kuweitu
lui in România, in legătură cu

plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire desfășurată într-o 
atmosferă cordială.

La primire a fost de față 
Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

la 30

plan 
sută,

Tovarășul Virgil Trofin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului in
terior, a primit, marți dimineața, 
pe Grigori Bacliev, adjunct al 
ministrului comerțului interior 
și serviciilor din R. P. Bulga
ria, care se află în Capitală cu 
prilejul Săptămînii de prezen
tare și vînzare a mărfurilor din 
țara vecină și prietenă.

La Drimire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
au participat Gheorghe Cazan, 
adjunct al ministrului comerțu
lui interior, precum și 
Gospodov, ambasadorul 
Bulgaria la București.

CRONICA
U.T.C

Spas
R. P.

dedi-în cadrul manifestărilor 
cate celei de-a 25-a aniversări 
a creării R.P.D. Coreene, la 
cinematograful „Porțile de Fier" 
din municipiul Drobeta Turnu 
Severin a avut loc, marți seara, 
un spectacol de gală cu filmul 
„Phenian".

Acest spectacol a inaugurat 
zilele filmului din R.P.D. Co
reeană. care se vor desfășura 
îimp de o săptămînă la cinema- 

■iograâifi amintit.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Roma, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de 
tovarășul Pantelimon Găvă- 
nescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care va efectua o vi
zită in Italia, la invitația Fe
derației Tineretului 
nist Italian (F.G.C.I.) 
Mișcării Tineretului 
crat Creștin. La plecare, pe 
aeroportul București Otopeai, 
delegația a fost salutată de 
tovarășul Radu Enache. se- 

------ al U.T.C., de 
al U.T.C.

Comu- 
și a 

Demo-

cretar al C.C. 
activiști ai C.C.

★
Ieri a plecat 

via o delegație 
U.A.S.C. din 
din Cluj, care va 
la un seminar 
studențesc pe probleme ale 
cooperării europene, organi
zat de Universitatea din ca
pitala K. P. Polone.

spre Varșo- 
a Consiliului 
Universitatea 

participa 
internațional

Perfecționări
Noul an școlar debutează sub 

semnul unor schimbări 
turale importante menite 
îmbunătăți și perfecționa 
vă.țămintul de toate gradele, in 
consens cu dezvoltarea multila
terală a României socialiste. în 
nona sa etapă de evoluție, în- 
vățămîntul românesc — conce
put ca un sistem cu structuri 
stabile, perfectibile — va con
semna chiar din toamnă o se
rie de măsuri care vizează toate 
formele de studiu. Printre cele 
mai însemnate cităm extinderea 
Învățămîntului preșcolar în ve
derea cuprinderii — în următo
rii 3 ani — a tuturor copiilor de 
5 ani în grădinițe, pregătirea 
condițiilor de generalizare a 
invățămintului obligatoriu de 
10 ani, organizarea învățămîn
tului liceal pe două trepte, a- 
daptarea profilului liceelor po
trivit planului de dezvoltare e- 
conomico-socială și mai buna 
corelare a învățămîntului pro
fesional cu asigurarea forței 
de muncă calificată, sporirea 
eficienței învățămîntului supe
rior prin reducerea numărului 
șnecialităților, creindu-se con- 
tliții pentru pregătirea de ab
solvenți cu larg orizont.

în apropiatul an școlar, care 
va fi inaugurat sub auspiciile 
hotărîrilor recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea și perfecționarea 
Învățămîntului. vor funcțio
na Circa 13 000 grădinițe, 
15 000 școli generale, 900 li
cee (reale, umaniste, industria
le, agricole, silvice, economice, 
sanitare, pedagogice, de artă). în 
acest context, trebuie sublini
at accesul larg la învățămînt a-

în învațamînt

abandonat încă de la primele 
semne ale ploii.

...Ne aflăm pe șantierul de 
extindere a Uzinei de țevi la
minate „Republica'. Echipele de 
zidari ale Trustului de construc
ții industriale și agricole lu
crează cu spor, ignorînd pică
turile repezi ale ploii, la bă'le 
de decapare ale noii trăgătorii, 
care va intra în funcțiune 
decembrie.

— Indicatorii noștri de 
au fost depășiți cu 15 la
ne spune ing. Nicolae Vasilescu, 
șeful lotului. Cred că acest fapt 
se datorează in primul rînd fo
losirii cu maximum de randa
ment a timpului de lucru. Pen
tru grăbirea ritmului de execu
ție a noului obiectiv industrial 
se lucrează, în schimburi prelun
gite. zi și noapte.

...în aceeași zi, aproape la a- 
ceeași oră vizităm Șantierul 12 
construcții, care execută halele 
pentru reparații radio, televizoa
re, motoare electrice. ale 
UCECOM. Deși ora de încheiere 
a programului e foarte departe 
„s-a dat stingerea" — cum ne 
informează unul din maiștri. Ce 
s-a stins ? Buna organizare a 
șantierului 1 Răspunderea ? La 
întrebările noastre, maistrul 
Traian Toma răspunde în doi 
peri, cu vizibilă indiferență : „A 
plouat și oamenii au plecat". Cei 
cîțiva care au mai rămas s-au 
tras la un adăpost, unde fumau 
și stăteau de vorbă. Deși, între 
timp, picăturile de ploaie se 
răriseră de tot, taifasul la adă
post continua nestingherit. în 
dauna, evident, a îndeplinirii 
sarcinilor importante ce stau în 
fața acestui colectiv.

Marți seara, Bucureștiul mu
zical a trăit un moment sărbă
toresc : Concertul inaugural al 
celei de a Vl-a ediții a Festiva
lului Internațional „George 
Enescu", adine omagiu adus 
uneia dintre marile personali
tăți ale artei contemporane, im
punătoare manifestare artistică 
internațională, prilejuind iubi
torilor de muzică din țara noas
tră un contact fecund cu repre
zentative forțe artistice ale zi
lelor noastre.

La festivitatea inaugurală, 
care a avut loc in Sala mare a 
Palatului Republicii, au asistat 
Dumitru Popescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, membri ai comitetu
lui de organizare a festivalului, 
reprezentanți de seamă ai vieții 
muzicale, alți oameni de cultură 
și artă, numeroși iubitori ai mu
zicii din Capitală.

Deschizînd sărbătoarea muzi
cală bucureșteană, compozitorul 
Ion Dumitrescu, președinte al 
Uniunii Compozitorilor, pre
ședinte al Comitetului de orga
nizare a celei de a Vl-a ediții a 
Festivalului, a subliniat locul 
deosebit al manifestării bucu
reștene în concertul festivaluri
lor muzicale Internaționale, a

struc- 
a 

în-

sigurat prin gratuitatea lui, 
acordarea de burse, distribuirea 
gratuită a manualelor școlare, 
sporirea locurilor în internate 
și cămine, fapt ce oferă șanse 
egale de studiu pentru toți ti
nerii, confirmind. totodată, con
tinua democratizare a școlii 
românești.

