
ÎN PRIMĂ URGENTĂ, PE OGOARELE PATRIEI:

STRÎNGEREA RECOLTEI
• Un succes în Insula Mare a Brăilei : s-a încheiat recoltatul florii soarelui • în Teleorman cu
lesul ar putea merge și mai bine, dar la bazele de recepție se lucrează în ritm de melc • Între
bare pentru o direcție agricolă județeană : Ce se întîmplă cu legumele din Ilia așteptate în 

piață la Hunedoara ? (IN pagina a s-A)

O sarcină economică de cea mai mare importanță:
REALIZAREA INVESTIȚIILOR

• Cercetarea universitară în sprijinul constructorilor • Ministerul intervine (un răspuns la.ar
ticolul nostru de ieri privind situația de pe șantierele a două noi întreprinderi ce se construiesc 
la Buzău) • în lupta pentru recuperarea restanțelor constructorii Fabricii de produse ceramice 

din Doicești adresează un apel furnizorilor de utilaje. (IN pagina a 5-A)

Proletari din toate țările, uniți-vă I

Un I 
bi/anf 
edificator
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Interviul nostru 
cu ing. ȘTEFAN 

CONSTANTINESCU, 
adjunct al ministrului industriei 

metalurgice

• Banchetul oferit de președin
tele Guillermo Rodriguez Lara in 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.
• Decorarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu înalta distincție* * 

„Marele colan al Ordinului Na
tional de merit".
• Impresionante manifestări de 
stimă și prețuire pentru conducă
torul României socialiste.

IN PAGINILE II, III Șl IV

într-o atmosferă cordială, 
prietenească, la Palatul Național

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Guillermo Rodriguez 
Lara au purtat convorbiri privind
relațiile de 
două

Joi după-hmiază, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o 
vizită protocolară, la Palatul Na
țional, președintelui Republi
cii Ecuador, general Guillermo 
Rodriguez Lara.

La întrevederea care a avut 
loc cu acest prilej au asistat 
miniștrii de externe ai celor 
două țări, George Macovescu și 
Antonio Jose Lucio Paredes.

colaborare dintre cele 
țări și popoare
într-o atmosferă cordială, 

prietenească, au fost abordate 
probleme privind relațiile de 
colaborare dintre cele două țări 
și. îndeosebi, au fost analizate 
căile lor de dezvoltare in inte
resul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. Totodată, au fost 
discutate probleme de interes 
reciproc ale stiuației internațio
nale actuale.

La sosire și la plecarea de la 

Palatul Național, garda prezi
dențială a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Atît pe traseul străbătut pînă 
la Palatul Național, cit și în 
fața reședinței prezidențiale, un 
mare număr de locuitori ai ca
pitalei ecuadoriene au făcut pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu o 
caldă manifestare de prietenie.

Sărbătorim astăzi „Ziua me
talurgistului”, manifestare de
venită tradițională în anii noș
tri, care reprezintă un semn 
de înaltă cinstire și prețuire 
a muncii harnice a metalur- 
giștilor. Cu acest prilej am so
licitat un interviu tovarășului 
inginer Ștefan Constantinescu, 
adjunct al ministrului indus
triei metalurgice.

— Se poate vorbi tovarășe 
ministru, de o tradiție a si
derurgiei pe teritoriul țării 
noastre ?

— O sumară incursiune in 
istoria tehnică a țării arată că 
primele urme de activitate si
derurgică pe teritoriul țării 
noastre datează de peste 2 mi
lenii, ceea ce atestă tradiția po
porului nostru în meșteșugul de 
a produce și prelucra metalul. 
Nu de mult am sărbătorit 200 
de ani de activitate a celei mai 
vechi uzine siderurgice româ
nești — cea de la Reșița. Mo-

r De ziua i 
k metalurgistului J

mentul intrării in funețiune a 
acestei uzine a marcat data 
nașterii metalurgiei moderne in 
țara noastră. Produsele fabrica
te la Reșița, in special materia
lul de cale ferată, au fost cu
noscute în Europa încă in jurul 
anului 1850, fiind realizate pe 
bază de tehnologii și cu agre
gate dintre cele mai moderne 
la acea dată.

— Cum a evoluat siderur
gia, ce nivel a atins astăzi?

w— Abia după anul naționali
zării mijloacelor de producție — 
1948 — se poate vorbi de o dez
voltare a siderurgiei românești. 
Dacă în 1950 se produceau 555 
de mii de tone oțel, ceea ce în
semna 34 kg. Ia un locuitor, în 
prezent producem 8 milioane 
tone și ne propunem să ajun
gem în 1975 la 10,7 milioane 
tone, adică Ia o producție de 
500 kg la un locuitor. Aș dori 
ca tinerii cititori ai ziarului 
„Scinteia Tineretului" să rețină 
un amănunt pe care-1 consider 
semnificativ pentru pașii făeuți 
de siderurgia românească : pro
ducem astăzi In mai puțin de 
10 zile tot atita oțel cît s-a pro
dus în întregul an 1938.

La baza întregii dezvoltări a 
metalurgiei a stat concepția in
troducerii celor mai noi, avan
sate și moderne tehnologii și 
procedee de lucru. Semnifica
tivă în acest sens este introdu
cerea calculatoarelor electronice 
în activitatea de conducere și 
optimizare a proceselor tehnice 
și economice. Astăzi funcționea
ză în marile centre siderurgice 
de la Galați și Hunedoara, 14 
calculatoare cu ajutorul cărora 
este dirijată și optimizată acti
vitatea laminoarelor, furnalelor, 
a dispeceratului energetic etc.

IOAN VOICU, 
PETRE JUNIE

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Dialogul
româno-columbian:

etapă a 
pe care 
Nicolae 
o între- 
America 
călătorie

Fiecare 
călătoriei 
tovarășul 
Ceaușescu 
prinde în 
Latină -
care însumează mii 
de kilometri și pre
supune o gamă va
riată de contacte și 
vizite, de intilniri cu

fruntași politici ca 
și cu simpli cetă
țeni - își are parti
cularitățile ei. Dar 
dincolo de trăsătu
rile distincte, dinco
lo de tot 
compune 
local, se 
dominantă
mună - cordialita
tea și simpatia cu

ceea ce 
coloritul 
impune 

nota co-

care conducătorul 
poporului român 
este intîmpinat, sen
timentele de prețui
re și admirație pe 
care Ie exprimă 
intr-o desăvirșită

EUGENIU OBREA

1

i
JJ
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PIONIERIA
sub semnul noului an școlar

(Continuare 
în pag. a VIII-a)

— Știm, tovarășe președin
te, că vara aceasta n-a apar
ținut doar vacanței, ci a fost 
și o vară de iucru, în care 
pionierii înșiși au făcut pro
iecte pentru activitatea orga
nizației în noul an școlar ?

Pregătirea pentru viața pio
nierească din noul an școlar a 
început în cursul vacanței, care 
a însemnat, în fapt, printre al
tele. desfășurarea forumurilor 
județene și, la un nivel mai ri
dicat, Forumul național.

Ne-au rămas în memorie dez
baterile pionierilor, analiza exi
gentă, critica deschisă, aș spune 
pasionantă chiar, împotriva a tot 
ceea ce a fost neajuns, rămîne- 
re in urmă, frină in realizarea 
obiectivelor organizației. Pe fun
dalul unei atari analize, care 
și-a propus precizarea stadiului 
în care ne aflăm privind reali
zarea sarcinilor încredințate de 
partid mișcării pionierești, a o- 
biectivelor chemării lansate de

Interviu cu tovarășul 
VIRGIL 

RADULIAN, 
președinte al C.N.O.P.

primul Forum național s-a 
putut concretiza practic întrea
ga diversitate de preocupări 
pentru noul an. Trebuie să re
marc că pionierii au corelat 
proiectele lor — în cunoștință 
de cauză — cu măsurile stabilite 
de Plenara partidului din 18—19 
iunie care vizează problemele 
de conținut ale învățămîntului 
și-i privesc în mod direct, dorin- 
du-se, după puterile lor, parti
cipant! Ia progresul școlii româ
nești. Se poate aprecia că pio- 
nierla, prin cele mai bune forțe 
ale sale, este gata de acțiune, 
să intre in prima zi de școală, 
pregătită să lucreze cu pasiune

și răspundere. Cred că lucrul a- 
cesta se desprinde și mai lim
pede din modul în care Foru
mul național a conceput progra
mul consacrat celei de a XXV-a 
aniversări a Organizației Pio
nierilor, cum s-au gîndit copiii 
să muncească in acest an școlar 
în decursul căruia poporul va 
sărbători a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei, incit să 
mulțumească și să bucure parti
dul. pe conducătorul său, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în
tregul popor, prin înfăptuirile 
lor școlare și obștești.

— Am dori să ne detaliați 
cum s-au gindit să mun
cească, ce au considerat pio
nierii ca fiind problemele lor 
esențiale ca elevi și membri 
ai organizației revoluționare 
a copiilor ?

Interviu realizat de 
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. o IV-al

zute devin ancoră de suflet, 
spațiu în care clipa plecării 
se dilată pînă la cuprinderea

de VALENTIN 
HOSSU-LOGHIN

întoarcerii ; reîntîlnindu-se 
după luni și luni, îndrăgos- 
tiții se îmbrățișează eu sen
timentul că s-au despărțit 
ieri.

La toate de mai sus gîn- 
deam în dimineața simbetqi 
trecute, cînd apăreau întîiele

(Continuare în pag. a VI'-a,

MOBILITATE ț
de ACULIN CAZACU {

„Cel mai mobil sector social" — așa denumea învâțâmîntul 
Secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mobil, pentru câ trebuie sâ fie mereu deschis la 
înnoire, sâ-și modeleze structurile și conținutul potrivit dina- 
micii accentuate a întregii noastre vieți economice și sociale, 
Acum, în prag de nou an școlar, în amurg de vacanță, în
toarcem o nouă filă în cartea acumulărilor de cultură. O 
carte masivă, care stochează în sine mărturii categorice ale 
unei mobilități depline în educație. Anul școlar trecut a con
semnat cuprinderea a 91 % din populația școlară în învăță- 
mîntul de 10 ani. 2.730.000 de elevi au urmat cursurile învă
țămîntului obligatoriu de cultură generală. Au fost înregistrați 
140.000 de studenți. Cifrele acestea sînt acum în curs de 
depășire. Ele se schimbă de la an la an, înscriindu-se în suiș, 
pe linia unui progres fără precedent. Ele certifică mobilitatea 
creșterii gradului de cultură al întregului popor, cu prioritate 
de beneficiu pentru tînăra generație. Fapt palpabil, empiric 
ol acestor din urmă zile : asaltul necontenit asupra librării
lor și papetăriilor, creșterea vertiginoasă a cererii de instru
mente ale travaliului educațional. Un freamăt aparte, dens 
și persistent, cuprinde toate localitățile țării. Se pun în miș
care bateriile de energie ale tuturor contingentelor școlare, 
intr-un fel de mișcare ondulată a luminii ce vine dmspre 
știința de carte.

Mobilitatea învățămîntului nostru înseamnă, mai întîi, sa-

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUSESCU IN ECUADOR
Banchet oferit de președintele Guillermo Rodriguez Lara în onoarea 

președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
Președintele Republicii Ecua

dor. general Guillermo Rodri
guez Lara, a oferit, joi seara, 
un banchet in saloanele Palatu
lui Național. în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, și 
• tovarășei Elena Ceaușescu.

La banchet au luat parte 

membrii guvernului ecuadorlan 
— contraamiral Alfredo Poveda 
Burbano, ministrul de interne, 
Luis Guillermo Duran, ministrul 
educației, general Marco Alme
ida Jativa, ministrul apărării, 
Luis Morejon, ministrul preve
derilor sociale, Gustavo Jarrin 
Ampudia, ministrul resurselor 

naturale și turismului, dr. Anto
nio Jose Lucio Paredes, minis
trul afacerilor externe, Râul 
Maldonado Mejia, ministrul să
nătății publice, Guillermo Mal
donado Lince, ministrul agricul
turii și zootehniei, Francisco 
Rosales Ramos, ministrul indus
triei, comerțului și integrării,

Rafael Rodriguez Palacios, mi
nistrul lucrărilor publice, Ruben 
Dario Ayala, ministrul finanțe
lor, personalități ale vieții cul
turale științifice, conducători ai 
unor mari firme economice, rec
tori, redactorii-șefi ai principa
lelor ziare din Quito, conduce

rea municipalității și alte per
soane oficiale.

Au participat tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Bujor Almășan, 
Mircea Malița și celelalte per
soane oficiale române.

La sosirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 

Elena Ceaușescu, garda militară 
prezidențială a prezentat onorul. 
Oaspeții români au fost întim- 
pinați de președintele Guiller
mo Rodriguez Lara. Apoi a ur
mat ceremonia prezentării pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
a demnitarilor ecuadorieni, a șe

filor misiunilor diplomatice acre
ditați la Quito, prezenți la ban
chet.

In timpul banchetului, cei doi 
președinți au rostit cuvîntărl.

Președintele Ecuadorului a in- 
minat președintelui Nicolae 

Ceaușescu „Marele colan al Or
dinului Național de Merit", 

cea mai înaltă distincție ecua- 
doriană, conferită prin tradiție 
șefilor de state, promotori ai 
păcii și justiției sociale, mili- 
tanți consecvenți pentru con
viețuire frățească intre oameni.

Banchetul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

CUVlNTAREA PREȘEDINTELUI
GUILLERMO RODRIGUEZ LARA

CUVlNTAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor,
Este un eveniment unic pre

zența dumneavoastră, ca primul 
șef de stat din Europa orientală 
care vizitează patria noastră și 
care aduce prietenia unui popor 
latin ca și ai nostru, pină acum 
cițiva ani la distanță și necu
noscut din cauza poziției geogra
fice, depărtări pe care știința și 
tehnica contemporană practic 
le-au eliminat, făcînd țările în
depărtate în longitudine și lati
tudine să devină vecine.

Vă transmit cel mai cordial 
bun venit, domnule președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia. in numele colectivității e- 
cuadoriene și ai guvernului re
voluționar naționalist al forțelor 
armate, care vă stimează ca un 
bun prieten, nu în sensul rece 
al vechii politeți internaționale, 
ci in noul sens al termenului dc 
prietenie care înseamnă spirit 
de respect și ajutor reciproc, do
rința sinceră de cooperare in 
procesul de creștere economică, 
participarea necondiționată la 
cunoașterea și folosirea progre
sului științific, care contribuie la 
bunăstarea umană.

Europa a format spiritul nos
tru modern, domnule președinte, 
pe baza substratului puternic al 
culturilor autohtone, care înflo
reau pe toate drumu-ile Ameri- 
cii, în momentul sosirii descope
ritorilor și cuceritorilor spanioli, 
po-'nghezl, gali și saxoni.