Tn vederea aplicării acestor 
hotărîri. Ministerul Educației și 
Invftțâmîntului a elaborat mă
surile necesare îmbunătățirii 
conținutului și metodelor din în- 
vățămîntul preșcolar, general 
și liceal, printre acestea numă- 
rîndu-se : descongestionarea pla
nurilor de invățămînt, a progra
melor și manualelor, diversifi
carea procesului instructiv-edu- 
ca.tiv, întărirea pregătirii prac
tice a elevilor în ateliere-școa- 
lă. ferme-școală, pe loturi ex
perimentale. în magazine-șeoa- 
Iă, pe șantiere-școală etc. dez
voltarea formelor de patronare 
a liceelor de către întreprinderi. 
Astfel, planurile de învățămînt, 
de exemplu, nu vor depăși 25 
de ore săptămînal. la clasele 
I—IV, 30—32 la clasele V—VIU 
și 32—36 ore săptămînal la în- 
vățămîntu! liceal. Un rezultat 
si îmbunătățirii metodelor de 
studiu va fi și lichidarea repe- 
tenției in ciclul primar (clasele 
1—IV).

In domeniul învățămîntului 
superior, vor lua amploare for
mele de scurtă durată pentru 
pregătirea subinginerilor, a 
conductorilor-arhitecți, a unor 
specialiști pentru agricultură, 
pentru rețeaua medicală etc. 
Centrele universitare se vor 
profila în funcție de dezvoltarea 
ramurilor industriale.

Biroul Consiliului elevilor
din cadrul C.C. al U.T.C.,

Duîgherii Lică Florian, Safta Iile, Nistor Ion, Fodor Zoltan 
pregătesc cofrajele pentru extinderea halei de trăgătorie.

Constructorii Șantierului nr. 12, oare execută noile hale ale 
U.C.E.C.O.M.-nlui, s-au grăbit să se adăpostească, la primele 

picături ale ploii.

Festivalul

Foto : GH. CU CU

international 
George Enescu"

INAUGURAL

intr-o dezbatere de lucru
elevi,

U.T.C. 
diferite

Ieri au fost reuniți într-o con
sfătuire de lucru membrii bi
roului Consiliului elevilor din 
cadrul C.C. al U.T.C. în cea mai 
mare parte aceștia sînt 
reprezentind organizații 
ale unor școli de
tipuri, cadre de organizație. 
A fost un prilej să se cunoască 
între ei, să ia un prim contact 
in postura nouă pe care o au. 
Această cunoaștere s-a realizat 
într-un cadru fertil, de lucru, 
de dezbatere. Li s-au pus la 
dispoziție spre studiu Progra
mul de activități a] Consiliului 
elevilor pentru anul școlar 1973— 
1974 : Programul de măsuri pri
vind activitatea politico-educa- 
tivă in rindul elevilor elaborat 
de C.C. al U.T.C., M.E.I. și 
C.N.O.P. ; Calendarul activită
ților extrașcolare pentru anul 
de învățămînt care începe : cri
terii privind organizarea con
cursurilor școlare, precum și li
nele aspecte ale colaborării din
tre uteciști și pionieri.

Dezbaterea acesței problema
tici a creat cadrul unui schimb 
de opinii extrem de util. Fără 
îndoială că observațiile făcute, 
propunerile, prezentarea unor 
experiențe și inițiative proprii 
ori ale organizațiilor din care 
fac parte membrii biroului, vor 
intregi proiectele de activitate.

Mai mult, consfătuirea a con-

sacrat o bună parte din timpul 
său de lucru- analizării modu
lui în care trebuie să acționeze 
consiliile elevilor la toate nive
lele, colectivele pe probleme 
propuse a fi constituite, care 
trebuie să fie contribuția fiecă
rui membru al consiliului la 
realizarea activităților proiec
tate. S-a pornit de la ideea că 
acest an școlar, an în care se 
trece efectiv la materializarea 
sarcinilor stabilite de plenara 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie

’ întregului învățămînt 
să fie pentru 
vilor. ca și 
nizațiile U.T.C., 
fecționare a 
muncă. Acest 
Iubii legat de 
de a realiza 
credintată de 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca organi
zația revoluționară de tineret să 
se impliee activ, eficient, cu răs
pundere în 
care privesc 
cația elevilor.

Vom avea 
în numerele 
modul în care 
prezenți la consfătuire văd con
cepută și realizată mai bine ac
tivitatea consiliilor elevilor ca 
organisme consultative, de ana
liză, studiu și acțiune.

trebuie 
consiliile ele- 
pentru orga- 
un an de per- 

stilului lor de 
lucru este indiso- 
dorința uteciștilor 
optim sarcina în- 

însuși- secretarul

toate
instrucția

problemele 
și edu-

CUPA CUTEZĂTORII44 LA FOTBAL
Cîștigătoarea trofeului

Olimpia (Buzău)
Pe gazonul de la ..Dinamo", 

acolo unde ne-am obișnuit să-i 
urmărim pe internaționalii Dinu, 
Nunweiller, Deleanu, Dumitra- 
che, timp de trei zile au evoluat 
52 de jucători-pitici, oferindu-ne 
un frumos spectacol sportiv. 
Din repertoriul lor tehnic nu au 
lipsit driblingurile, fentele, șu
turile la „păianjen", ce au în- 
cîntat privirile spectatorilor. 
Erau finaliștii celei de-a 3-a 
ediții a „Cupei Cutezătorii", 
pionierii fotbaliști din comuna 
Buda, județul Buzău. comuna 
Bolintin Deal, județul Ilfov, sa
tul Otești, comuna Cungrea, ju
dețul Olt și Seaca de Cîmp. ju
dețul Dolj, care jucau pentru 
prima oară pe un stadion de 
dimensiunea celui din șoseaua 
Ștefan cel Mare, asistați de 
mulți dintre idolii lor. de com
ponent» echipei noastre campi
oane, Dinamo.

Prezent pe stadion, cu „elevii" 
săi, maestrul emerit al sportu
lui, Ion Nunweiller, conducăto
rul tehnic al dinamoviștilor. 
ne-a declarat că această plăcu
tă întrecere a celor mai tineri 
fotbaliști din mediul sătesc i-a 
produs o deosebită bucurie, i-a 
reamintit de anii copilăriei, de

primele jocuri susținute pe te
renul Unirea Tricolor din Capi
tală. „Acum, am avut prilejul 
să urmăresc mal multi tineri 
elevi talentați, care și-au lăsat 
cravatele roșii la cabine și au 
zburdat in voie pe gazonul ver
de, disputindu-și cu ardoare 
șansele de a cuceri trofeul ofe
rit de redacția revistei pionieri
lor „Cutezătorii", care a inițiat 
această frumoasă competiție 
destinată micilor fotbaliști.

Trofeul a revenit formației 
Olimpia Buda (Buzău), pregă
tită de prof. Mircea Crăciun, 
care a reușit să ciștige toate 
jocurile susținute in turneul 
final. ocupind locul 1, cu 6 
puncte (golaveraj 12—3). în me
ciul decisiv, disputat, ieri dimi
neața, echipa pionierilor din 
Buda a întrecut cu scorul de 
2—0 formația A.S. Silitorul— 
Bolintin Deai. prin golurile în
scrise de elevii Eugen Sotinca 
și Nicolae Răpeanu. în clasa
mentul final, pe locul 2 s-a cla
sat A.S. Silitorul—Bolintin Deal 
(prof. Paul Dumitru). urmată 
de Real Otești (antrenor...elevul 
Ion Trușcă) și Viitorul, Seaca 
de Cîmp (pregătită de prof. Du
mitru Neagoe).

M. LERESCU

V
ocazia să 

noastre 
cîțiva din

România-film prezintă
relatăm 
viitoare 

cei

L. L.

(Urmare din pag. 1)

PARASUTISTIl

Conferința Națională. Cuvintul partidului a rezonat 
hotăririle sale au fost mai repede transformate in 
însemnată operă de creație instituțională a fost in- 
crearea unui cadru juridic adecvat, iar proiectul de

j

ț

i sfera conștiinței umane, necesita- 
amplu de activități, păstrarea nu- 
Efectul unor idei în producția ma- 
măsura într-un timp relativ scurt, 

spiritual apar după o generație,

CONȘTIINȚĂ ȘI IDEAL

O PRODUCȚIE REALIZATA DE STUDIOUL CINEMATO
GRAFIC „BUCUREȘTI" CU CONCURSUL MINISTERULUI 

APĂRĂRII NAȚIONALE
Scenariul : Gheorghe Bejancu, Ladislau Tarco și Mihai 

Opriș, dialoguri : Mihai Opriș, regia : Dinu Cocea, imaginea : 
George Voieu, muzica : Richard Oschanitzky, decoruri : arh. 
Marcel Bogoș, costume : Hortensia Georgescu, sunetul : lng. 
Andrei Papp, montajul : Maria Neagu

Cu : Florin Piersic, Dana Comnea, Silviu Stănculescu. Va
leria Seciu, Emanoil Petruț, Gheorghe Naghi, Nineta Guști, 
Geo Costiniu.

ții pe planul comportamentului uman, al psihologiei colective, 
prelungindu-și efectele pină în sfera atitudinilor personale. 
Odată cu preocuparea față de crearea unor noi ramuri in
dustriale, a fost nevoie de o altă conformație a forței de 
muncă, ceea ce presupunea o transformare de mentalitate, 
adică un proces social.

Dintr-un alt punct de vedere, condițiile descrise mai sus re
prezintă cadrul pentru a înțelege lucrurile mai profund. So
cialismul nu poate să însemne doar un consum mai îmbelșu
gat de bunuri, nu se poate limita doar la progresul material, 
oricît de impresionant. Este nevoie de o altă considerare a 
omului și a rosturilor sale, de o conștiință mai limpede a 
trăsăturilor specific umane și de crearea împrejurărilor pen
tru realizarea lor deplină. In acest context, partidul nostru 
a fost preocupat de elaborarea unei politici coerente și de 
precizarea unor elemente definitorii pentru umanitatea so
cialistă a României anilor pe care-i trăim. Plenara din 3-5 no
iembrie 1971 și Conferința Națională a partidului au dezbă
tut cu stringență programul ideologic, acordînd o atenție sus
ținută procesului de formare a conștiinței socialiste, însușirii 
de către membrii de partid a unei viziuni științifice, mai dina
mice, asupra evoluției sociale. A fost subliniat rolul conștiin
ței în accelerarea dezvoltării, creîndu-se condițiile pentru mo
bilizarea energiei naționale in vederea îndeplinirii cincinalu
lui înainte de termen.

Consecințele Plenarei din 3-5 noiembrie 1971 în viața pu
blică și în toate sferele de activitate economică și socială au 
fost însemnate, amplificate apoi de marea dezbatere prile-

Viorel Mateianu — 
noul antrenor al Pro
gresului

Conducerea clubului Pro
gresul București ne-a comu
nicat telefonic, în cursul zi
lei de ieri, că cererea antre
norului Eugen Iordache pri
vind eliberarea sa de la con
ducerea tehnică a echipei de 
fotbal a fost acceptată. Noul 
antrenor al Progresului a 
fost, desemnat in persoana 
fostului internațional și ju
cător al „bancarilor" — Vio
rel Mateianu.

Meciul Rapid-Univ. 
Craiova se va disputa 
pe stadionul Repu
blicii

Meciurile 
programate 
vor disputa 
următorul program : 
nul Republicii, 
Rapid-Univ. Craiova (meciul 
va fi transmis în direct pe 
micul ecran) și stadionul ,.23 
August", de la ora 18,30, 
Sportul studențesc-Jiul.

etapei a șaptea 
în Capitală se 

sîmbătă după 
stadio- 

ora 15,00,

juită de 
mai viu, 
faptă. O 
soțită de 
norme a început să devină realitate in viața organizațiilor de 
partid șl a tuturor comuniștilor. Succesele în economie, per
fecționarea sistemului vieții sociale sînt corelate cu eferves
cența ideologică, cu impulsul acelei toamne puțin obișnuite. 
Anotimpul rodului a fost bogat pentru țară, iar intrarea noas
tră în deceniul al optulea se vădea mai complexă și mai 
nuanțată, urmărind in egală măsură valoarea binelui și a echi
tății sociale. Dacă ar fi justificat să numim acest deceniu „al 
dezvoltării multilaterale", în egală măsură am putea să spu
nem că este al unei noi conștiințe.

Și totuși, este bine să avem în vedere caracterul impon
derabil al fenomenelor din 
tea unui registru cit mai i 
anțelor proprii domeniului, 
terială se poate vedea și 
dar consecințele pe plan 
de multe ori. iar efectul lor durează mai mult. Munca politică 
nu poate avea un stil de campanie periodică, ci trebuie să 
respecte trâsătuiile conștiinței încordate și conduse de ideal. 
Drumul către umanitatea plenară este lung, cere un efort 
aolicat, luciditate și spirit de discernă mint. Gradul de maturi
zare a Unei civilizații se măsoară prin amploarea bunurilor 
sale și fidelitatea față de idealul propus, prirt adecvarea con
științei la valorile care au determinat-o. Sint fapte din sfera 
vieții cotidiene a fiecăruia dintre noi.

• Pe stadionul național „Fa- 
rah" din capitala Iranului au 
început întrecerile celei de-a 
20-a ediții a campionatelor mon
diale de lupte greco-romano. 
competiție la care participă 
peste 150 de sportivi din 33 de 
țări, printre care și România.

în primul tur, luptătorii ro
mâni s-au numărat printre pro
tagoniști obținind victorii aplau
date. Astfel, în limitele catego
rici 48 kg. Constantin Alexan
dru l-a învins prin tus De 
Lhaobi (R. P. Mongolă) Tot 
prin tuș a terminat învingător 
și Ion Păun (categoria 62 kg) in 
meciul susținut cu sportivul 
turc Halukoe. La categoria 52 kg 
Nicu Gingă l-a învins prin 
descalificare pe italianul Bog- 
nani.