Ca și poporul dumneavoastră, 
poporul ecuadorian deține indis
cutabil ierarhia latinității, mar
cată prin umanismul de unire și 
orientare. Ca și România, Spa
nia, care a completat proveni
ența noastră etnică și a înălțat 
pe culmi procesele formării lim
bii strămoșilor noștri, a trăit și 
a simțit influența pe care au lă
sat-o de-a lungul a secole de 
plămădire și afirmare in comun, 
popoare din toate colturile lumii, 
cT’-»osei>*e. în ’’Rimele milenii, 
șlefuind imaginea romantică și 
eroică, capabile de toată măre
ția spirituală și materială, fapt 
de care sîntem mîndri.

Bun venit, domnule președinte, 
in republica „de la jumătatea lu
mii", simbol al orizontului des
chis spre toate perspectivele, 
spre cerul care culminează ze
nitul lumii universale, sim
bol de energie cordială pen
tru promovarea imperiului fra
ternității și a dragostei între 
toate națiunile de pe pămînt.

Sînteți oaspete stimat al a- 
eestei țări, a cărei capitală pal
pită la marginea liniei echinoxl- 
ale, și care de la limita sa pla
netară ar putea să repete ideea 
Ireversibilă a dreptății sociale șl 
să reînnoiască, cu brațele 
ridicate în sus, imperativul aces
tui secol care se bazează pe 
interdependența dintre state, pe 
libertatea creatoare, pe o suve
ranitate certă, cu un destin pro
priu, in armonie cu destinul 
comun al popoarelor.

Multe puncte ne unesc, în spe
cial originea latină, care a im
primat un caracter deosebit cul

turilor noastre, Aveți un teri
toriu bogat in peisaje muntoase 
și văi, pe care dumneavoastră 
l-ați înfrumusețat și îmbogățit 
cu tenacitatea agricultorilor și 
crescătorilor dumneavoastră de 
vite, cu vocația pe care o de
monstrați pentru a ajunge la 
cele mai înalte nivele științifice 
și tehnice.

Carpații și Dunărea dumnea
voastră constituie echivalentul 
Anzilor și Fluviului Guayas, de- 
term.inînd activitatea, direcția 
progresistă și ritmul de cultură, 
capacitatea spirituală intimă a 
colectivităților care se dezvoltă 
la poalele lanțului carpatic și pe 
malurile fertile ale Dunării, in
spiratoare de muzică și de poe
zie, care apropie și dau vigoare 
comunităților chemate spre un 
înalt destin.

Ne aliniem în noul grup de 
state care elaborează, între 
drama și pericol constant, un 
nou drept internațional care să 
aibă ca bază principiul de ne
zdruncinat al egalității juridice 
între toate țările planetei, ega
litate sinceră, respectată de ma
rile puteri, care trebuie să re
nunțe Ia tradiția de hegemonie 
care prelungește nemijlocit sau 
deghizat colonialismul umilitor 
in presiunea poiilică și domina
ția financiară. Pe noi. românii 
șl ecuadorienii, ne unește cre
dința noastră in prietenia cu 
toate popoarele cu care putem 
discuta, fără teamă de influențe 
psihologice, pe deplin atașați 
independentei fiecăruia, cu do
rința do colaborare reciprocă 
în domeniul promovărilor crea
toare și constructive, departe de 
orice intenție de a interveni în 
treburile interne ale celuilalt 
stat, ori de a exercita vreo con- 
strîngere, indiferent de contri
buția la această dezvoltare. 
Credem în puterea inteligentei 
și cunoaștem influența puternică 
exercitată de inimă cînd bate 
în colectiv, în ritmul înțelege
rilor pozitive și, de aceea, cre
dem că orice diferență poate și 
trebuie să fie rezolvată prin 
mijloace pașnice, prin normele 
rationale ale dreptului, să fie 
eliminată orice fel de nedrep
tate.

Populația dumneavoastră este 
de trei ori mai mare decît a 
noastră, din motive independente 
de noi și, in consecință, pulsul 
istoriei dumneavoastră, mai ales 
in ultimii 25 de ani, a făcut ca 
dezvoltarea dumneavoastră eco
nomică, industrială, agricolă, 
minieră, financiară, de cerceta
re tehnico-științifică să fie mai 
avansată decît dezvoltarea noas
tră. Dar atit o națiune cit și cea
laltă au încă de parcurs un 
drum lung în etapa aspră de 
creștere spre împlinire. Și a- 
ceasta este indiscutabil o altă 
coincidență care ne unește în e- 
fortul nostru de a afirma prie
tenia noastră și relațiile in pro
gres pe care cele două guverne 
le dezvoltă pentru a învăța unul 

de la celălalt, pe baza unei reci
procități limpezi și categorice, 
în urma rezultatelor obținute în 
agricultură, in minerit, in eco
nomie în general. Am încheiat 
deja unele înțelegeri, iar vizita 
dumneavoastră se va încheia cu 
semnarea altor acorduri și înțe
legeri de asistență tehnică și de 
schimburi folositoare programu
lui pe care noi îl realizăm. 
Chiar in cadrul contactelor des
fășurate in organizații interna
ționale, ca U.N.C.T.A.D. (Con
ferința Națiunilor Unite Pentru 
Comerț și Dezvoltare) s-a veri
ficat unitatea de gindire și ac
țiune dintre România și Ecua
dor.

Poporul dumneavoastră, dom
nule președinte Ceaușescu, me
rită respectul tuturor popoarelor 
lumii, pentru că a dat exemplul 
celei mai ferme independențe 
de stat și a stabilit relații cu 
țări cu diverse orientări ideolo
gice, încereînd să găsească coin
cidențe creatoare și elemente 
favorabile dezvoltării reciproce, 
men(inindu-sc departe de zonele 
in care s-ar fi putut produce 
conflicte și prejudecăți, invidie 
sau izolare.

Și aceasta a fost cea mai 
bună conjunctură care a permis 
ambelor noastre țări să-și pre
lungească în mod folositor dia
logul rodnic, sigur că vom ob
ține triumfuri relevante, în 
ciuda confuziei, urii, violenței, 
și a fabulațiilor speculative cu 
privire Ia ambiții și interese 
egoiste care pretind „să impu
nă" hegemonii absurde, pe baza 
terorismului, a anulării valori
lor umane imanente, și a negă
rii sistematice a disciplinei so
ciale, care face posibilă convie
țuirea oamenilor, dacă sînt cre
dincioși normelor juridice și 
autorității pe care acestea le 
reprezintă.

Europa a fost în trecut, și 
continuă să fie și în prezent, 
un izvor de neinlocuit de hrană 
iluministă, de experiență și de 
mers înainte ai tuturor popoa
relor lumii. America eliberato
rilor, și-a întors întotdeauna 
privirea spre istoria enciclope- 
diștilor și a precursorilor revo
luției franceze ; a vibrat așa 
cum au vibrat popoarele de pe 
Întreaga planetă, de spiritul eu
ropean, exprimat de economiștii 
și filozofii săi care încercau să 
rupă structurile sociale înve
chite pentru a profila conturul 
unei lumi noi, incercind să ză
dărnicească pentru totdeauna 
instituțiile nedemne care au ți
nut omul in despotism și igno
ranță.

Sentimentul de egalitate, dom
nule președinte Ceaușescu, este 
comun pe toate latitudinile pă- 
mintului, specific tuturor fiin
țelor umane, cu excepția acelora 
care, în exercitarea neinfrinată 
a unor privilegii nefaste, devin 
agresivi și luptă împotriva ace
lora care proclamă progresul 
economic și cultural al majori
tății, in mod inuman înlăturată 
de la bunurile existente.

Revoluția naționalistă procla
mă integrarea economico-cultu- 
rală a ecuadorienilor; cunoașteți 
care sînt caracteristicile specifi
ce Ecuadorului, dinamica struc
turilor sale juridice, sociale, 
economice și politice, care i-ar 
putea permite să atingă o dez
voltare și să dinamizeze voința 
propriilor sale comunități. Gu
vernul revoluționar ecuadorian 
este convins că sarcina univer
sală este aceeași, dar că instru
mentele inteligenței, aie institu
țiilor statale, ale proiectelor de 
planuri trebuie să poarte am
prenta proprie națională, iar 
libertatea și suveranitatea nu 
pot și nici nu trebuie să fie 
interferate. De aceea, pe lingă 
înfăptuirea revoluției noastre, 
asigurăm evoluția spre progres 
a țării, dezvoltînd relații fră
țești de prietenie și colaborare 
cu toate statele de pe planetă.

Și acum, cu profundă satis
facție omagiem femeia română, 
exponentă a unei mari țări eu
ropene, reprezentată de doamna 
Elena Ceausescu, demna soție a 
președintelui Republicii Socia
liste România, femeia mîndră 
prin condiția sa de mamă, de 
soție și de membru dinamic al 
unei societăți de un exemplar 
progres. Ea însăși este protago
nista destinului femeii contem
porane. căreia nu-i este închis 
drumul spre știință, artă sau 
politică ; o admirăm pentru res
pectabila sa condiție de doctor 
și inginer în chimie, care a adus 
eminente servicii cercetării in 
această înaltă, disciplină din 
natria sa : aplaudăm activita
tea consacrată în folosu] socie
tății și marele ajutor pe care îl 
acordă strălucitului său sot. Re
gret sincer că doamna Aida de 
Rodriguez. buna mea soție, nu 
se află alături de mine, pentru 
a prezenta onorurile casei, cu 
simplitatea și sinceritatea cu 
care știe să facă acest lucru. 
O boală delicată o privează să 
ia narte la acest mare moment.

Și dumneavoastră, domnule 
președinte, luptător măreț, om 
care vine din sufletul poporului 
său, credincios propriilor sale 
convingeri, care a făcut un cult 
din abnegație și inteligență pen
tru a-și servi compatrioții, vreau 
să vă exprim felicitările noastre 
pentru sarcina pe care o Înde
pliniți cu strălucire, pe acest 
drum plin de succese, care cre
ează legături și raporturi efec
tive cu țările pe care le-ați vizi
tat. Ca dovadă al acestui lucru, 
statul pe care îl reprezint în 
numele forțelor armate ale țării 
mele și ale revoluției naționa
liste ecuadoriene, doresc să 
vă lnmînez „Marele colan al 
Ordinului Național de Merit", 
care se acordă șefilor de state, 
cea mai înaltă decorație pe care 
o oferim promotorilor păcii din 
lume, exponenților justiției so
ciale, militanților consecvenți 
pentru conviețuirea frățească a 
speciei umane. Salut cu tot res
pectul pe distinșii membri ai 
strălucitei dumneavoastră dele
gații.

Mult stimate domnule pre
ședinte,

Domnilor miniștri, 
Doamnelor și domnilor, 
Vizita pe care o întreprindem 

în Republica Ecuador prietenă, 
la invitafia amabilă a dumnea
voastră, domnule președinte, 
reprezintă un moment de im
portanță deosebită in relațiile 
țărilor noastre.

Intr-adevăr, este prima vizită 
pe care un șef de stat român o 
face in țara dumneavoastră și, 
după cum ați menționat, prima 
vizită a unui șef de stat din ță
rile socialiste europene.

Vă mulțumesc cordial, uomnule 
președinte, pentru urările 
de bun venii, pentru pri
mirea ospitaliera pe care ne-ați 
rezervat-o. De asemenea, do
resc sa mulțumesc populației 
capitalei patriei dumneavoastră 
pentru manifestările de priete
nie și simpatie față de noi. In 
toate acestea, noi vedem expre
sia sentimentelor de prietenie 
față de poporul român, dorința 
de a dezvolta colaborarea mul
tilaterala dintre țările și popoa
rele noastre.

La rindul meu, doresc să vă 
adresez, domnule președinte, in 
numele Consiliului de Stat, al 
guvernului, al poporului român 
și al meu personal, un salut 
călduros, prietenesc și cele mai 
bune urări de fericire și pros
peritate poporului prieten ecua
dorian.

Am venit in țara dumnea
voastră și in alte țări ale Ame
rică Latine animați de senti
mente de prietenie și solidari
tate, de dorința de a explora 

■ împreună căile dezvoltării prie- 
j teniei și colaborării multilate

rale dintre popoarele noastre.
Intr-adevăr, poporul roman și 

poporul ecuadorian au multe 
trăsături comune, ca urmare a 
afinităților de origine, de limbă, 
de cultură latină, a faptului că 
ele s-au inspirat din cuceririle 
științei și culturii europene și 
universale. Fără îndoială că 
toate acestea au o mare însem
nătate în dezvoltarea prieteniei 
dintre popoarele noastre, dar 
popoarele român și ecuadorian 
au și alte momente, aș putea 
spune identice, în dezvoltarea lor 
națională și socială, au cunoscut 
timp îndelungat asuprirea străi
nă, au dus lupte îndelunga
te pentru cucerirea independen
ței naționale, pentru afirmarea 
lor ca națiuni independente și 
libere.

In decursul istorici sale, po
porul român a făcut față mul
tor greutăți, a suferit secole în
tregi asuprirea străină, a dus 
lupte grele pentru apărarea fi
inței sale naționale și, poate, 
tocmai datorită acestor împreju
rări deosebite națiunea româ
nă s-a dezvoltat in mod viguros, 
s-a afirmat cu o identitate pro
prie în rindul națiunilor lumii.

Am cucerit independenta na
țională cu aproape 100 de ani 
în urmă, dar dominația monopo
lurilor străine imperialiste a 
făcut ca această independență 
să nu fie deplină. Abia cu 29 
de ani in urmă, cind poporul 
român, unindu-și toate forțele 
sale, a răsturnat dictatura fas
cistă, și-a luat soarta in pro
priile mîini, a pus capăt pentru 
totdeauna dominației străine șî 
a pășit pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale cu adevărat li
bere și independente, 30 de ani 
nu reprezintă o perioadă lungă 
în istorie, dar în acești ani po
porul român a obținut succese 
remarcabile în dezvoltarea sa, 
în făurirea unei societăți noi, 
societatea socialistă, care a 
descătușat toate energiile crea
toare ale întregului popor, stă- 
pîn pe destinele proprii, hotărît 
să-și făurească viata, viitorul, 
corespunzător năzuințelor sale.

Ne-am preocupat de a dezvol
ta in ritm intens Industria, a- 
gricultura, considerînd că fău
rirea unei economii puternice 
constituie factorul esențial pen
tru progresul oricărui popor, 
pentru realizarea unei adevă
rate independențe și suveranită
ți, pentru bunăstarea și ferici
rea sa.

Industria românească produce 
astăzi de 25 de ori mai mult de
cît în anij dinaintea celui de-al 
doilea război mondial. Am dez
voltat puternic industria meta
lurgică, energia electrică, elec
tronica, construcțiile de mașini 
producem o întreagă gamă de 
mașini și utilaje de inaltă teh
nicitate, ne preocupăm în mod 
susținut de dezvoltarea intensă 
a industriei producătoare de bu
nuri de consum.