• La Los Angeles, in fața a 
peste 10 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul de box dintre 
fostul campion mondial la ca
tegoria grea, Cassius Clay, și 
Ken Norton. La capătul celor 
12 reprize, Clay a fost declarat 
învingător la puncte.

punctat cîteva dintre elemen
tele caracteristice ale reuniunii 
artistice care transformă pen
tru citeva zile Bucureștiul In- 
tr-o reală capitală a muzicii eu
ropene.

Dedicat lui Enescu, integrînct 
în programele sale semnificati
ve pagini din creația marelui 
compozitor român. concertul 
inaugural ne-a oferit drept pie
să de rezistență, una din cele 
mai tulburătoare pagini scrise 
la începutul acestui veac : Sim
fonia intrată în istoria muzicii 
sub denumirea de „Eroica enes- 
ciană".

Filarmonica ce poartă numele 
marelui compozitor și dirijorul 
Mircea Cristescu ne-au oferit o 
versiune in care au fost vizibile 
elementele conceptului simfonic 
enescian și virtuți de prim 
ordin ale ansamblului crescut 
la flacăra tradițiilor enesciene : 
maxim respect față de textul 
partiturii, coeziunea comparti
mentelor orchestrale, adînca în
țelegere a izvoarelor stilistice.

Primul concert al Festivalului 
ne-a permis și reintîlnirea cu 
unul dintre așii arcușului con
temporan : Leonid Kogan.

în pagini mozartiene am re
găsit trăsături definitorii 
artei violonistului rîvnit de ... 
bitorii de artă din toate marile 
centre artistice ale lumii : vi
ziune personală asupra partitu
rii, eleganța frazărilor, siguran
ță tehnică, bogăția sonorității.

• Dirijorul Mircea Cristescu cu 
care Leonid Kogan a mai cola
borat cu prilejul altor evoluții 
bucureștene, a fost un acompa
niator atent deopotrivă la deta
lii ți la liniile mari ale mișcări
lor.

In simfonicul inaugural al 
Festivalului am mai ascultat 
una dintre lucrările ce definesc 
magistrat strădaniile generației 
post-enesciene de a continua 
îndemnurile maestrului : Pre
ludiul Simfonic de Ion Dumi
trescu. o piesă de strălucire or
chestrală și de înaltă încărcă
tură emoțională.

Oferindu-ne un program de
finitoriu pentru agenda sărbă
torii muzicale bucureștene. pri
mul concert al Festivalului se 
înscrie drept un moment de bun 
augur pentru zilele 
pe care 
a șasea 
cal.

ale 
iu-

enesciene 
lc adăpostește pentru 
oară Bucurcștiul muzi-

IOSIF SA VA

AZI
• LA ORA 17 în Sala mică 

a Palatului recitalul lui Leo
nid Kogan. în program lu
crări de Beethoven, Schu
bert, Brahms.

• LA ORA 20 in Studioul 
de concerte al Radiotelevi- 
ziunii concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziu- 
nii. Dirijor : Saino Hubad. 
Solist : Ion Voicit.

în program lucrări de 
Enescu. Paganini si Brahms.

• LA ORA 2(1 in Sala
mică a Palatului o seară de 
cvartete românești semnate 
de Zeno Vancea, Mircea Cili- 
riac. Dumitru Cenoianu. Pas
cal Brntoiu. Interpretează 
formațiile : „Philarmnnia". 
..Muzica" și ..Pro Arte".

ANUNȚ
ȘANTIERUL NAVAL OLTENIȚA-ILFOV

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 original și copie
- Fișa medicală
Informații suplimentare la Șantierul Naval Oltenița, Serv. Plan- 

Dezvoltare - telefon 435.



de peste hotare
Vizita delegației de partid

si de stat române
->

DESCHIDEREA
SESIUNII 

COMITETULUI 
REGIONAL PENTRU 
EUROPA A O.M.S.

Lovitură de stat militară

in R. P. D. Coreeană
Delegația de partid și de stat 

română, formată din tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. 
P.C.R.. care face o vizită ofi
cială de prietenie în R.P.D. Co
reeană, a fost primită la 11 sep
tembrie de tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească. La 
convorbire au participat Kim

al

Președintei®
Franței

Dong Gyu, membru al Comite- 
. . u.c, secretar al C.C. al 

Partidului Muncii din Coreea și 
Kim long Nam, membru al Co
mitetului Central al P.M.C., șef 
de secție la C.C. al P.M.C.

A fost, de asemenea, prezent 
Dumitru Popa, ambasadorul Ro
mâniei la Phenian.

După întrevedere, Kim Ir Sen 
a oferit, in onoarea oaspeților 
români un dineu, la care 
au participat, de asemenea. Pak 
Sen Cer. membru al Comitetu
lui Politic al 
cepremier al 
nistrativ ai 
Yâng Hyong 
pleant al Comitetului 
secretar al C.C. 
alte personalități

★
în aceeași zi, 

partid și de stat 
zitat Uzina de tractoare Kum- 
san din Kyang, ai cărei munci
tori au făcut o călduroasă pri
mire solilor poporului român. 
Membrii delegației au vizitat, 
de asemenea, metroul din Phe
nian, a cărei inaugurare a avut 
loc la 8 septembrie.

C.C. al P.M.C., vi- 
Consiliului Admi- 

R.P.D. Coreene, 
Sop, membru su- 

' ' Politic, 
al P.M.C. și 

oficiale.

delegația 
română a

de
vi-

la Pekin
Președintele Franței. Geor

ges Pompidou, a sosit marți la 
Pekin pentru o vizită oficială 
in China, la invitația lui Dun 
Si-u, președintele interimar al 
R.P. Chineze și a lui Ciu En-lăi. 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze — transmite agen
ția CHINA NOUA. La aeroport, 
președintele Pompidou a fost 
salutat de Ciu En-lai, Uan Hun- 
uen, Iao Uen-iuan, Li Sien-nien, 
alți conducători chinezi.

• DUPĂ O ÎNTRERU
PERE de mai bine de o lună, 
la Nicosia au fost reluate, 
marți, convorbirile dintre re
prezentanții comunităților 
greacă și turcă din Cipru. 
Presa cipriotă acordă acestei 
noi runde de convorbiri o 
importanță deosebită, apreci
ind că ea ar putea hotărî 
soarta negocierilor interco- 
munitare, intrate în faza lor 
finală.

în capitala Austriei 
s-au deschis lucrările ce
lei de-a 23-a sesiuni a- 
nuale a Comitetului re
gional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Participă delegații din cele 
34 state membre, precum și re
prezentanți ai unor instituții 
din cadrul O.N.U. și ai altor 
organizații internaționale ; din 
România este prezentă o dele
gație condusă de dr. Mihai Al- 
dea. adjunct al ministrului să
nătății.

Subliniind evoluția tot mai 
favorabilă cooperării pe care o 
cunoaște în ultimul timp conti
nentul european, directorul re
gional pentru Europa al O.M.S., 
dr. Leo Kaprio, a declarat in in
tervenția sa : „O serie de indici 
demonstrează că un spirit de 
mai mare ințelegere se dezvoltă 
in prezent în Europa. Organiza
ția Mondială a Sănătății speră 
că această îmbunătățire a atmos
ferei internaționale va favoriza, 
la nivel european, un schimb de 
informații mai eficace și mai 

.rapid în domeniul sănătății, ca 
și în alte domenii".

Luind cuvintul in cadrul dez
baterilor generale, conducătorul 
delegației române a arătat că, 
așa cum se subliniază in mesa
jul adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu Organizației 
Mondiale a Sănătății, cu prilejul 
aniversării 
crearea 
o marc 
în mod 
O.M.S.

a 25 de ani de la 
O.M.S., România acordă 
importanță și apreciază 

deosebit rolul pe care 
este chemată să-1 joace

in domeniul ocrotirii sănătății, 
în realizarea aspirațiilor de 
prosperitate și progres ale po
poarelor.

Moment de mare însemnătate
în evoluția relațiilor

româno - venezuelene
(Urmat» din pag. I)

ca 
va 
a-

deplin a fi caracterizată 
un moment istoric, care-și 
pune puternic amprenta 
supra extinderii legăturilor 
româno-venezuelene, consti
tuind în același timp o nouă 
mărturie elocventă a contri
buției de seamă, pe care 
România socialistă o aduce 
la cauza păcii și înțelegerii 
internaționale.

Pretutindeni unde au po
posit inalții reprezentanți ai 
poporului român, au fost în
conjurați cu deosebită căldu
ră - de președintele Caldera, 
de persoanele oficiale, de 
populația țării prietene. Fes
tivitatea de la aterizare, pri
mele contacte oficiale, vizita 
la întreprinderi din statul Bo
livar, primirea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
unor reprezentanți ai diferi
telor organizații politice din 
Venezuela, atmosfera priete
nească și spiritul de lucru 
care au caracterizat întreaga 
vizită, ca și modul elogios în 
care presa și radioteleviziu- 
nea țării gazdă au reflectat 
prezența distinșilor oaspeți 
români, sint dovezi convingă, 
toare ale stimei și prețuirii 
de care se bucură in aceas
tă țară România, conducăto
rul său. Aceste sentimente își 
au corespondent in simpatia 
pe care românii o nutresc 
pentru harnicul popor vene- 
zuelean, pentru eforturile 
sale de edificare a unei eco
nomii naționale dezvoltate, 
independente.

Elocventă ni se pare - în 
această avalanșă de mani
festări prietenești - primirea 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a delegației re
prezentative a tineretului și 
studenților din Venezuela, în 
frunte cu Alfredo Padilla 
Prado, secretarul general al 
Tineretului Socialist (M.A.S.). 
Cu acest prilej, delegația a 
transmis un mesaj, in care se 
arată că pentru tineretul și 
studențimea venezueleană 
constituie un motiv de mare 
bucurie vizita tovarășului

Nicolae Ceaușescu, prima vi
zita a unui șef de stat din- 
tr-o țara socialista, in Vene
zuela. „Salutam în mod fră- 
țesc prin dumneayoastrâ po
porul român, studenții și ti
nerii din România. Ne expri
mam dorința ca, fiecare par- 
curgînd un drum propriu și 
ținînd cont de particularită
țile sale specifice, sâ putem 
menține relații în cadrul in
tereselor comune, în lupta 
pentru o societate mai dreap
ta, mai rațională" - se men
ționa în mesaj. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a salutat 
bunele raporturi statornicite 
dintre tinerii țărilor noastre, 
exprimînd speranța că, în ca
drul legăturilor multilaterale 
dintre România și Venezuela 
- stimulate de vizita sa în a- 
ceastă țară - se vor inten
sifica relațiile de prietenie și 
mai bunei cunoașteri intre 
tineretul român și venezue- 
lean.

Declarația comună a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și a președintelui Repu
blicii Venezuela, constituie 
fără îndoială expresia cea 
mai sintetică a principiilor in
ternaționale pe care cele 
două state suverane înțeleg, 
în spiritul păcii și securității 
internaționale, să-și întemeie
ze raporturile bilaterale sau 
cu state terțe. Importantul do
cument relevă că respectarea 
dreptului sacru al fiecărui 
popor la existența liberă, la 
independență și suveranitate 
națională, a drepturilor po
poarelor de a-și alege în mod 
liber calea dezvoltării lor,

fără nici un amestec din a- 
farâ, a dreptului suveran al 
fiecărui stat de a folosi bo
gățiile sale naturale, in con
formitate cu interesele pro
priului popor, deplina egali
tate și participarea tutu
ror statelor la soluționarea 
problemelor internaționale, 
abținerea de la folosirea for
ței sau amenințarea cu for
ța - alcătuiesc principii, le
gate dialectic între ele, de 
care depind înțelegerea în
tre popoare, asigurarea pro
gresului in lume. Evidențiind 
procesul pozitiv din Europa, 
Comunicatul comun relevă 
influența binefăcătoare pe 
care ar avea-o realizarea 
securității și consolidarea pă
cii pe acest continent asu
pra destinderii în lume. Cele 
două părți s-au pronunțat 
pentru adoptarea unor mă
suri concrete menite să 
oprească cursa înarmărilor.

Prin semnificația sa profun
dă, vizita in Venezuela se 
înscrie în cadrul larg a! pre
ocupărilor constante ale par
tidului și statului nostru de a 
dezvolta prietenia și colabo
rarea cu toate țările lumii pe 
baza respectului și avantaju
lui reciproc, pentru pace și 
progres. Asemenea pași au 
fost și sînt primiți de poporul 
român, de tinăra sa genera
ție, cu deplină mindrie pa
triotică, cu satisfacție, în ei 
văzind noi și grăitoare sem
ne ale grijii și răspunderii 
pe care o manifestă Partidul 
Comunist Român, țara noas
tră față de soarta destinde
rii, a cooperării in lume.

{cinema

• Palatul „Moneda" a fost atacat • Decreta
rea stării de urgentă ® Știri contradictorii în 
legătură cu situația președintelui Allende • 
Grupuri de muncitori răspund chemării de a 

apăra guvernul Unifâîii Populare
SANTIAGO DE CHILE 11 (A- 

gerpres). — Agențiile interna
ționale de presă au anunțat că 
la 11 septembrie, în Chile s-a 
produs o lovitură de stat mili
tară impotriva guvernului legal 
al republicii. Potrivit acelorași 
surse, comandanții forțelor ar
mate terestre, navale și aerie
ne, precum și șeful poliției au 
cerut președintelui Salvador 
Allende să-și prezinte demisia.

Vorbind la posturile de radio, 
președintele Salvador Allende a 
declarat că este hotărît să ape
re guvernul legal și constituțio
nal din Chile. Toate partidele 
care fac parte din Frontul U- 
nității Populare și conducerea 
Centralei Unite a Sindicatelor 
din Chile, au făcut declarații 
prin care sprijină cu fermitate 
guvernul Allende.