Succese mari am obținut șl In 
modernizarea agriculturii, com
plet cooperativizată, ceea ce dă 
posibilitatea de a asigura apro
vizionarea in hune condițiuni a 
poporului și creează chiar și u- 
nele disponibilități de export.

Am acordat și acordăm o ma
re atenție dezvoltării învăță- 
mintului, științei, culturii, fac
tori primordiali pentru progre
sul societății noastre socialiste, 
ai oricărei societăți.

Tot ceea ce înfăptuim In Ro

mânia este destinat omului, sa
tisfacerii in condiții tot mai 
bune a necesităților sale, ridi
cării nivelului său de viată, ma
terial și spiritual. Acționăm 
pentru crearea formelor organi
zatorice corespunzătoare de par
ticipare activă a maselor popu
lare, a întregului popor la con
ducerea tuturor sectoarelor de 
activitate economico-socială.

Societatea pe care noi o în
făptuim urmărește asigurarea 
celor mai bune condiții de afir
mare a personalității umane, de 
dezvoltare a democrației socia
liste, poporul constituind facto
rul hotăritor al tuturor succe
selor și transformărilor sociale 
din (ara noastră.

Cunoaștem, domnule președin
te Rodriguez Lara, și salutăm 
eforturile pe care poporul ecua
dorian, guvernul dumneavoastră 
le fac in vederea dezvoltării 
economico-sociale a țării, a în
tăririi independenței și suvera
nității sale.

Din experiență proprie știm 
că dacă veți uni toate efortu
rile și veți persevera pe acest 
drum poporul dumneavoastră 
harnic, entuziast are un viitor 
minunat in fața sa.

Ca prieteni ai poporului dum
neavoastră ii urăm din toată 
inima să obțină succese tot mai 
mari în dezvoltarea sa economi
co-socială. in consolidarea inde
pendenței. pentru bunăstarea și 
fericirea sa.

Stimate domnule președinte, 
preocupîndu-ne permanent de 
dezvoltarea patriei noastre, ac
ționăm, totodată, pentru extin
derea colaborării cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orîndui- 
re socială.

Pornim de la considerentul că 
in lumea de astăzi, a impetuoa
sei revoluții tehnico-științifice, 
a progresului multilateral, po
poarele trebuie să conlucreze 
strîns între ele pentru a-și asi
gura o dezvoltare rapidă. Con
siderăm că fiecare popor tre
buie să participe activ la divi
ziunea internațională a muncii, 
la schimbul de valori materiale 
și culturale, că fiecare popor ișt 
aduce contribuția sa la dezvol
tarea civilizației umane univer
sale.

Ca țară socialistă, acordăm o 
atenție mare relațiilor cu toate 
țările socialiste, afirmării in 
lume a unor relații noi, care să 
constituie prototipul relațiilor 
de deplină egalitate și colabo
rare în vederea progresului fie
cărei națiuni, a omenirii în ge
neral. Există in lume zeci de 
state care au trecut pe calea 
dezvoltării lor economico-socia
le independente și au un drum 
lung de parcurs pentru a lichi
da starea de subdezvoltare. A- 
cordăm o atenție deosebită re
lațiilor cu toate aceste țări, dez- 
voltind o largă colaborare eco
nomică, tehnico-știintifică, cul
turală, în vederea progresului 
mai rapid al fiecărei națiuni. 
Totodată, această colaborare se 
înscrie pe planul mai larg al 
luptei împotriva politicii impe
rialiste de forță și dictat, a co
lonialismului, a neocolonialis- 
mului, care se mai manifestă 
sub diferite forme, al luptei 
pentru a pune capăt acestei po
litici, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și a- 
lege calea dezvoltării corespun
zător voinței sale, fără nici un 
amestec din afară.

Susținem activ mișcările de 
eliberare națională din țările 
care sint incă sub dominația 
străină, avem deplină încredere 
că popoarele care luptă pentru 
libertate și independentă, pen
tru dezvoltarea lor economico- 
socială, pentru a ocupa un loc 
demn în lume vor obține vic
toria.

In spiritul coexistenței paș
nice, dezvoltăm, de asemenea, 
relațiile cu țările capitaliste dez
voltate, considerînd că aceasta 
corespunde intereselor dezvol
tării generale a fiecărei țâri, 
cauzei colaborării și păcii in 
lume.

Punem la baza relațiilor ln-j 
ternaționale principiile egalită
ții, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc.

Este o mare satisfacție pentru 
noi să putem constata astăzi că 
aceste principii, pe care Româ
nia le-a afirmat multi ani de-a 
rindul, s-au impus cu putere pe 
plan internațional, sînt recunos
cute ca singurele în stare să 
asigure o colaborare multilate
rală și o pace trainică in lume.

Trăim într-o lume în plină 
transformare, de mari schimbări 
în viața internațională. Cursul 
destinderii care a început deschi
de perspective pentru dezvolta
rea unor relații noi între toate 
națiunile lumii, pentru o lume 
dreaptă, pentru o lume a păcii.

Am salutat cu multă satisfac
ție acordurile de la Paris și în
cetarea războiului din Vietnam, 
precum și încetarea bombarda
mentelor în Cambedgia. Ne ex
primăm speranța că aceste a- 
corduri vor fi realizate, că se 

va realiza o pace trainică în în
treaga Indochină.

După cum ați menționat și 
dumneavoastră, domnule gene
ral de brigadă Lara, Europa a 
adus contribuții de mare însem
nătate la dezvoltarea civilizației 
moderne, dar, totodată, nu pu
tem uita că tot din Europa au 
pornit în secolul nostru două 
războaie mondiale, care au pro
dus mari distrugeri și suferințe 
popoarelor.

Tocmai de aceea am acționat 
și acționăm împreună cu țările 
europene pentru înfăptuirea 
securității pe continentul nostru. 
In vara acestui an a avut loc 
prima fază a conferinței general 
europene. Considerăm că există 
toate condițiile pentru încheie
rea cu succes a acestei confe
rințe care va constitui un eve
niment de importanță istorică 
nu numai pentru Europa, ci și 
pentru întreaga lume.

Apreciem că trebuie făcute 
eforturi susținute pentru aplica
rea rezoluției Consiliului de 
Securitate și soluționarea, pe a- 
ceastă bază, a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

România consideră că este ne
cesar să se depună eforturi sus
ținute din partea tuturor po
poarelor pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor, pentru care 
se cheltuiesc în acest an peste 
200 de miliarde dolari, să se 
treacă Ia înfăptuirea de măsuri 
concrete de dezarmare, în pri
mul rînd, la dezarmarea nuclea
ră. Aceasta corespunde interese
lor fiecărei națiuni, intereselor 
tuturor popoarelor, întregii uma
nități.

In soluționarea problemelor 
internaționale care preocupă as
tăzi omenirea, în așezarea rela
țiilor dintre state pe noi princi
pii, un rol de mare importanță 
revine Organizației Națiunilor 
Unite și altor organisme inter
naționale.

Viața demonstrează că în 
lumea de astăzi soluționarea 
marilor probleme internațio
nale nu se poate face decit cu 
participarea tuturor statelor. 
Mai mult ca oricînd, considerăm 
că țările mici și mijlocii trebuie 
să participe tot mai activ la so
luționarea problemelor care le 
interesează, a tuturor probleme
lor fundamentale ale dezvoltă
rii vieții internaționale. Numai 
astfel se poate asigura dez
voltarea continuă a destinderii, 
soluționarea problemelor în con
cordanță cu interesele tuturor 
popoarelor, ale progresului și ci
vilizației mondiale.

Cunoaștem și ne exprimăm so
lidaritatea deplină cu preocupă

VIZITE AIE TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘESCU

în cursul după-amiezii de joi, 
tovarășa Elena Ceaușescu a 
făcut, la Spitalul central al a- 
sigurărilor sociale, din Quito, o 
vizită doamnei Aida Leon de 
Rodriguez Lara, soția președin
telui Ecuadorului, care este su
ferindă.

Doamna de Rodriguez Lara a 
urat bun venit in Ecuador to
varășei Elena Ceaușescu și 
și-a exprimat regretul că sta- 
țea sănătății nu j-a permis să 
fie prezentă la aeroport,, pentru 
a intîmpina pe oaspeții români. 

rile țărilor Americii Latine în 
vederea dezvoltării lor economi
co-sociale, pentru a deveni pe 
deplin stăpine pe bogățiile lor 
naționale și a le folosi in con
cordanță cu interesele fiecărui 
popor. Știm că realizarea aces
tor aspirații cere eforturi susți
nute dar, mai presus de toate, 
cere unitatea tuturor forțelor 
naționale, a tuturor celor care 
doresc ca poporul lor să fie stă- 
pîn pe destinele sale, să-și poa
tă făuri viitorul așa cum ii do
rește.

lată, domnule președinte, une
le probleme ale vieții interna
ționale, ale dezvoltării contem
porane cărora noi le acordăm o 
atenție deosebită. Avem deplină 
încredere în triumful idealurilor 
de dreptate socială, de libertate 
națională, de colaborare egală 
între națiunile lumii.

Stimate domnule președinte 
Rodriguez Lara, este o mare 
satisfacție pentru mine faptul 
că în cursul convorbirilor pe 
care le-am avut cu dumnea
voastră am ajuns la conclu
zii comune cu privire ia ex
tinderea colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale 
între țările noastre, ceea ce co
respunde pe deplin intereselor 
celor două popoare, cauzei ge
nerale a colaborării internațio
nale, a progresului social.

Deoarece doamna Aida Leon 
de Rodriguez Lara, datorită 
unor împrejurări independente 
de voința sa, nu se găsește prin
tre noi, v-aș ruga să-i tranrmi- 
teți omagiile noastre și cele mai 
bune urări de sănătate.

Vă mulțumesc, domnule pre
ședinte, pentru înalta decorație 
„Marele colan al Ordinului Na
țional de Merit", pe care mi 
I-ați inminat astăzi. Văd în a- 
ceasta o apreciere atit a acti
vității mele, cit și a poporului 
meu. care acționează cu toate 
forțele pentru prietenia cu toate 
popoarele, pentru o lume mai 
dreaptă, pentru progres social, 
o expresie a relațiilor de colabo
rare și prietenie dintre poporul 
român și poporul ecuadorian.

Fie ca relațiile de prietenie și 
colaborare dintre popoarele 
noastre să se dezvolte neconte
nit, ca națiunile noastre să ob
țină succese tot mai mari pe ca
lea dezvoltării economico-socia
le, a independenței și fericirii 
lor !

Vă rog să ridicați paharul 
pentru prosperitatea și fericirea 
poporului prieten ecuadorian,

In sănătatea domnului pre
ședinte și, deși nu este prezen
tă. și a doamnei Aida-

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor !

Tovarășa Elena Ceattțoicu a 
urat grabnică însănătoșire doam
nei de Rodriguez Lara. exprt- 
mindu-și speranța că o va putea- 
saluta, în scurtă vreme, in 
România.

în continuare. în onoarea to
varășei Elena Ceaușescu a fost 
oferit un ceai, in saloanele Pa
latului prezidențial. Au luat 
parte soțiile membrilor guver
nului.

La întoarcerea spre reședință, 
au fost vizitate cîteva pitorești 
cartiere ale capitalei ecuado
riene.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 SÎMBĂTĂ 15 SEPTEMBRIE 1973

VIZITA TOVARĂȘULUI NICDLAE CEAUSESCU IN ECUADOR
La Universitatea Centrală din Quito

O impresionanta manifestare de stima și prețuire 
pentru conducătorul României socialiste

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i s-a decernat titlul de doctor honoris causa

al Universității Centrale din Ecuador
Vineri dimineața, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o vi
zită la Universitatea Centrală 
din Quito, una dintre cele mai 
vechi instituții de învățămint 
superior din America Latină.

Studenții universității, în nu
măr impresionant, au făcut oas
peților români o entuziastă pri
mire. Studenții au părăsit pen
tru un moment laboratoarele 
unde acum înaintea deschiderii 
anului de învățămînt fac perioa

CUViAITHL RECTORULUI
EUMUNDU «IVADENEIRA

CUViMTUL I'IIISIIIMILIII
NICOLAE CEAUȘESCU

Excelență, domnule președin
te al Republicii Socialiste 
România,

Excelență, doamnă Ceaușescu. 
Domnilor membri ai Consi

liului Universitar,
Pentru Universitatea Centra

lă din Ecuador — una din cele 
mai vechi universități din Ame
rica Latină — constituie o deo
sebită plăcere și o onoare să vă 
avem, pe dumneavoastră si pe 
distinsa dumneavoastră soție, 
ca oaspeți iluștri ai acestui 
înalt lăcaș de cultură.

Deschisă tuturor curentelor 
gindirii si culturii, dar axată 
ferm pe principiul dreptății 
umane. Universitatea Centrală 
din Ecuador ii primește cu o 
deosebită bucurie pe cei care 
reprezintă o tară încercată în 
luptele pentru libertatea si 
drepturile umane ale poporului 
lor.

Acest fapt scoate în relief tot 
ceea ce poporul român a tre
buit să facă pentru a atinge 
acest nivel de independentă și 
suveranitate, ocazie pentru a 
aduce un sincer omagiu celor 
mai autentici eroi ai săi și pen
tru a adresa națiunii române 
urarea de noi succese în activi
tatea pe care o desfășoară în 
continuare cu atîta abnegație. 
Victoriile pe care România le 
obține în toate domeniile acti
vității pe plan national nu pot 
decît să fie în slujba păcii mon
diale. Sistemul socialist consti
tuie un factor de echilibru și o 
adevărată speranță a umani
tății.

Destinele Republicii Socialiste 
România au fost conduse cu în
țelepciune politică tocmai în spi
ritul păcii. Și dumneavoastră, 
domnule președinte, vă revine 
strălucita inițiativă în acest 
sens, ceea ce face ca numele 
dumneavoastră să se afle printre 
ale celor care reprezintă frontul 
păcii în lumea întreagă. Forma
ția dumneavoastră, temeinicile 
dumneavoastră cunoștințe în 
problemele economice, justifică 
activitatea dumneavoastră în

da de practică, adunîndu-se în 
fața clădirii și de-a lungul cu
loarelor pentru a ovaționa pe 
președintele primului stat socia
list care face o vizită in Ecua
dor, pe conducătorul României 
socialiste, Nicolae Ceaușescu. 
Din rîndul studenților răsună 
îndelung urări de bun venit, 
urări pentru România socialistă, 
pentru cond -cătorul ei. Pe 
pancarte ridicate de studenți 
se puteau citi cuvintele : „Bun 
venit conducătorului României 

dreptată spre instaurarea unei 
politici clare de pace și colabo
rare internațională pe întreg 
pămintul.

Datorită acestor principii, as
tăzi vă avem printre noi. Spe
răm ca, între țara dumneavoas
tră și a noastră, între Universi
tatea română și Universitatea 
Centrală din Ecuador, să strîn- 
gem legăturile de prietenie și 
cooperare. Sub semnul afinității 
latine și hispano-americane, a- 
ceste legături pot conduce la 
realizarea unui destin comun și 
la îndeplinirea dorințelor proprii 
fiecărei ființe umane. In semn 
de recunoaștere a înaltelor dum
neavoastră merite, domnule 
președinte, Consiliul Universitar, 
la cererea Consiliului de condu
cere al Facultății de Științe 
Economice a Universității Cen
trale din Ecuador, a hotărît să 
vă acorde titlul de doctor 
honoris causa. Iar pentru dum
neavoastră, doamnă Ceaușescu, 
tovarășă și colaboratoare a 
domnului președinte, exponentă 
a femeii române și a responsa
bilității sale solidare față de 
delicatele sarcini ale conducerii 
politice naționale, Consiliul 
Universitar al Universității Cen
trale din Ecuador, vă acordă, la 
solicitarea Facultății de Chimie 
și a Școlii de Științe ale Infor
mării, titlurile de membru de 
onoare al Consiliului Universi
tar și, respectiv, a Consiliului 
de Conducere.

Pentru iluștrii oaspeți ai Uni
versității noastre, cea mai 
fierbinte urare de a se simți in 
această țară ca la ei acasă !

Totodată, subliniind importan
ta activității pe tărîm științific 
a tovarășei Elena Ceaușescu, ac
tivitate consacrată cercetării în 
domeniul chimiei, rectorul uni
versității i-a conferit titlurile 
de membru de onoare al Con
siliului universitar și Consiliu
lui de conducere.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rostit o alo
cuțiune. 

socialiste, Nicolae Ceaușescu'1, 
„Trăiască unitatea tineretului 
din România și Ecuador in 
lupta comună pentru pace și 
progres social !“

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați de rectorul univer
sității, Edmundo Rivadeneira, 
de secretarul general al consi
liului profesoral, Adriano Rosa
les, de membri ai consiliului, 
profesori și reprezentanți ai stu- 
dențimii.

Adresîndu-se solilor poporului

Domnule rector,
Domnilor membri ai Consiliu

lui Universității Centrale din 
Ecuador,

Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine, pentru to

varășa mea. o deosebită plăcere 
că ne aflăm astăzi in acest 
vechi centru de știință și cul
tură din Ecuador, din America 
Latină.

Aș dori să exprim mulțumiri
le noastre pentru hotărirea pe 
care Consiliul universitar, la 
propunerea Consiliului facultății 
de științe economice, a luat-o 
de a-mi decerna titlul de „doc
tor honoris causa" al acestei fa
cultăți. Este pentru mine o mare 
cinste de a fi distins cu acest 
înalt titlu al universității dum
neavoastră cu inalte tradiții ști
ințifice.

Apreciez aceasta ca o mani
festare a prieteniei dintre po
porul român și poporul ecuado- 
rian, intre oamenii de știință și 
cultură din țara dumneavoastră 
și din patria mea, intre tineretul 
studios din cele două țări ale 
noastre.

România este o țară care fău
rește o nouă orînduire socială, 
orinduirea socialistă. Am avut 
multe greutăți de învins. Am 
pornit de Ia un stadiu de dez
voltare destul de înapoiat, dar, 
într-o perioadă istorică scurtă, 
am realizat multe în dezvoltarea 
economico-socială a poporului 
român. Dumneavoastră v-ati re
ferit la preocupările noastre de 
a dezvolta economia, știința, cul
tura, bunăstarea poporului. Tot 
ceea ce facem noi în România 
pentru dezvoltarea industriei și 
agriculturii, pentru dezvoltarea 
științei și culturii este destinat 
omului, asigurării celor mai bu
ne condiții dezvoltării personali
tății umane, ridicării bunăstării 
materiale și culturale a tuturor 
celor ce muncesc în patria noas
tră. Și, intr-adevăr, societatea 
noastră socialistă a obținut suc
cese de o importanță deosebită 
in toate aceste domenii de acti
vitate. Ceea ce am realizat se 
datorește faptului că am acționat 
cu toată fermitatea și puterea 
pentru ca poporul să fie pe de
plin stăpin pe toate bogățiile 
tării. Am înțeles că progresul 
poporului nostru, al oricărui 
popor nu se poate realiza decît 
în măsura in care se asigură 
crearea unei puternice industrii, 
bazate pe cele mai noi cuceriri 

român, rectorul prof. dr. Ed
mundo Rivadeneira, le-a adre
sat un călduros cuvînt de salut.

Intr-un cadru solemn, șefului 
statului român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, i s-a decer
nat titlul de doctor honoris cau
sa al Universității centrale din 
Ecuador, înalt titlul științific 
conferit la solicitarea conducerii 
Facultății de științe economice 
din cadrul universității.

Luînd cuvîntul, rectorul uni
versității ecuadoriene a spus : 

ale științei și tehnicii, a unei a- 
griculturi înaintate, bazată, de 
asemenea, pe cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Am aplicat și aplicăm în mod 
consecvent principiile generale 
ale construcției socialiste, dar 
ținem permanent seama de con
dițiile concrete din România. 
Principiile sînt în general bune, 
dar depinde cum sînt aplicate, 
nu există un șablon și nu poate 
să existe un șablon în construc
ția unei societății socialiste, ca 
și a oricărei alte societăți. Sînt 
legități generale. Este necesar 
ca poporul să fie stăpin pe bo
gățiile naționale, să se asigure 
o repartiție dreaptă, echitabilă, 
a produsului social intre mem
brii societății. Dar formele de 
realizare a acestor obiective de 
dreptate și echitate socială sînt 
foarte diverse, ele tin seama de 
condițiile istorice, naționale, so
ciale, de obiceiurile fiecărei na
țiuni și numai în măsura in care 
se au în vedere toate acestea se 
poate asigura unirea forțelor în
tregului popor pentru a asigura 
mersul consecvent înainte. Noi, 
în România, ne-am străduit toc
mai de a asigura înaintarea pe 
calea socialismului, ținînd sea
ma de aplicarea legităților ge
nerale în condițiile concrete ale 
poporului nostru.

Am pus, întotdeauna, un mare 
accent pe ridicarea nivelului 
cultural al întregului nostru po
por. Pornim de la faptul că ști
ința, cultura, ridicarea nivelului 
general de cunoștințe ale între
gului popor, formarea cadrelor 
necesare de specialiști și de 
muncitori calificați pentru toate 
domeniile de activitate consti
tuie factori primordiali — aș 
putea spune hotărîtori — pentru 
a asigura mersul înainte și fău
rirea unei societăți avansate.

Desigur, știți foarte bine, că 
în condițiile de astăzi ale revo
luției tehnico-științifice, cînd o- 
mul a ajuns în Cosmos, cînd 
știința a făcut descoperiri de o 
importantă epocală, cind omul 
devine tot mai mult stăpin nu 
numai pe destinele sale, dar își 
subordonează însăși natura, reu
șește să o mobilizeze șl să o fo
losească in scopul bunăstării și 
progresului general, orice socie
tate — cu atît mai mult socie
tatea socialistă — are nevoie de 
a-și organiza întreaga viată pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei. Viitorul omenirii nu 

poate fi conceput decît pe baza 
celor mai noi cuceriri, pe baza 
dezvoltării impetuoase a cunoaș
terii și punerea acestor cunoș
tințe în serviciul poporului. Toc
mai acestea sînt preocupările 
noastre permanente, ale poporu
lui nostru, ale conducerii din 
România, ale guvernului nostru 
și pot afirma că am obținut și 
în acest domeniu succese re
marcabile.

Sînt complet de acord cu dum
neavoastră. domnule rector, de 
a stabili contacte mai strinse in
tre universitățile noastre, de a 
realiza un schimb mai organizat 
și permanent de profesori, de 
oameni de știință, inclusiv de 
studenti, pentru că din aceste 
contacte nu poate decît să re
zulte o strînsă colaborare în ve
derea dezvoltării învătămintului, 
științei fiecărei țări, nu poate 
decît să ducă la dezvoltarea co
laborării reciproce între popoa
rele noastre.

Ne aflăm in tara dumnea
voastră, ca și în alte țări ale 
Americii Latine, animați de do
rința de a găsi căile dezvoltării 
unei colaborări largi. Sigur, ți
nem seama de orinduirile dife
rite, de condițiile istorice națio
nale diferite, dar știm că peste 
toate acestea popoarele au mul
te lucruri comune, că poporul 
român și poporul ecuadorian au 
multe lucruri comune, atît în is
toria lor, în prezent și, mai cu 
seamă au multe de făcut îm
preună pentru a-și făuri un 
viitor nou, liber, de bunăstare și 
fericire.

Intîlnirea cu student'll — puternică afirmare
a solidarităfii tineretului din cele două fări

in lupta pentru pace și progres social
Se produce apoi un eveni

ment emoționant. La propunerea 
prof. dr. ing. Wenceslav Vaz- 
conez, decanul Facultății de in
ginerie, se păstrează un moment 
de reculegere pentru victimele 
loviturii de stat militare din 
Chile.

In sală răsună lozinci expri- 
mînd solidaritatea cu lupta po
porului chilian. Lozincile sînt 
reluate apoi de masele de stu
denți, care umplu pină la refuz 
curtea interioară a universității, 
într-o atmosferă vibrantă, de 
solidaritate militantă, sînt into
nate imnuri revoluționare, se 
scandează lozinci pentru unita
tea și solidaritatea dintre po
porul român, ecuadorian șl cele
lalte popoare ale Americii La
tine, a tineretului din întreaga 
lume, în lupta comună îm
potriva imperialismului, pentru 
idealurile nobile ale pro

La Facultatea de științe economice, inaugurarea
aulei „Președintele Nicolae Ceaușescu"

în continuare, în cadrul Fa
cultății de științe economice are 
loc un alt moment emoționant : 
inaugurarea, în semn de stimă, 
respect pentru personalitatea 
șefului statului român, pentru 
contribuția sa prețioasă la cauza 
păcii, destinderii și colaborării in
ternaționale, a aulei căreia 1 s-a 
atribuit numele „PREȘEDIN
TELE NICOLAE CEAUȘESCU".

Decanul Facultății, Fausto 
Guerrero, omagiind personalita
tea eminentului om de stat 
român, Invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să dezveleas
că placa acoperită de faldurile 
îngemănate ale tricolorului ce
lor două țări, placă pe care este 
scris numele șefului statului 
român. Aici, în incinta aulei,

Am ajuns la multe concluzii 
bune în convorbirile cu președin
tele Lara, cu privire la dezvolta
rea relațiilor noastre de colabo
rare. Sperăm că vizita in țara 
dumneavoastră va marca un 
moment nou, va da un impuls 
puternic relațiilor de colaborare 
dintre țările noastre, dintre po
poarele noastre, între toate ca
tegoriile de cetățeni din țările 
noastre.

Acționăm in mod consecvent 
pentru a contribui la o politică 
nouă in viața internațională. 
S-au obținut după cum cunoaș
teți, succese pe calea destinde
rii, dar nu ne facem iluzii, știm 
că mai sînt forțe care pot în
cerca să oprească acest curs. De 
aceea, este necesară unirea e- 
forturilor tuturor popoarelor, a 
tuturor membrilor societății — 
a intelectualității, a clasei mun
citoare, a țărănimii, a păturilor 
mijlocii — a tuturor forțelor 
care doresc să asigure dezvolta
rea economico-socială a țărilor 
respective, care doresc să asi
gure popoarelor lor bunăstarea și 
fericirea, independența și suve
ranitatea. Această colaborare 
constituie factorul hotăritor pen
tru triumful unei politici noi, 
bazată pe egalitate, pe respectul 
independenței, suveranității, pe 
neamestecul în treburile interne, 
pe solidaritatea in lupta împo
triva imperialismului, colonialis

mului. ncocolonialismului, pentru 
dreptul popoarelor de a putea 
fi pe deplin stăpine pe desti
nele lor, de a-și făuri viața așa 
cum doresc.

gresului, democrației și echi
tății sociale. Din mulțime, se 
aud în limba română cuvintele : 
„Trăiască Ceaușescu, trăiască 
România !“.

In aclamațiile mulțimii, de pe 
terasa universității ia cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu :

Dragi prieteni,
Doresc să vă adresez un salut 

călduros din partea studențimii 
române, să vă adresez salutul 
meu și al tovarășei mele, să ex
prim urarea de a obține succese 
mari în dezvoltarea economico- 
socială a poporului dumneavoas
tră in întărirea independenței și 
suveranității patriei, în făurirea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Dumneavoastră, tineretul, stu
dențimea, reprezentațl viitorul 
țării. Faceți totul pentru a vă 

decanul facultății aduce un 
cald salut României socialiste, 
conducătorului el. In aplauzele 
calde, entuziaste ale asistenței, 
ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Domnule deoan,
Domnilor profesori,
Dragi prieteni studenți.
Tovarăși,
Aș dori să vă mulțumesc tu

turor pentru hotărirea pe care 
ați luat-o de a da aulei Facul
tății de Științe Economice nu
mele meu, ca președinte șl ca 
reprezentant al poporului ro
mân, constructor al socialismu
lui. Văd in aceasta o expresie 
a prieteniei dintre popoarele 
noastre, dintre universitățile

Știm că in America Latină se 
desfășoară o luptă impetuoasă. 
Din propria noastră experiență 
știm că succesul acestei lupte 
depinde de unitatea forțelor na
ționale, a muncitorilor, țăranilor, 
intelectualității, de o colaborare 
strinsă cu păturile mijlocii, in
clusiv cu păturile burgheziei care 
se pronunță pentru o dezvoltare 
independentă a țării. Știm din 
propria noastră experiență că 
rolul armatei este de a fi ală
turi de popor, de a apăra inde
pendența, suveranitatea țării, 
cuceririle democratice și dezvol
tarea progresistă a țării. Noi, 
din propria noastră expe
riență, am obținut aceste suc
cese, tocmai datorită acestei uni
tăți a întregului nostru popor și 
tocmai această unitate pe plan 
national condiționează și unita
tea pe plan internațional, suc
cesul în lupta pentru progres 
social, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Fără îndoială că asemenea 
evenimente ca cele din Chile nu 
pot decit să constituie un mo
ment care să îngrijoreze, dar nu 
există forță astăzi în lume să 
împiedice un popor pe calea 
progresului, fericirii și bună
stării. De aceea, noi avem de
plina convingere că poporul 
chilian va reuși să învingă 
greutățile de astăzi, să-și asigure 
dezvoltarea economico-socială, 
făurirea unei vieți noi, indepen
dente, să-și asigure suveranita
tea.

Sîntem convinși că toate po
poarele din America Latină, în 

însuși cuceririle științei și cul
turii, pentru a putea să contri- 
buiți la bunăstarea, fericirea, 
crearea unei vieți noi pentru 
poporul dumneavoastră ! Aceas
ta cerem și noi studențimii 
române.