Partidul Comunist din Chile 
a arătat într-o declarație că 
masele de chilieni sint gata să 
zădărnicească acțiunea elemen
telor armate rebele.

Potrivit știrilor transmise de 
postul national, de radio, con
trolat de armată, s-a constituit 
o junta militară care a decre
tat starea de urgentă pe întreg 
teritoriul tării, interzicînd cir
culația în timpul nopții. Toate 
aeroporturile chiliene au fost 
închise, legăturile cu străinăta
tea fiind întrerupte.

S-a anunțat, de asemenea, că 
unități aeriene și terestre au 
atacat palatul prezidențial „Mo

neda". Aici au avut loc ciocniri 
cu garda prezidențială.

Ulterior junta militară 
fuzat prin posturile de 
textul unei proclamații 
care cere ca președintele Salva
dor Allende să încredințeze ime
diat puterea forțelor armate.

Știri de ultimă oră informea
ză că palatul „Moneda" a fost 
ocupat de forțele juntei mili
tare și că unii membri ai gu
vernului au fost arestați. De a- 
semenea, in diferite puncte ale 
capitalei chiliene se înregistrea
ză rafale de arme automate.

în legătură cu situația pre
ședintelui Allende sint difuzate 
știri de presă cu caracter con
tradictoriu : unele informează 
că Salvador Allende ar fi fost 
arestat, altele spun că ar fi fost 
destituit, iar alte agenții de 
presă transmit că președintele 
Republicii Chile s-ar fi refugiat 
la ambasada unei țări latino- 
americane.

Agenția PRENSA LATINA 
relatează că in cadrul centuri
lor industriale ale Capitalei și 
in numeroase centre muncito
rești — grupuri de muncitori 
constituiți pentru apărarea pu
terii populare au intrat în stare 
de alarmă și răspund chemării 
de a apăra guvernul Unității 
Populare.

Agenția INTER-PRESS SER
VICE relatează că aproximativ 
80 000 de muncitori din centu
rile industriale ale capitalei s-ar 
îndrepta spre centrul orașului.

a di- 
radio 
prin

în

NORVEGIA

Succes ai partidelor de stingă
Alegerile generale, organizate Ia 10 septembrie în Norvegia, 

au consemnat victoria partidelor de stingă, care au cucerit 79 
de mandate în Storting (Parlament) din totalul de 155.

Cei 2,6 milioane de norvegieni 
cu drept de vot (respectiv ce
tățenii in virstă de peste 20 de 
ani) au oferit majoritatea sufra
giilor lor Partidului Muncitoresc 
din Norvegia și partidelor care 
au format „Coaliția electorală 
socialistă", grupare politică ce 
reunește forțele de stingă din 
mișcarea muncitorească norve
giană : partidele comunist, so
cialist-popular și Comitetul in
formativ al mișcării muncito
rești norvegiene (acesta din ur
mă cunoscut și sub numele de 
Partidul laburist anti-CEE). De 
remarcat că Partidul comunist 
va fi astfel din nou reprezentat 
în Storting, cu un mandat pro
priu, după o absență de 12 ani, 
candidatul său, Reidar Larsen, 
președintele partidului, obținind 
victoria în circumscripția în ca
re a candidat. De altfel, așa cum 
remarcau observatorii politici, 
„Coaliția electorală socialistă" a 
fost principala învingătoare a 
prezentului scrutin.

Anunțând rezultatele scrutinu
lui, actualul prim-ministru. Lars 
Korvald (Creștin Popular), a 
făcut cunoscut că va lăsa locul 
său lui Trygve Bratelli (Parti
dul muncitoresc), care va 
forma un

însă, că schimbarea actualului 
cabinet ar putea deveni efectivă 
abia la deschiderea sesiunii 
parlamentare, in luna octom
brie. Viitoarea echipă guverna
mentală condusă de Trygve Bra- 
telli va fi susținută in Parla
ment de cei 64 de deputați ai 
partidului său și de cei 15 re
prezentanți ai „Coaliției electo
rale socialiste".

în ceea ce privește reflecta
rea rezultatelor pentru princi
palele partide, ele au marcat 
următoarele evoluții : Partidul 
muncitoresc a cucerit 35,6 la 
sută din sufragii (64 de man
date), cu 11 la sută mai puțin 
decît in precedenta legislatură, 
„Coaliția electorală socialistă11 
obține 11 la sută din voturi, cu 
6,5 la sută mai mult față de scru
tinul, anterior. Partidul conserva
tor pierde 2.2 la sută, deținind 28 
de mandate sau 16 la sută din 
voturi. Partidul Creștin-Popular 
a beneficiat de sprijinul a 12 la 
sută din alegători (19 locuri în 
Storting), ceea ce reprezintă un 
ciștig de 2,8 Ia sută, iar Parti
dul de centru (agrarian) obține 
7,1 la sută din voturile expri
mate, reprezentînd un

de 0.1 la sută.

ind spui „o țară in 
curs de dezvoltare", 
spui implicit „o ța
ră :n care se lup
tă", se luptă din 
greu pentru ca de

calajul, cu rădăcini atît de diver
se în istoria fiecărui popor, să 
poată fi depășit. Se luptă con
știent, deseori cu privațiuni mari, 
din dorința legitimă a fiecărei 
națiuni de a-și depăși propria 
istorie, din nevoia și dreptul său 
la viață liberă, independentă, 
prosperă. Și în această luptă 
fiecare popor își caută drumul 
propriu, metodele care răspund 
cel mai bine specificului, tradi
țiilor, particularităților istorice. 
Starea de subdezvoltare se re
feră, neîndoielnic, și la rămîne- 
rile în urmă pe plan economic, 
dar, după cum spunea o înaltă 
personalitate iraniană, ea se ma
nifestă în primul rînd în starea 
de înapoiere culturală a maselor. 
Iranul vrea să depășească rămî- 
nerile în urmă și cursa în care 
a pornit este de-a dreptul im
presionantă. A pus la bază in
dustrializarea, forurile diriguitoa
re ale statului îngrijindu-se și 
stimulînd inițiativele menite să 
asigure dezvoltarea industriilor 
în toate regiunile țării. Este spri
jinită agricultura și susținute ge
neros inițiativele menite să intro
ducă în lucrarea pămîntului me
todele cele mai avansate. Dar, 
ca în toate părțile, de altfel, și 
în Iran realizarea marilor ambi
ții economice este condiționată 
de penuria de cadre. Ritmurile 
emancipării întregului popor și 
ale formării de cadre pentru toa
te sectoarele de activitate tre
buie să fie — dacă nu mai mari 
- cel puțin egale cu cele ale 
dezvoltării economice.