Tineretul joacă astăzi un rol 
Important în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului, 
neocolonialismului, pentru o 
lume mai bună și pentru pace 
în lume. (Aplauze).

Este necesar să se întărească 
solidaritatea tineretului, solida
ritatea studențimii, a tuturor po
poarelor pentru a asigura 
triumful acestei iupte drepte, 
pentru dreptul popoarelor de a 
fi stăpine pe destinele lor, pen
tru un progres social, pentru o 
lume mai dreaptă în care po
poarele să trăiască în frăție și 
să-și asigure o viață liberă, in
dependență. (Aplauze).

noastre, dintre cadrele didactice 
și dintre studenții țărilor noas
tre.

Sper că facultatea dumnea
voastră va contribui mult la 
studierea problemelor dezvol
tării economico-sociale a Ecua
dorului, va contribui Ia elabo
rarea programelor de dezvoltare 
rapidă a industriei, agriculturii, 
a tuturor sectoarelor de activi
tate, a ridicării bunăstării po
porului, la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte. Toc
mai acesta este rolul științei 
economice, așa încercăm noi să 
facem in România. Am dori să 
stabilim o colaborare activă și 
intre institutele noastre de 
științe economice, contribuind 
la studierea unor probleme de 
colaborare economică, tehnlco- 

ciuda multor greutăți, dacă vor 
acționa unite între ele, alături 
de toate popoarele, din țările 
socialiste, de toate țările in curs 
de dezvoltare, de toate popoarele 
care luptă pentru o politică in
dependentă, pot fi sigure de 
victoria lor. Urez popoarelor 
Americii Latine succes deplin in 
făurirea unei vieți noi, libere, 
independente, de bunăstare și 
fericire.

Cu aceste gînduri, doresc, încă 
o dată, să exprim mulțumirea 
mea și a tovarășei mele pentru 
distincțiile înalte pe care ni 
le-ați acordat din partea univer
sității dumneavoastră. Dorim să 
considerați că aceasta ne obligă 
de a acționa și mai mult pentru 
a dezvolta colaborarea între 
universitățile noastre, între po
poarele noastre, și vom face 
totul ca relațiile dintre popoa
rele noastre să se dezvolte con
tinuu, să asigurăm progresul re
ciproc, spre dreptate socială, 
spre pace și colaborare în lumea 
întreagă. (Aplauze puternice).

Aș dori să urez tuturor profe
sorilor, incepind cu rectorul și 
Consiliul universității, studenți
lor, succese în întreaga lor ac
tivitate, de a pune știința și în- 
vățămîntul în slujba progresu
lui, dezvoltării independente și 
bunăstării poporului ecuadorian. 
(Aplauze).

în ropote de aplauze, asisten
ta felicită călduros pe conducă
torul statului român, președin
tele Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu.

Este necesar, în aceste împre
jurări grele pentru poporul chi
lian, să ne manifestăm solidari
tatea și încrederea că el va res
tabili orinduirea sa democratică 
și va asigura mersul înainte spre 
o lume nouă. Nimeni nu il poate 
împiedica de pe acest drum. 
(Aplauze).

Să acționăm pentru a întări 
colaborarea dintre popoarele 
noastre, dintre tineret, dintre 
studențimea din țările noastre.

Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul ecuado
rian, dintre studenții români și 
ecuadorienl,

Pentru progres, pentru bună
stare, independență și suverani
tate. (Aplauze).

Vă doresc succese Ia Învățătu
ră, succese In activitatea dum
neavoastră, multă sănătate șl 
multă fericire. (Aplauze).

științifică, in lupta pentru dez
voltarea popoarelor noastre, 
pentru a obține victoria în lupta 
pentru o lume mai dreaptă, 
împotriva imperialismului, pen
tru pace și colaborare între 
toate popoarele lumii. (Aplauze).

Plecarea de la universitate 
constituie din nou un prilej 
pentru o manifestație vibrantă, 
emoționantă, de solidaritate a 
tineretului din Ecuador cu tine
retul român în lupta comună 
pentru marile idealuri care ani
mă astăzi tineretul întregii lumi, 
idealuri de pace, progres și 
dreptate socială. Răsună ovații 
pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu.



în semn de omagiu adus luptei 
pentru libertate și independență 

a poporului ceuadorian, tovarășul

în timpul vizitei la

Palatul National

Nicolae Ceaușeseu a depus o coroană
de ilori la Monumentul eroilor

independenței
în semn de omagiu adus lup

tei pentru libertate și indepen
dentă a poporului ecuadorian, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a

depus vineri dimineața o coroa
nă de flori la Monumentul ero
ilor independenței.

La ceremonie au participat 
persoanele oficiale care il înso
țesc pe șeful statului nostru în

vizita în țările Americii Latine, 
O gardă militară a prezentat 

onorul, întreaga ceremonie des- 
fășurîndu-se în acordurile unui 
marș solemn.

INTÎLNIRE
în cursul zilei de joi, tovară

șul Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei a 
avut o întîlnire cu ministrul e- 
cuadorian al resurselor naturale 
și energetice, căpitanul de ma
rină Gustav Jarrin Ampudia.

Au fost discutate posibilitățile 
de cooperare în domeniul petro
lier între cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
și tovarâșa Elena Ceaușeseu 

au vizitat templul muzeu
„Compania de Jesus"

După solemnitatea depunerii 
unei coroane de flori la Monu
mentul eroilor independentei, 
președintele Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășa Elena Ceaușeseu au 
vizitat templul-muzeu „Compa
nia de Jesus".

Oaspeții români primesc am
ple explicații despre acest mo
nument de mare valoare artisti
că. La această catedrală, con
strucție ridicată de-a lungul a

două șecole, au lucrat cei mai 
renumiți meșteri, sculptori și 
pictori din toate țările Americii 
Latine. Altarul, ridicat pe o 
înălțime de 19 metri, ca și cu
pola. — boltă înaltă de 15 metri 
și cu un diametru de 10 m, sus
ținută de patru mari arcade — 
sint toate lucrate în aur, consti
tuind o adevărată bijuterie a 
lumii. Președintele Nicolae 
Ceaușeseu adresează cuvinte de

înaltă apreciere pentru această 
mare operă de artă.

La părăsirea templului-mu- 
zeu asistăm la un moment de 
o impresionantă sensibilitate. 
Tînărul pictor Antonio Enrigue 
Marin se apropie de președinte
le Nicolae Ceaușeseu oferindu-i 
un mare tablou care il înfăți
șează pe conducătorul României. 
„Sînt un pictor sărac, modest, 
spune el — dar am vrut să vă

înmînez un mic dar care să ex
prime toate sentimentele ce le 
nutresc față de dumneavoastră, 
față de tot ceea ce dumnea
voastră reprezentați astăzi pen
tru mine și pentru lume".

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
mulțumește călduros tînărului 
și entuziastului pictor, îi strînge 
mîna, se fotografiază alături 
de el.

LA PLECAREA DIN CAPITALA

REPUBLICII COLUMBIA

(Urmare din pag. I)

— O sinteză și o concretizare 
mai adincită a tot ceea ce a ve
nit de la forumuri și de la Fo
rumul national în mod deosebit, 
s-a realizat de curînd, eînd, 
timp de trei zile, locțiitorii pre
ședintelui CNOP din prima pro
moție. deveniti deja uteciști, și 
actualii locțiitori au fost reuniți 
laolaltă și au dezbătut cum să 
fie traduse in viață ideile ve
nite de la colegii lor din întrea
ga țară.

critică, ci și stimulativă, pe 
fondul înțelegerii mai adinei a 
prieteniei, frăției și unității pio
nierești, ca o acțiune care are 
finalitate socială ; ei ințeleg, 
și asta trebuie să apreciem, 
ca opinia publică să acțio
neze cu responsabilitate și cu 
severitate acolo unde se cere o 
intervenție activă, determinarea 
unei schimbări de atitudine, dar 
neapărat ca o intervenție pe 
fondul unor preocupări cons
tructive.

în activitatea care va de
buta.

— Sigur, nu poate fi vorba de 
noutăți absolute, problemele de 
conținut ale muncii organizației 
rămin cele conturate in docu
mentele de partid, dar din prac
tica muncii cu copiii, se știe, tre
buie să aduci mereu ceva proas
păt, ca mod de acțiune, de adre
sare, ca să-i captezi. Din acest 
punct de vedere, aș sublinia trei 
elemente, care vor constitui pi- 
voții acțiunii noastre și vor pur-

tașament, de asumarea răspun
derilor în colectiv, de a răspun
de in colectiv de ceea ce reali
zează. Doresc să-și unească e- 
forturile pionierii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, pionierii dintr-un ju
deț cu cei din alte județe, cei 
de la oraș cu cei de ia sat. Este 
o dorință de unitate în muncă, 
în tot ceea ce realizează ca pio
nieri și elevi născută pe fondul 
insuflețitor al îndeplinirii sarci
nilor încredințate de partid. A-

S-a avut in vedere că 
prima problemă pusă de Fo
rumul național, a fost învăță
tura și munca, cum poate spri
jini organizația, mai bine, școa
la in înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de partid. Desprindem 
că pe pionieri îi preocupă pen
tru acest an problema „cum să 
învățăm mai bine Din acest 
punct de vedere, ei s-au referit 
la necesitatea de a egaliza ni
velul participării copiilor la e- 
forturile comune. Ceea ce se 
dorește este realizarea unui 
progres general, care îi are în 
vedere atît pe pionierii foarte 
buni cît și pe cei mai slabi la 
învățătură. Ne bucură înțelesul 
pe care-1 dau pionierii directi
vei morale a primului forum 
național „Toți pentru unul, unul 
pentru toți !“; că unitatea poli
tică și etică a organizației, 
coeziunea și prietenia dintre 
pionieri trebuie să-și găsească 
cea mai puternică expresie in 
muncă, în rezultate din ce in ce 
mai bune la învățătură, în în
tărirea colectivului pionieresc ca 
parte a colectivului școlii, pe 
care școala se poate bizui.

S-a discutat despre exigențele 
necesare creării unui climat e- 
ducativ in grupe, in detașamen
te. întreținut permanent de or
ganizația pionierilor. Legat de 
aceasta, au pus problema dez
voltării opiniei publice pionie
rești în probleme de învățătură, 
de muncă, dar intr-un înțeles 
foarte larg, nu numai de opinie

PIONIERIA
— Sînt pregătiți pionierii 

să-și asume asemenea răs
punderi ?

— Să nu uităm că în foru
muri a fost cuprins cea mai 
mare parte din activul pionie
resc și că, în continuare, se va 
menține preocuparea de a-1 in
strui și pregăti sistematic, con- 
ferindu-i acestuia competența în 
abordarea problemelor de învă
țămînt, incit el să poată spri
jini școala din prima zi la rea
lizarea ansamblului de măsuri ce 
le preconizează. Activul trebuie 
familiarizat cu metodologia 
muncii practice ca să poată rea
liza ceea ce și-a propus, să de
termine o conștientizare în rin- 
dul pionierilor privind nevoia de 
a-și însuși metode active de în
vățare, de a munci cu randa
ment, de a-și perfecționa și 
autoperfecționa permanent teh
nica de lucru: deci nu numai de 
a munci, ci de a munci rodnic. 
Ia nivelul invățămintului mo
dern de azi.

— V-ați referit pînă aici la 
un obiectiv esențial — în
vățătura. Poate că ar fi 
bine. în continuare, să punc
tați elementele de noutate

ta amprenta unor înnoiri per
manente.

In primul rînd, participarea 
pionierilor înșiși, nemijlocită, la 
acțiuni ca atare. Prin aceasta se 
înțelege creșterea gradului de 
conștiință politică a pionierilor, a 
activului său de bază, reflectată 
în creșterea capacității de ac
țiune și a asumării unor răspun
deri mai mari de către ei înșiși 
și în rezolvarea unor probleme 
care stau in fața școlii și a or
ganizației in noul an școlar. Fo
rumul a constituit un bun exa
men atestind existența acestei 
capacități. Ne interesează cu 
deosebire cum se va realiza ac
tivizarea politică, evident, la ni
velul capacității de înțelegere a 
copiilor, ca una din principalele 
temelii ale acțiunii organizației.

Al doilea element îl consider 
creșterea impresionantă a nă
zuinței copiilor de unitate, de în
tărire a colectivității lor pionie
rești, de consolidare a legături
lor sufletești și de îmbogățire a 
acestora, de a acționa cu forte 
comune pentru realizarea obiec
tivelor care-i preocupă. El vor
besc cu multă insistență despre 
climatul vieții de grupă, de de-

ceasta va fi, sînt convins, forța 
motrice a mișcării pionierești, 
care va stimula realizarea cu 
bune rezultate a obiectivelor 
care stau în fața noastră de a 
sprijini școala, de a educa pe 
copii in spiritul normelor eticii 
și echității socialiste, ca tineri 
revoluționari, ca cetățeni. Punc- 
tînd direcțiile muncii, de edu
cație politică, morală, civică, 
pionierii și-au propus un țel de 
atins : să îmbunătățească mun
ca, incit fiecare să fie conștient 
de menirea sa în societate, că 
el este un participant activ la 
viața țării.

Cea de a treia temelie a for
ței de acțiune a organizației, așa 
cum se conturează și deja ca
pătă viață, este întărirea cola
borării cu Uniunea Tineretului 
Comunist. Titlul de utecist ii 
captivează pe copii, ei sint ho- 
tăriți să dea tot ce pot pentru 
a fi demni de acest titlu si să 
ceară de la organizația U.T.C. 
tot ceea ce se poate.

— Precizați, vă rugăm, ci- 
teva aspecte ale acestei co
laborări așa cum au privit-o 
pionierii.

— S-a creat un cadru organi

zatoric foarte larg pentru întă
rirea și îmbogățirea ideii de 
prietenie și colaborare dintre 
pionieri și uteciști. Din acest 
punct de vedere, eu aș sublinia 
cîteva elemente. Copiii aprecia
ză apariția in viața detașamen
tului de pionieri a instructorului 
utecist. Apoi, măsura luată re
cent ca pionierii deveniți ute
ciști în clasa a VIII-a și care 
vor fi solicitați de pionieri și a- 
leși din nou comandanți ori 
membri în comandamentele pio
nierești, să poată să-și exercite 
mai departe rolul de conducător 
în organizația pionierilor. Păs
trarea încă un an a fostului pio
nier, devenit utecist, în frun
tea detașamentelor și unită
ților de pionieri oferă un cadru 
de dezvoltare a calităților aces
tor copii, asigură și o continui
tate în munca de conducere a 
organizației pionierilor, foarte 
importantă pentru asigurarea 
continuității muncii educative, 
pregătindu-1 totodată pe acti
vistul organizației U.T.C. Faptul 
că pionierii comandanți de uni
tăți vor fi cuprinși în comitetele 
U.T.C. pe școli și secretarii co
tețelor U.T.C. din școlile gene
rale vor face parte nemijlocit 
din comandamentele unităților 
de pionieri, că se vor intensifica 
și întări relațiile dintre unitatea 
de pionieri și organizația U.T.C. 
din fabrici și uzine — aducînd 
după sine dezvoltarea spiritului 
muncitoresc, adîncirea muncii 
de educație politică a pionieri
lor — reprezintă un foarte bun 
cadru al colaborării despre care 
aminteam.

— Ce doriți să Ie adresați 
pionierilor pentru noul an 
de muncă pe care-1 încep ?

— Să-și respecte angajamen
te luate în fața _ artidului, a 

tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
așa cum au făcut întotdeauna, 
dar mai bine, cu și mai mari 
succese, demne de anul in care 
organizația revoluționară a co
piilor implinește un sfert de 
veac. l

5

MOBILITATE
(Urmare din pag. I)

țisfacția nevoii de a ști, eliberarea neîncetată de orice limite 
în fața valorilor culturii. Ea înseamnă, apoi, extensiune și 
cuprindere într-un efort constant și generos al statului pen
tru adîncirea accesului la știința de carte. Cheltuielile pen
tru învățămînt reprezintă peste 7 la sută din totalul cheltuie
lilor de la bugetul de stat. In ultimul deceniu au fost co
nexate la circuitele educației 35.000 noi săli de clasă in forme 
ale învătămîntului presuperior. In același timp, Școala supe
rioară și-a amplificat zestrea materială cu 306.000 meiri pă- 
trați de construcții.

Am dobîndit peste 110.000 locuri noi în internate și cămine, 
30.000 de noi locuri în cantinele studențești. Mobilitatea în
vătămîntului nostru traduce, în fond, în termenii săi specifici, 
mobilitatea întregii noastre societăți. Educația este, din 
această perspectivă, beneficiara nemijlocită a creșterii eco
nomice.

Așezarea mai bună a structurilor conținutului, formelor și 
metodelor educației școlare, infuzia statornică de moderni
tate, deschiderea spre practică și lucru de laborator, spre 
exercițiu activ și eficient - toate acestea conturează 
dimensiune a mobilității unui sistem de învățămînt 
cu aptitudinea de a se racorda mereu mai bine la 
socială și la ritmurile facerii socialismului.

Mobilitate înseamnă, în fapt, a rezolva operativ 
mele spinoase ale acestui imens agregat social 
educația. A decide pentru rapida depășire a unor dificultăți 
și pentru eliminarea unor deficiențe care încă persistă și frî- 
neoză ridicarea spre

Așadar, dincolo de 
de fond a noului an 
tate. Un an în care, 
turor celor din jur, elevii și studenții nu vor pregeta să îm
pletească formele variate ale muncii, în consens de opinie 
și acțiune. A munci cu dăruire, unde și cînd este nevoie, în
seamnă a adăuga încă o notă la atributul mobilității școlii, 
la orientarea ei consecventă spre viață, spre trebuințele ne
mijlocite ale mersului înainte al întregii societăți.

o altă 
investit 
nevoia

proble-
care este

calitate.
ziua de miine, se dă startul in cursa 
școlar. Va fi un an al muncii de cali- 
simțindu-se copărtași la eforturils tu-

CONCURS
DE ADMITERE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÎNTUL 

SUPERIOR
Ministerul Educației și Invă- 

țămîntului anunță :
în vederea completării locu

rilor planificate pentru anul 
universitar 1973/1974, la unele 
facultăți și secții din învățămin- 
tul superior tehnic și la facul
tățile de fizică din cadrul uni
versităților din București, Cluj, 
Iași și Craiova se va organiza 
un nou concurs de admitere, în
tre 20 și 24 septembrie.

în învățămîntul superior teh
nic — cursuri de zi și serale — 
concursul se va desfășura con
comitent pentru ingineri și sub- 
ingineri.

Vor avea dreptul să participe 
Ia acest concurs numai candida
ți} băieți care au satisfăcut ser
viciul militar, cei scutiți de 
serviciul militar, precum și fe
tele.

înscrierile se fac la sediul 
instituțiilor de învățămînt su
perior pînă la 19 septembrie a.c. 
inclusiv.

Lista facultăților și secțiilor la 
care se organizează un nou con
curs de admitere va fi publicată 
în ziarele „România liberă" și 
„Scinteia tineretului", precum și 
>n presa locală. La sediile insti
tuțiilor de învățămînt superior 
se va afișa numărul locurilor 
pentru care se organizează con
curs.
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STRlNGEREA VIAȚA DEpRGANIZAȚIE

Ce stă în putința noastră, 
nu intră în discuție

La Conțești buna 
organzare își spune 

cuvîntul

Astăzi inginerul Vasile Huș- 
tea e nemulțumit că n-a reu
șit să transporte 150 tone în- 
grășămînt la cîmp : cupa esca- 
vatorului este mică, orice-al 
tace nu reușești să transporți 
mai mult de 100. Au fost împră
știate 1 300 tone. Ca de obicei, 
oamenii își fac datoria. Partici
parea în totalitate : 325 din 325 
de cooperatori.

Despre această zi ne vorbește 
inginerul Vasile Huștea, pre
ședintele C.A.P.-ului Conțești, 
județul Teleorman : „Astăzi, 
cîmpul a decurs în mod aproa
pe normal (referire la impo
sibilitatea de a transporta 
150 tone — n.n.). S-au recol-

termina pe 15 octombrie ; în 
continuare, recoltatul porumbu
lui ce-a mai rămas și elibera
rea terenurilor, astfel ca pînă 
la 15 noiembrie să se efectueze 
și arăturile pregătitoare pentru 
primăvară.

Ce ne îngreunează munca : nu 
avem suficiente îngrășăminte, 
lipsesc piesele de schimb la 
tractoare, mai ales cauciucurile 
din spate ; din acest motiv 
pierdem zile, adică tone de 
produse ; mașinile de recoltat 
vin din fabrică fără setul obli
gatoriu de piese de schimb, su
durile sînt făcute de mîntuială, 
le sudează din nou S.M.A-ul, 
nu există note tehnice pentru 
exploatare. Amănunte care, re
pet, costă statul nebănuit de 
mult și care amănunte, după 
cite îmi dau seama, nu sînt de 
neremediat.

NICOLAE ADAM

„PLUS" CU „MLNUS" NU SE 
COMPENSEAZĂ CIND ESTE

tat 15 hectare ricin, între o- 
rele 5—9, apoi s-a trecut, la 
floarea soarelui ; ricinul us
cat se scutură și înțeapă. M-am 
gîndit, din nou, la înființarea 
unei cantine în C.A.P., să poată 
mînca oamenii mîncare caldă. 
Nu avem construcție, nu _ avem 
nici fonduri. Ne mai gîndim. 
cine știe ! C.L.F-ul nu a ridicat 
6 500 tone ceapă care începe să 
se deterioreze. Povestea se re
petă ca-n anii din urmă, mai 
nierdem bani munciți. dar... 
Chiar să nu existe nici o re
zolvare ? (Explicații din care
reiese clar culpa acestui mult
discutat C.L.F. — n.n.)- Nici
baza de receDție nu primește la 
timp. Mașinile așteaptă 5—6
ore. noi nu putem recolta cul
turile de toamnă în ritmul pro
pus. Din cîmp totuși le adu
cem la sediu de unde le reîn- 
cărcăm pentru bază. O muncă 
în plus, consum de carburant, 
întîrzierea celorlalte lucrări. Am 
aflat că vor mai deschide o gu
ră de primire. Poate așa...

C.A.P.-ul are 3 595 hectare te
ren arabil din care anul acesta. 
1 140 au fost cu grîu și 722 cu 
porumb. La porumb obți
nem peste 6 650 kg boabe la 
hectar. Pe anumite porțiuni, 
peste 8 000. Putem depozita 
3 700 tone boabe și porumb si
loz ; din acest punct de 
vedere sîntem liniștiți. Des
pre transport : avem 10 trac
toare cu remorci și zece cami
oane care duc 100 de tone la 
un singur drum. în ce privește 
campania de însămînțări : 1200 
hectare de grîu și 200 orz ; 100
masă verde ; au fost arate și 
fertilizate 915 ; în iarnă S.M.A.- 
ul va trage „pe brînci" pentru 
a repara plugurile și discurile 
care au spart piatră, nu pă- 
mlnt ; semănatul griului se vă

NEPĂSAREA E MAI REA CA BRUMA 
DAR POAIE E! COMBĂTUTĂ MAI LESNE

LA C.A.P. Ilia mari cantități de legume se 
depreciază în cîmp iar cel care trebuie să 
organizeze culesul se plimbă pe bicicletă și 
dă vina pe calamitățile de astă primăvară.

împreună cu Valentin Cio- 
banu, inginerul șef al coope
rativei agricole din Ilia, jude
țul Hunedoara, vizităm grădina 
de legume. întîi ne prezintă te
renurile calamitate în primăvară 
unde buruienile au atins un 
stat de om, apoi ne conduce 
spre suprafețele care au rezis
tat intemperiilor. Nimic de zis. 
Recolta e frumoasă, îmbelșugata. 
Ardeii dolofani așezați în și
ruri lungi drepte îți fac cu o- 
chiul îndemnîndu-te să le ad
miri auriul împrumutat de la 
soare. De cealaltă parte se în
tind castraveții care nu se lasă 
nici ei mai prejos așteptînd 
momentul să fie culeși și in
troduși în borcane. Unii au 
crescut peste măsură și s-au în
gălbenit.

— Cînd s-a făcut ultima re
coltare ? l-am întrebat pe tînă- 
rul inginer.

în grafice, ni se spune, ei 
sînt culeși din trei în trei zile, 
în realitate insă cooperatorii 
își amintesc de castraveți și ar
dei numai la zile mari. Am a-

vut ocazia să vedem pe viu cum 
decurge o zi de muncă la gră
dina de legume. La ora 10 au 
apărut două femei cu corlele 
subsoară. Peste o jumătate de 
oră au venit trei tinere, pe ia 
11 apare și brigadierul Viorel 
Sorea pe bicicletă. „Avusese 
ceva treburi prin satul vecin, în 
Săcămaș". La amiază se înjghe
base în fine o formație de lucru. 
Organizarea lasă mult de dorit 
și pentru aceasta e vinovat in 
primul rînd brigadierul. (Din 
discuția avută cu cooperatorii 
am dedus că în același „ritm" 
se lucrează în fiecare zi). De 
altfel cantitatea recoltată pină 
acum exprimă elocvent hărnicia 
legumicultorilor din Ilia. Din 
cele 237 tone de legume pe care 
conform graficelor la zi trebuie 
să le expedieze C.L.F.. au li
vrat doar 37 tone. La tomate 
n-au predat decît o tonă din 65 
contractate ; la ardei gras două 
tone din 45, la castraveți 19 tone 
din 70 ș.a.m.d. La nici unul din
tre sortimentele contractate nu 
a fost realizat planul nici mă
car în proporție de 50 la sută.

Cu alte cuvinte nu a trecut o 
calamitate — inundațiile — și a 
venit alta op nepăsarea — care 
se dovedește a fi la fel de pă
gubitoare. în orice moment 
poate cădea bruma și truda de 
un an de zile a legumicultori
lor se va irosi în van. Tovarășa 
ingineră reclama lipsa forței de 
muncă. Indiscutabil că numărul 
cooperatorilor e insuficient dar 
susținem cu aceeași tărie că 
nici cei exlstenți nu lucrează 
cu randamentul maxim. Radio
grafia zilei de muncă prezentata 
mai sus e elocventă. Trecind 
prin comună, ești uimit insă și 
de un alt aspect : numărul mare 
al locuitorilor, în special tineri, 
care pierd vremea fără rost

populînd bufetele și restauran
tele, umblînd hai-huj pe străzi. 
Nu e vorba în acest caz tot de 
o defecțiune de organizare, ae 
insuficienta preocupare a facto
rilor de răspundere pentru atra
gerea oamenilor la muncă ? Se
cretara comitetului comunal al 
U.T.C., Eleonora Cernău, ne-a 
declarat răspicat că pină la înce
perea noului an școlar nu poate 
face nimic. Numai atunci vor fi 
scoși pe cîmp elevii. Noi cre
dem că se putea interveni mal 
operativ și pînă acum. La gră
dina de legume am întîlnit elevi 
din satul Săcămaș care au venit 
la muncă din proprie inițiativă. 
In sat există atîția tineri care 
ar putea face același lucru, dar 
nu sînt solicitați. Iată un as
pect care trebuie să dea de 
gîndit celor care se ocupă de 
soarta agriculturii din Ilia. Nu 
de alta, dar pe piețele din ora
șele județului Hunedoara, cas
traveții și ardeii constituie de 
multe ori o raritate. Nu-i pă
cat ca la Ilia să fie lăsați să 
putrezească ?

AL. BALGRADEAN

La C.A.P. Conțești — porum
bul a fost cules. Acum este 
momentul tnsilozării. Pe cîmp 

se ară fi se disouiește.

Foto: O. PLEC AN

In Insula Mare a Brăilei 
s-a încheiat recoltarea florii soarelui

în Insula Mare a Brăilei 
eforturile pentru strîngerea 
recoltei în condiții optime 
cunosc, o rodnică intensifi
care. Cei 8 000 de oameni 
care lucrează aici. în majo
ritate tineri, acționează e- 
nergic. dovadă fiind în acest 
sens ritmul mediu atins în

recoltarea porumbului : pes
te 500 hectare zilnic. Dar o 
dovadă concludentă o con
stituie și încheierea. în 
cursul zilei de ieri, a cam
paniei la floarea soarelui de 
pe întreaga suprafață culti
vată, de 1 800 hectare.

I. CHIRIC

în livezi fructele 
cad, iar culegă

torii pleacă 
în excursie!

Ieri la sediul cooperativei 
agricole din Cimpulung Mus
cel, birourile președintelui și 
al inginerului șef erau goale. 
Am înțeles că trebuie să ne 
îndreptăm pe dealurile cu 
pomi unde recoltatul începu
se cu o săptămână mai înain
te, și unde, desigur, prezența 
dînșilor se impunea. Am fă
cut însă drumul degeaba. Pre
ședintele Vasile Bulacu și in
ginerul șef Grigore Pascacov, 
împreună cu 120 de coope
ratori plecaseră în excursie / 
La București sau în altă par
te, nu contează.