Una din marile cotituri
existența Iranului l-a reprezentat 
instituirea, pentru prima oară în 
istoria acestui multimilenar po
por, a gratuității și obligativită
ții învățămîntului pentru toți co
piii țării. Odată cu aceasta a 
început și marea bătălie împo
triva analfabetismului. Secole, 
milenii, femeia - jumătate din 
populația țării - a fost ținută 
departe de știință, A proclama 
doar dreptul femeii de a învăța 
și de a ocupa locul pe care și-l 
merită în viața socială și econo
mică a țării nu era suficient. 
Mai trebuiau înfruntate prejude
cățile mari, puternice, adine în
rădăcinate în mentalitate. A fost 
abolită poligamia și instaurată 
monogamia — un pas uriaș în 
ridicarea demnității femeii. Dar 
încă nu era suficient. Trebuiau 
oameni mulți, foarte receptivi ia 
nou, capabili să învețe repede 
și să-i poală învăța la rîndul lor 
pe ceilalți oameni, care să aibă 
priceperea, timpul și răbdarea 
pentru a desfășura o adevărată 
activitate de pionierat, entuzias
mul și dîrzenia pentru a învinge 
cu argumentele științei, îndeo
sebi în mediul rural, o stare le
targică alimentată de mentali
tăți săpate în conștiința genera
țiilor de secole la rînd. Trebuia 
cineva care să fie în egală mă
sură sensibil la marile valori ale 
culturii persane, la tot ce este 
valoros în tradiție, dar și apt 
să-și însușească cunoștințele ști
inței contemporane. Și acest „ci
neva" a fost găsit în rîndul tine
retului. Imbrăcați în bluze al
bastre, tinerii formează marea 
armată, împrospătată an de an 

noi contingente, a ostașilor

/Qgrra
care duc nobila și generoasa 
bătălie de emancipare a unui 
întreg popor. Așa au apărut cele 
trei mari corpuri ale aceleiași ar
mate : a științei, a igienei, a dez
voltării și reconstrucției. In locul 
serviciului militar obligatoriu, ti
neri bărbați sînt instruiți și tri
miși în sate pentru a combate 
analfabetismul, pentru a-i îngri
ji pe bolnavi, pentru a face ope
ră de educare sanitară și, în a- 
celași timp, pentru a-i ajuta pe 
oameni să-și însușească și să a- 
plice în practica agricolă meto
dele moderne de cultivare a 
pămîntului. Au dat rezultate a- 
ceste „armate" ? Să cercetăm.

in 1964, mai bine de 80 la

Abadan, din rețeaua de școli I 
secundare, profesionale, într-o 
continuă creștere. Pentru a veni 
în sprijinul agriculturii, a fost 
de asemenea creat un lanț de I 
școli agronomice. Reprezentati
vă pentru tendința de dezvoltare 
a acestora este școala din Ka- 
radj, în apropierea Teheranului 
devenită și „Centrul de activități 
agricole practice". Aici, nu nu
mai că se însușesc cunoștințele 
teoretice necesare, ci se desfă
șoară și o intensă activitate 
practică pe loturi, care reproduc 
pe cit posibil, condițiile speci
fice diferitelor regiuni ale țării.

In ceea ce privește „Armata 
igienei", menirea acesteia rezul-

BĂTĂLIILE
DEZVOLTĂRII

însemnări din Iran de PETRU ISPAS

mai bine de 12 000 de școli 
au început să fie frecven- 

și de femei, și de fete. Nu 
suficiente. Cu prilejul aniver- 
a 2 500 de ani de la fon-

sută din populația țării era anal
fabetă. Pină în 1971 se construi
seră 
care 
ta te 
erau 
să rii
darea statului persan, a fost lan
sat apelul de a se construi 2 500 
de școli rurale. Intr-un timp 
scurt s-a construit dublu. Aceas
ta garantează - după cum afir
mă oficialitățile iraniene - ca 
în următorii 6-8 ani să se reali
zeze practic alfabetizarea între
gii populații. Efortul de înnoire 
trebuia să cuprindă — și a cu
prins - și straturile superioare 
ale învățămîntului. Reforma în- 
vățămintulul a dus la o mai ra
pidă asimilare a cuceririlor ști
inței contemporane, a apropiat 
școala de nevoile practice ale 
economiei și vieții sociale. Ma
rea universitate Pahlavi, din Si- 
raz, este, pentru iranieni, mode
lul unei concepții în întregime 
nouă despre învățămînt. Cursu
rile se țin în limbile persană și 
engleză, ceea ce permite o mai 
ușoară asimilare a valorilor ști
inței și culturii universale con
temporane, un mai rapid schimb 
de idei cu lumea in care trăim. 
Cunoștințele moderne sînt stu
diate în paralel cu vechile va
lori culturale ale Pensiei. An de 
an, industria Iranului primește 
noi contingente de specialiști de 
la politehnica Aryamehr, institu
tele tehnologice din Teheran și

ță din însuși numele pe care-l 
poartă. Au fost organizate mai 
bine de 600 de echipe mobile, 
conduse de către un medic, ca
re acționează în special în zo
nele rurale, prin crearea unor 
dispensare ca centre auxiliare de 
bază pe regiuni. Aceste echipe 
nu se mulțumesc doar să-i îngri
jească pe bolnavi. Ele desfășoa
ră o vastă activitate de educație 
sanitară a populației 
vățîndu-i pe țărani să folosească 
sistemul de irigație, 
de apă potabilă, să 
că canale de scurgere, să îm
bunătățească condițiile sanitare 
din grajduri.

Formată din ingineri, arhitecți, 
medici veterinari și agronomi, 
„Armata dezvoltării și a recon
strucției" ii învață pe țărani cum 
să cultive pămîntul după meto
de moderne, pentru a putea ob
ține recolte cit mai mari, colabo
rează cu consiliile sătești organi
zed activitatea de construcție, 
de sistematizare, de descoperire 
a noi surse de apă și folosirea 
acestora cit mai rațional posibil.

Cele trei „Armate", după cum 
se vede, se completează reci
proc in ridicarea gradului de ci
vilizație îndeosebi a populației 
din mediul rural.

Și pentru că tineretul se află 
in primele rînduri ale acestei bă
tălii de înnoire, despre el ți se 
vorbește in Iran cu dragoste, cu 
respect, cu încredere. Și pe me
rit.

rurale, în-

conductele 
construias-

Accident aviatic 
în R.S.F. Iugoslavia

«t POTRIVIT UNUI CO
MUNICAT al Departamentu
lui federal pentru traficul 
aerian civil, la 11 septembrie, 
un avion „Caravelle" al com
paniei iugoslave de aviație 
„JA.T.“ s-a prăbușit în apro
piere de localitatea Kolașin, 
din Muntenegru, transmite 
Agenția TANIUG. Se presu
pune că toți cei 36 de pasa
geri și șase membri au murit.

S-a confirmat că prăbușirea 
a fost provocată de lovirea 
aparatului de vîrfurile mun
ților, care în acea zonă ating 
cota de 2140 metri.

RAPORTUL AGENTULUI
36 : (Săptămîna filmului
R.P.D. Coreeană) : Capitol 
10 ; 12 ; 14,15 ; 16,3Q ; 18,30 ;

AFECȚIUNE : - • •
9,15; 11,30; 13,45

ALBĂ
ȘAPTE 
(orele 
9; 11,30;......................................
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 Dinamo 
(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).

(orele
20,45). 
(orele 
20,3(1).

CEI
Sala Palatului 

Patria 
19; 21,15),

Central
_____ 16; 18,15;

CA ZĂPADA ȘI 
PITICI ; 
20,30) ; 
14; 16,30;

(orele 
GrA-

Scata 
18,15; 
13,30;

guvern. Se
putea 
crede,

și a repatrierii 
categorii de

Microrecital de muzică ușoară.
22,10 Biblioteca pentru toți.

cîștig mi-
nou

pregătirile pen- 
bengalezilor în 

’ , precum

,s .... . . ...
Pr num Sx

R.D. VIETNAM : Aspect de muncă de la Șantierul naval Bach Dang, din Haiphong.

CONSPIRAȚIA : Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30), Grădina Tomis (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
ria (orele 8.45: 11,15; 13,30: 16;
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).

conți-

NEA- 
11.15; 

(orele

ALADIN ȘI LAMPA FERMECA
TA : Doina (orele 11; 13,15; 15,30; 
17,30; 20 : — la orele 9,45 matineu 
pentru copii).

CUTEZANȚA : Unirea (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Unirea 
(ora 19,30).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 2015).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Gră
dina Lira (ora 19,30).

INFAILIBILUL RAFFLES : Flo- 
reasca (orele 15,<30: 18: 20,30).

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

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

EV A ȘI ADAM : Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Pacea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

Teatrul Giuleștl (La Teatrul Na
tional — Sala Comedia) : LIOLA 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : TRĂSNITUI, MEU. 
DRAG — ora 19.30; (La Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA —
ora 20.

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limbă engleză. 9,30 

De la Alfa la Omega. 10,00 Telex. 
10,05 Avanpremieră. 10,10 Incan
descență. Cuvînt fierbinte des
pre muncă și dăruire în muncă. 
10,40 Film artistic ; „Odiseea gene
ralului Jose". 11,40 Al IX-lea Fes
tival de folclor de pe litoral. 12,05 
La ordinea zilei. Azi, județul Alba.

12.20 Revista literar-artistică TV. 
13,00 Telejurnal. 17,30 Curs de lim
bă germană. 18.00 Telex. 18.15 
Semnificații — Disciplina socialis
tă. 18,40 Atenție la... neatenție — 
Jurnal de protecția muncii. 19,00 
Timp și anotimp în agricultură.
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 20,00 Al VI-lea 
Festival internațional „George E- 
nescu", Partea I a concertului Or
chestrei simfonice a Radlotelevi- 
ziunii. 20,25 Teleobiectiv. 20,45 
Telecinemateca : Ciclul John Ford 
„Diligenta". 22,20 Documentar TV : 
Ecuador. 22.35 24 de ore. 22,50 Te
nis de cîmp. Selecțiuni înregis
trate din finalele turneului de la 
Forest Hills.
PROGRAMUL II

20,00 Al VI-lea Festival interna
țional ..George Enescu". Partea I 
a concertului' Orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii. 21,00 Agen
da. 21,10 O viață pentru o idee : 
Aurel Vlaicu. 21.40 Bucureștiul ne
cunoscut : Calea Rahovei, stră
vechi pod al Bucureștilor. 22,00

Aranjamentele privind repatrierea celor trei categorii de per
soane care fac obiectul acordului indo-pakistanez privind solu
ționarea problemelor umanitare create în urma conflictului din 

decembrie 1971 sînt în curs.

Guvernul indian a făcut cu
noscut că pregătirile în vederea 
repatrierii prizonierilor de răz
boi pakistanezi ar putea fi în
cheiate în decurs de o săptămi- 
nă, dar că acțiunea urmează să 
fie coordonată cu măsurile ce 
vor fi luate pentru începerea, 
concomitentă 
celorlalte două 
persoane.

în Pakistan, 
tru repatrierea __ „_____
Republica Bangladesh, precum 
și pentru primirea persoanelor 
din Bangladesh care au optat

PROGRAMUL III
9,00 Știri. 9,05 „Incognito" — Pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Te iubim tinerețe" 
de Radu Șerban. 10,00 Meridian
club. 11,00 Știință și tehnică. 11.10 
Profil pe portativ — violoncelistul 
Serafim Antropov. 11,30 Geografie 
folclorică : Suceava. 12,00 Transmi
siuni directe din țară. 12,10 Invita
ție în fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 
13.00 închiderea emisiunii de di
mineață. 17.00 Știrile după-amie- 
zii. 17.05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Arte 
plastice. 18,10 Dublu recital : 
George Enache și Sandie Shaw. 
18,55 Melodia zilei. 19.00 în direct... 
de la București — Ploiești — co
muna Tunarii Noi, jud. Dolj. Pro
log la... nota 10. 19,30 Știri. 19,35 
Casa de discuri ,,Phonogram". 
20,00 Seară de poezie. 20,30 Selec- 
țluni din operete. 21,00 Radio- 
super-top. Muzică ușoară de pes
te hotare. 22,00 Radiojurnal. 22.30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Doru 
Motoc. 23.20 Jazz. 23,55—24,00 Ulti
mele știri.

pentru cetățenia pakistaneză 
constituie, de asemenea-, o preo
cupare intensă din partea gu
vernului. Cel mai mare port al 
țării — Karachi — a fost sta
bilit ca loc de îmbarcare a ben
galezilor către Bangladesh. 
Ministrul de stat pakistanez 
pentru problemele externe și 
ale apărării. Aziz Ahmed, a a- 
nunțat că. în ce privește nu
mărul celor ce vor fi admiși 
din Bangladesh în Pakistan, a- 
cesta va fi stabilit în funcție de 
următoarele patru criterii : per
soanele care au deja domiciliul 
în Pakistan, funcționari publici 
ai guvernului pakistanez și fa
miliile lor, indiferent de domici
liu, membri ai familiilor divi
zate, anumite cazuri deosebite 
care reclamă o soluționare uma
nitară.

Pregătiri se fac 
blica Bangladesh, 
vor fi strămutate 
sînt dirijate spre 
tagong, de unde vor fi transpor
tate spre Karachi.

și în Repu- 
Persoanele ce 
în Pakistan 
portul Chit-

• LA SIOFOK, localitate 
așezată pe malul Balatonului. 
a început luni cea de-a 16-a 
Conferință internațională a 
directorilor întreprinderilor 
de navigație din țările mem
bre ale Acordului de la 
Bratislava, semnat in 1955.

La conferință participă de
legațiile țărilor membre ale 
convenției : Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.F. Germania, 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Mai participă ob
servatori din Polonia și din 
alte țări, precum și din par
tea Comisiei Dunării.

Lucrările conferinței se 
desfășoară în două grupe, 
una comercială și alta teh
nică și dezbat probleme pri
vind noul tarif de navigație 
pe Dunăre.
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