Dar acum era momentul 
pentru turism p

I. A.
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• CONTRIBUȚIA PREȚIOASA A 
CERCETĂRII* ȘTIINȚIFICE UNI
VERSITARE

Cadrele didactice de la Institutul politehnic 
din Cluj s-au alăturat efortului general pe 
care constructorii și montorii din întreaga țară 
îl depun în îndeplinirea integrală a planului 
de investiții, elaborînd noi tehnologii de mare 
eficiență. Astfel, în baza unui nou procedeu 
tehnic, stabilit de un grup de specialiști 
clujeni, în orașele Dej și Cîmpia Turzii a fost 
terminată construcția a două noi clădiri des
tinate unor noi centrale telefonice și servicii 
poștale. Construite integral din elemente pre
fabricate, cele două clădiri au fost asamblate 
ușor și rapid. Timpul în care au fost ridicate 
aceste două clădiri este cu circa 50 la sută 
mai redus în comparație cu durata de execuție 
a altor clădiri similare, realizîndu-se totodată 
importante economii de materiale.

încadrați în mișcarea „Cercetarea univer
sitară în spirijinul producției", membrii cate
drei de beton armat au mai rezolvat o serie 
de probleme tehnice ridicate de constructorii 
diferitelor șantiere din Transilvania și Banat. 
La Arad, pe șantierul Combinatului de îngră
șăminte chimice, ei au propus o soluție con
structivă nouă, care înlocuiește grinzile cu 
carcasă metalică, autoportantă din proiectul 
inițial cu grinzi din beton armat, ceea ce duce 
la economii de peste 100 tone oțel.

• CONSTRUCTORII SEVERINENI 
LUCREAZĂ ÎN CONTUL TRI
MESTRULUI PATRU

Colectivul Grupului de construcții căi ferate 
nr. 7 Drobeta-Turnu Severin, unitate care a 
realizat căile de circulație feroviară și rutieră 
în zona Sistemului hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier", a îndeplinit, joi, planul 
pe primele 0 luni ale anului. De la 1 ianuarie, 
constructorii acestei unități au predat benefi
ciarilor aproape 30 obiective, iar alte 20 sînt 
pregătite pentru a fi date în exploatare pînă 
la sfirșitul lunii septembrie. Calculele arată că 
la sfirșitul celor trei trimestre, constructorii 
severineni vor încheia un bilanț consemnînd 
un volum suplimentar de lucrări în valoare de 
20 000 000 lei. Prin aceasta, ei vor raporta în
deplinirea a 80 la sută din planul anual de 
investiții, Bilanțul prefigurează o productivi
tate superioară celei prevăzute în plan și circa 
500 000 lei economii peste sarcinile stabilite.

BUCURI ȘTI

U.T.C. din Zalău și Jibou, cu

Sălajul, acest județ nordic a 
pornit in ultimii ani intr-un 
ritm rapid pe drumul industria
lizării. E de la sine înțeles că 
așezarea acestor noi rosturi ale 
locurilor și ale oamenilor, nu se 
poate petrece de la o zi Ia alta 
împlinirile adăstind adesea întîi 
sudoarea obișnuinței și a expe
rienței trudnic căpătate, feno
men pe care îl resimt din plin 
tinerii, mulți tineri angajați în 
noile întreprinderi ale orașului: 
întreprinderea de armături in
dustriale Zalău, Filatura de 
Bumbac, „Ceramica" etc. Se 
creează, astfel, un vast te
ren de acțiune organizațiilor 
de tineret, pe tărîmul mun
cii politice de formare și dez
voltare a conștiinței munci
torești a acestor tineri venițl 
de la munte sau de la cim- 
pie pentru a îmbrăca salopeta 
albastră a producției industriale. 
Evident, organizațiile U.T.C., au 
ele însele de luptat cu greutățile 
inerente începutului, cu dificul
tățile create de fluctuația încă 
mare, de lipsa de experiență a 
unora dintre membrii lor.

Prilejul pe care mi l-a oferit 
recent o brigadă a C.C. al 
U.T.C., pornită să sprijine mun
ca organizației U.T.C. județene, 
a condus la concluzia că orga
nizațiile U.T.C. din cele două o- 
rașe, ca și celelalte ale județu
lui, au incontestabil unele rezul
tate notabile în activitatea lor 
cu tinerii și, dacă ar fi să ne 
referim numai la locul I pe 
țară pe care organizația jude
țeană Sălaj l-a ocupat anul tre
cut pentru rezultatele obținute 
in munca patriotică, ne dăm 
seama de posibilitățile imense 
de care dispun tinerii acestor 
meleaguri. în același timp, exis
tența a peste 40 la sută tineri 
angajați printre muncitorii în
treprinderilor industriale ale ju
dețului a făcut ca aceștia să-și 
aducă o însemnată contribuție 
la îndeplinirea și depășirea pla
nului economic al județului pe 
primele șapte luni ale anului, 
acțiunile întreprinse de organi
zațiile U.T.C. avind un însem
nat rol în îndeplinirea de către 
aceștia cu succes a sarcinilor 
și angajamentelor asumate la 
începutul anului. Dezbaterile 
organizate cu tinerii pe teme 
privind disciplina în producție 
(la întreprinderile „Armătura" 
și la „Ceramica" din Zalău), 
privind calitatea (la „Cerami
ca"), acțiuni ca „Prietenii nou
lui angajat" (la I.I.L. „Steaua 
Roșie" și Filatura de bumbac), 
inițiativele „Fiecărui tînăr — 
fruntaș In muncă, modul de 
comportare" (la Remiza C.F.R. 
Jibou, acțiune soldată cu 600 t. 
combustibil convențional econo
misit și cu înregistrarea unei 
singure absențe nemotivate în 
cursul acestui an), „Fiecare tî
năr cu norma zilnică realizată" 
(la „Fabrica mixtă" Jibou unde, 
în urma mobilizării tinerilor 
pentru realizarea de economii, 
s-au obținut 10 tone economii 
de metal) etc, precum și con
cursurile profesionale desfășu
rate au fost .tot atîtea pîrghii e- 
ficiente folosite de organizațiile

bune rezultate. Cazacterul lor 
concret, precum, și experiența 

;■ deja acumulată în lânii anteriori 
>> în organizarea unor asemenea 

activități au fălcut ca ele să iși 
atingă scopul, prezentînd o 

'. rhare atracție in rindul tineri- 
l lor.
jl Privind toate aceste rezultate 
£ s-ar părea că totul stă bine. Că 
fe ar putea sta și mai bine înțelegi 

atunci cînd treci de la imn ;.- 
nea aceasta de ansamblu a acti- 

B vității, la amănuntele muncii 
; ; organizatorice. Să exemplili- 
H căm : Ia Filatura de bumbac, 
I ! brigada a depistat peste 200 
I ; de tineri uteciști neluați în evi- 
j dență, adică aproape o treime 
Ij din efectivul actual al organiza

ției, în timp ce alți aproane 140 
de tineri, plecați din întreprin
dere, nu au fost scoși din evi- 

j dență nici pînă acum. „Plus cu 
minus se compensează", se vor 
fi gîndit membrii comitetului 

. U.T.C. ai întreprinderii, dar. in 
. realitate, rezultatul este un mi

nus general ce impietează pu
ternic asupra activității de or
ganizație. Nu mai miră pe ni
meni, în aceste condiții, faptul 

i că despre primirea în U.T.C. 
nici nu s-a auzit anul acesta 

'! aici, deși membrii brigăzii, fără 
eforturi deosebite și nebenen- 

: < ciind de cunoașterea anterioară 
G a organizațiilor, au depistat 30 

de tineri neutectiști. Existența 
p lor constituie o premisă lm- 
y portantă pentru întărirea or- 

ganizației, pentru ca rezultatele 
deja obținute să ajungă la posi- 

țj. bilitățile reale de care dispune 
organizația de tineret din în- 

S< treprindere. în aceeași măsură, 
1; la Jibou, organizația U.T.C. a 
k cooperației meșteșugărești a 

crescut într-o singură săptă- 
$4 mină, prin luarea în evidență 
t a uteciștilor „scăpați" pină a- 
: tunci și depistați de colectivul 

brigăzii, cu 50 la sută. Tot aici, 
9 lipsa de preocupare Dentru 
J. creșterea organizației U.T.C. pe 
* calea primirilor de noi membri 
j merge mină In mină cu dezin

formarea și cu formalismul ra
portărilor trimise la comitetul 
județean al U.T.C. Astfel, in 
trimestrul I, organizația orășe
nească raportează 25 de neute- 
ciști, deși din propriile docu
mente, primite de la organiza
țiile din subordine, rezultă 30 
de neuteciști ; în trimestrul II, 
situația „se schimbă" : 48 sînt 
raportați la județ, 12 figurează 
In rapoartele organizațiilor.

Sînt situații care, prin simpla 
lor expunere cifrică, arată posi
bilitățile masive de care dispun 
încă organizațiile U.T.C. pe li
nia îmbunătățirii activității și a 
vieții de organizație. Sînt mo
tive suficiente ca măsurile pre
conizate pe linia îmbunătățirii 
muncii organizatorice să fie 
transpuse nelntirziat în prac
tică. ținînd seama și de faptul 
că noile organe ce vor fi în cu- 
rînd alese la adunările de dare 
de seamă și alegeri vor avea 
nevoie de o situație completă și 
clară, pentru ca activitatea lor 
să demareze în bune condiții de 
la început. Pentru aceasta, pre
mise există suficiente.

MARIAN GRIGORE

LA ARTICOLUL „COLAB3- 
RIND, CONSTRUCTORUL Șl 
BENEFICIARUL SPORESC 
CONTINUU RITMUL DE 
EXECUȚIE" AZI RĂSPUND :

Ing. VICTOR CHIRIBAU, 
adjunct al ministrului eco
nomiei forestiere și mate
rialelor de construcții :

— La întreprinderea de 
tîmplărie metalică s-a re
simțit lipsa de ciment. 
Ministerul a luat măsurile 
necesare pentru ca de la 
Medgidia cimentul să fie 
livrat in ritm normal. La 
această dată toată cantitatea 
a fost asigurată. Au început 
să se toarne pardoselile, au 
mai rămas de executat circa 
3 000 mp. S-au asigurat ca
drele muncitorești ale bene
ficiarului care ajută la lu
crărilor de construcții și 
montarea utilajelor.

— Ce alte măsuri au fost 
luate în legătură cu a- 
ceastă nouă unitate ?

— Am întocmit progra
mul pentru pregătirea pro
ducției specificînd materia
lele necesare. S-a înaintat 
Ministerului Construcții
lor Industriale — benefi
ciarul produselor acestei 
fabrici — specificația pro
duselor pentru a putea fi 
introduse în lucrările anu
lui viitor. Am avut o discu
ție cu cadre de conducere 
din M.C.I. prilej cu care 
s-a prezentat lista produ
selor noi pe care le va exe
cuta întreprinderea, prețuri
le la care le vom oferi și 
am obținut acceptul.

Ing. VASILE CRACIU- 
NESCU, director general 
adjunct în Centrala mate
rialelor de construcții :

— In legătură cu asigura
rea materiei prime ce ne 
puteți spune ?

— Privind Fabrica de 
produse din mase plastice 
pentru construcții din Bu
zău nu se ridică proble
me speciale. Noi am făcut 
intervențiile necesare la 
M.A.G.F. și odată cu in
trarea unității respective în 
probe tehnologice se va a- 
sigura și materia primă.

LIDIA POPESCU

FURNIZAȚI URGENT UTILAJELE
Doi tineri au scris 

la gazeta de perete

SI FABRICA DIN OOICESFI VA FURNIZA 
CĂRĂMIZILE ATll DE AȘTEPTATE

Pînă la data la care ne aflăm 
prima capacitate a Fabricii de 
produse ceramice din Doicești 
trebuia să furnizeze economiei 
naționale peste șase milioane 
bucăți cărămizi normale. Cum 
insă termenul ei de intrare in 
funcțiune nu a fost respectat, 
această obligație prevăzută in 
planul de stat nu a putut fi o- 
norată. Căutînd să deslușim cau
zele care au condus la această 
situație, aflăm:

— Pînă în aprilie a.c. — ne 
informează reprezentantul bene
ficiarului, tovarășul Popescu Sil
vestru, șeful serviciului inves
tiții — lucrarea a fost încre
dințată Șantierului Fieni a 
Trustului de construcții indus
triale Ploiești. Sfirșitul anului 
1972 a coincis cu existența unor 
restanțe in valoare de peste 10 
milioane lei, restanțe la care 
s-au adăugat apoi alte trei mi
lioane lei in primele luni din 
1973. Fapt care, în cele din urmă, 
a determinat conducerea trustu
lui să-i retragă mandatul, edi
ficarea în continuare a obiecti
vului fiind repartizată Șantie
rului Buzău.

— Cum s-a reflectat acest 
„transfer" în graficele de exe
cuție ?

— Indiscutabil, în mod po
zitiv — precizează Vasile Poro- 
jan, secretarul de partid al nou
lui obiectiv industrial. Timpul 
pierdut însă de către Șantierul 
Fieni n-a mai putut fi recupe
rat, era practic imposibil, oricite 
eforturi ar fi depus și au depus 
constructorii actuali. în conse
cință intrarea în funcțiune a li
niei tehnologice nr. 1 a fost a- 
mînată.

— Pînă cind 1
— Luna aceasta, ne asigură 

tovarășul Teodor Păușan. mai
stru principal al șantierului, din

punct de vedere al construcției 
capacitatea despre care vorbim 
va fi gata pentru probe.

— Datorită atenției mai mari 
acordată de către Trustul de 
construcții industriale Ploiești 
acestui obiectiv — ne spunea 
interlocutorul nostru — pe șan
tier au fost trimiși încă o sută 
de oameni — trei echipe de dul
gheri, una de lăcătuși, una de 
betoniști — a fost întărit, de 
asemenea, parcul de vehicule și 
utilaje cu autobasculante și 
buldozere.

— Aș vrea să remarc — spu
nea maistrul principal Teo
dor Păușan — că nici bene
ficiarul nu rămine indiferent la 
această „grabă" de a apropia cit 
mai mult momentul, amînatul 
moment, al trecerii pe producție 
a capacității amintite. Perma
nent. alături de noi. în schimbul 
de zi sau în cel de noapte lu
crează 40 de tineri muncitori 
dintre angajații fabricii. Ceea 
ce ne îngrijorează însă este că 
nici pină acum nu ne-au fost 
asigurate incă toate utilajele 
pentru montaj.

— într-adevăr. așa stau lucru
rile — confirmă tovarășul Po
pescu Silvestru, șeful serviciu
lui investiții. Dar nu noi ca be
neficiari purtăm responsabilita
tea acestei întîrzieri.

— Dar cine ?
— Unitatea de servicii tehni

ce pentru obiective în construc
ție din București, unitate care 
are datoria de a trata cu furni
zorii execuția și livrarea lor pe 
șantier. Deși ni s-a promis în 
repetate rînduri că problema u- 
tilajelor restante va fi rezolvată 
cel tîrziu pînă pe data de 15 
august, sîntem siliți să consta
tăm că totul a rămas la stadiul 
de promisiune, așa incit plat
forma transbordoare. două vase 
pentru centrala termică, cilindri

hidraulici n-au ajuns încă Ia 
noi.

— Cine sînt furnizorii ?
U.M.U.M. Baia Mare, U.C.R.U. 

și U.U.S. București. întreprin
deri cu care, de altfel am luat 
și noi legătura, și nu o dată, dar 
fără rezultat.

Ajunși în acest stadiu al in
vestigațiilor noastre să recapi
tulăm datele anchetei întreprin
se : așadar datorită nerespectării 
termenului de dare în funcțiune 
a primei capacități de la Fa
brica de produse ceramice din 
Doicești economiei naționale nu 
i-au fost livrate pînă la data 
actuală peste șase milioane bu
căți cărămizi normale. E ade
vărat în ultimele luni pe șan
tier se remarcă o schimbare a 
opticii privind ritmul de exe
cuție al investiției, constructo
rul și beneficiarul conlucrînd 
cu bune rezultate pentru a scur
ta la maximum durata întîrzie- 
rilor. Pentru a nu asista 
insă la incă o devansare a dării 
în exploatare a liniei de cără
mizi se cere ca acestor eforturi 
să li se adauge și cele ale în
treprinderilor furnizoare de u- 
tilaje. Colectivele acestor uni
tăți industriale trebuie să în
țeleagă că fiecare zi pierdută 
aici, la Doicești, înseamnă im
posibilitatea producerii a peste 
80 000 bucăți cărămizi, materiale 
de construcție așteptate la rîn- 
dul lor cu nerăbdare pe alte 
șantiere. Nu ne îndoim că în 
fața acestei realități aoelul lan
sat de constructorul Fabricii de 
produse ceramice va găsi ecoul 
așteptat la cei cărora Ie este 
adresat, livrarea neîntirziată a 
utilajelor restante reprezentînd 
o datorie care nu poate și nu 
trebuie să mai fie tergiversată.

GH GHIDRIGAN

Cele două articole expuse la 
gazeta de perete mi-au atras a- 
tenția. Purtau semnăturile a 
doi din tinerii atelierului de 
prelucrări prin așchiere, 
transformatori, din cadrul în
treprinderii „Electroputere" 
Craiova. Se numesc Sandu 
Constantin și Victor Păduraru. 
Titlurile materialelor : „Disci
plina — factor activ în desfă
șurarea planului de producție" 
și „Calitatea produselor — o 
necesitate". La prima vedere 
nimic deosebit. Doi tineri sem
nează două articole. Dar...

— A fost o hotărire a orga
nizației U.T.C. — ne spune 
Mihail Sîrbu, secretarul comi
tetului U.T.C. al secției trans
formatori. Cei doi tineri erau 
deficitari tocmai la disciplină 
— Sandu Constantin — și ca
litate — Victor Păduraru. Și 
atunci ce și-au zis : hai să-i 
punem să scrie la gazetă toc
mai despre aceste probleme. 
Și n-a fost rău c-au gîndit așa...

Că a fost bine că s-a pro
cedat așa ține să ne spună 
tocmai unul din „împricinați", 
strungarul Victor Păduraru.

— Nu sînt prea vechi în a- 
cest colectiv. M-am calificat 
la locul de muncă. La început 
mă descurcam. Și piesele erau 
mai ușoare. Dar pe parcurs 
exigența a crescut, mi se ce
reau piese mai complicate. Nu 
le-am acordat o atenție deose
bită. Rezultatul ? Am început 
să dau rebuturi. Pînă într-o 
zi cînd băieții m-au luat serios 
la întrebări. De altfel, discuții 
mai avusesem eu și mai îna
inte, dar nu prea le dădusem 
importanță. Dar acum m-au 
pus în încurcătură. Trebuia să 
scriu un material la gazetă 
despre calitate. Eu!? M-am

chinuit vreo cîteva zile. In cele 
din urmă l-am scris. Și...

Se oprește. încerc să aflu ur
marea. Nu-mi zice decît: „si 
vă spună tovarășul maistru". 
Tovarășul maistru se numește 
Florea Sandu.

— Lecția colectivului i-a 
prins bine. L-a îndemnat la o 
muncă mai atentă. A învins 
greutățile care se manifestau 
prin unele goluri în pregătirea 
profesională. In acest atelier 
trebuie precizie mare în exe
cutarea pieselor. A înțeles și 
Victor acest lucru. Ce pot 
spune acum despre el ? Că 
în ultima perioadă n-a mai 
dat nici un rebut.

Printre cei 22 de tineri ai 
atelierului erau doi care-i um
breau activitatea. Unul care 
dădea rebuturi și alini care 
lipsea sau intîrzia frecvent de 
la serviciu. Colectivul atunci 
i-a chemat la ordine. Primele 
discuții n-au dat roade. Se 
gîndeau la un moment dat să 
le facă caricatura. S-au răz- 
gîndit. la să încercăm... Și au 
încercat.

In drum spre ieșirea din a- 
teller întîlnesc un semn de
circulație : „interzis". Ce si
caute un asemenea semn în-
tr-un atelier de producție 7 
Mai ales că aici nu se constru
iesc turisme. Citind mai jos, 
enigma se dezleagă" „Sens in
terzis risipei de materiale". 
Deci la inițiativa întreprinde
rii tinerii au răspuns cu moda
lități proprii. Puterea colecte 
vului și-a pus serios ampren
ta. „Este interzis tinerilor un 
alt sens decît cel al întregului 
colectiv" — par a spune chipu
rile tuturor. Cele două exem
ple dovedesc că acest adevăr 
a fost înțeles pe deplin.

ION TOMESCU
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PIRITUL REVOLUȚIONAR, AL. D. SIMU, contabil, 
București:

SPIRITUL CULTURII DE MASA
BRĂILA

copiilor mei — am doi, o 
fetiță în clasa a 11-a și un 
băiețel într-a IlI-a — și, 
iată, din nou mă pregătesc 
pentru școală (...)”.

că, prin iulie, credeați că 
nu e. Nimic nu mai e veș- 
să aibă un sfirșit, unde, 

Și- 
întrebe și. fără să ne

Cu ochii picrduți după
„Lotca de aur“-tiți atenți
să nu ruginească și acru!

din nou! club a! tineretului
Se vor împlini curind doi ani de la lucrările Plenarei C.C. al 

P.C.R. din 3—5 noiembrie 1910. în dezbaterile plenarei s-a sub
liniat că atît culturii de mas» în general cit și așezămintelor 
culturale de orice tip le revin sarcini sporite în asigurarea ca
drului propice educației multilaterale, mai ales a tinerilor, in 
crearea unor baze educaționale capabile să Ie inspire acestora 
o atitudine comunistă responsatălă față de muncă, viață, socie
tate, față de proprietatea obștească, față de tradițiile naționale 
și sociale înaintate ale poporului, față de progresul neîntrerupt 
al țării.

Ne propunem într-o serie de analize să vedem nivelul actual 
al activității unor instituții culturale, acordind o atenție prefe
rențială celor aflate în subordonarea directă a organizațiilor de 
tineret.

Sala de dans, spațioasă, stră
lucește de curățenie. în afara, 
formației din care fac parte și. 
soliști laureați ai concursului și. 
festivalului de muzică ușoară; 
„Lotca de aur", clubul mai este 
și sediul societății literar-artis- 
tice „Panait Istrati", a unui, 
cerc de artă plastică, a cine- 
clr'iului, al cenaclului. în sfirșit,. 
ca .inetul destinat studierii ști
ințelor social-politice, biblioteca,, 
o cafenea literară in curs de 
amenajare, o serie de săli do
tate divers — iată la prima ve
dere cum arată clubul tineretu
lui din Brăila.

însă, în pofida auspiciilor 
bune care pledaseră pentru si
guranța unor intervenții dina
mice, îndrăznețe ca și pentru 
complexitatea mijloacelor. am 
fost constrinși la o seamă de 
revizuiri.

Pe parcursul a opt săptămîni 
suveranitatea indiscutabilă o au 
șahul, serile cultural distractive 
și repetițiile soliștilor de muzică, 
ușoară.

N-am vrea să se înțeleagă că 
susținem diminuarea părții des
tinată agrementului. E nevoie,, 
firește, și de așa ceva, tinerii 
iubesc muzica și vor să danseze. 
Dar a lăsa, din neglijență, să 
pară că numai asta ne intere
sează. că întreaga activitate a. 
clubului este orientată în func
ție de aceste criterii care ne 
conduc spre facil (facil verificat 
chiar cu ocazia „Lotcii de aur"!) 
a arăta mai puțin interes la ce 
se intimplă în restul săptăminii, 
cînd nu se dansează înseamnă, 
nici mai mult nici mai puțin, să 
uiți sensul primordial al exis
tenței clubului, să confunzi un 
mijloc din arsenal cu obiectivul 
fundamental in virtutea căruia 
acesta a fost creat. Ceea ce s-a 
putut vedea cu prilejul con
cursului „Lotca de aur" ne ne
dumirește : la atîta să se redu
că activitatea cultural-distrac- 
tivă a U.T.C.-ului la Brăila ? 
Poate înlocui un concurs slab 
— oare încurajează veleitaris-

îndeplinesc cu dificultate pla
nurile economice din lipsa for
ței de muncă. Sint oferite în 
aceste întreprinderi mii de pos
turi dar nu sînt ocupate de că
tre tineri nici a zecea parte din 
ele. Am avut prilejul să discut 
cu cîțiva 
pretențioși, 
muncească, 
că trebuie 
pentru societate, insă unii 
teaptă altceva, 
fără consum 
prin birouri, pe lîngă mape și 
mașini de scris ; alții se pregă
tesc, chipurile, să se angajeze 
in unități economice 
mează să intre în 
peste luni și luni de 
amină cit pot. între 
rea infracțională își 
victime noi tocmai 
acestor tineri care au prea mul
te ceasuri libere și le consumă 
în fel și fel de ocupații situate 
la granița conflictului cu legea, 
insuficient controlați, insufici
ent antrenați de activități utile. 
Iată o atitudine în transforma
rea căruia clubul poate avea un 
rol mare pentru că el dispune 
nu numai de cadrul potrivit ci 
și, presupunem, de mijloace 
necesare atingerii problemelor 
de disciplină socială, destinate 
luptei împotriva moravurilor și 
obiceiurilor înapoiate, a lenei, 
a cîștigurilor fără muncă. Cum 
se desfășoară, însă, la club, o 
asemenea acțiune de maximă 
importanță ? Iat-o, așa cum am 
surprins-o noi. Un ofițer de mi
liție a fost invitat să le vor
bească tinerilor despre legătura 
între respectarea legilor statu
lui, atitudinea față de muncă și 
starea infracțională. Pe scaune, 
vreo 20 de 
16 ani. Vin 
Naval. Cine 
ședința de 
maistrul
Așa că au venit să facă act de 
prezență
așteaptă s-o zbughească afară,

dintre solicitatorii 
Teoretic, toți vor să 

toți acceptă ideea 
să facă ceva util 

aș- 
mai cald, mai 

de energie, mai

care ur- 
producție 

zile și așa 
timp, sta- 
recrutează 
din rîndul

ucenici între 15 și 
de la

nu va fi
la club,

instructor.

Șantierul 
prezent Ia 

le-a spus 
o pățește.

și de pe acum abia

• ALEXANDRU ROTARU, lăcătuș, membru al comitetului 
U.T.C. de la I.U.G. „Progresul" : Cred că se simte nevoia 
unei modificări a opticii care stă la baza alcătuirii programe
lor Clubului tineretului. Sînt unilaterale, riscă să alunece pe 
panta divertismentului facil. Pe mine mă preocupă ideea asta 
pentru că noi am muncit serios ca să facem dintr-un fost 
restaurant degradat un edificiu demn să poarte numele de 
club al tineretului. E, cum s-ar spune, casa noastră, am fă
cut-o cu miiniie noastre, prin muncă patriotică. Oare n-ar 
invăța nimic tovarășii care îi coordonează activitățile din or
ganizarea celorlalte două cluburi, „Progresul" și „C.C.H.", 
cluburi cu vechi tradiții și experiență din orașul nostru ?

• AUREL BURLACU, sudor, secretarul comitetului U.T.C. 
din secția construcții metalice de la I.U.G. „Progresul" : Noi, 
aici, am mai discutat intre noi, am ințeles că la club n-o 
prea scot tovarășii la capăt și ne-am gîndit să le facem niște 
propuneri pentru îmbogățirea programului. Așa au apărut 
joiie meseriilor in program. Sigur, e loc și pentru lucruri mai 
bune dar trebuie să ne dăm toți silința că altfel n-o să sc 
poată.

• VASILE MARINOV, instalator sanitar la întreprinderea 
de gospodărie locativă și amenajări în construcții : Eu pentru 
dans vin aici. Mie îmi place cum se desfășoară serile cul- 
țural-distractive cu dans. Dacă nu ești corect nu ești primit 
in sală. E bine că e cineva să-i obișnuiască și pe cei dezordo- 
nați cu disciplina.

•_ FANI ANTONIU, lăcătuș la Șantierul Naval : Altceva 
decît dans ? Da, ne petrecem timpul la jocurile mecanice sau 
jos, la șubah și ia masa de tenis. Cam alunecă parchetul dar 
merge. Pentru dans e numai bine. Și altceva decît dans și 
jocuri ? Nu știu, eu atîta știu că se face in sălile astea.

• GICU GHIUREA, întreprinderea de transporturi orășe
nești. E foarte bine că s-a făcut clubul. Grozavă idee. Tu
turor le place aici. Ai un șah, ai un radio, ai un TV, asculți 
o muzică, dacă ți-e sete te duci la bufet. Dacă ai noroc și nu 
ți-e prea cald ca să ieși afară în pauza de la dans poți auzi 
cite ceva interesant despre cum să te porți in lume, ca oa
menii. Tot ce e folositor pentru mine ca tinăr de 19 ani mi 
se pare bun și e păcat că bunul ăsta e încă puțin la clubul 
nostru.

mul, dacă nu într-o oarecare 
măsură, chiar parazitismul — să 
înlocuiască o adevărată activi
tate cultural-artistică ? Cu atit 
mai mult nu putem fi de acord 
cu reducerea activităților cu a- 
devărat efecte educative.

Dezechilibrul se accentuează 
cînd comparăm exigențele orga
nizatorice acordate unor mani
festări in comparație cu altele. 
Serile cultural-distractive, de 
pildă, au fast, ținuta partici- 
panților este supusă decenței, 
pauzele sint destul de des fo
losite pentru prezentarea unor 
momente nu lipsite de bun gust. 
Ce se întimplă, însă, in rest ?

Există, în oraș sau in raza 
orașului, intreprinderi care-și

la joacă. în pripă, surprins, știa 
că va vorbi în fața unui audi
toriu cu altă medie 
și cu alte probleme 
ofițerul își modifică 
structura expunerii și 
la proiectul inițial se rezumă la 
cîteva sfaturi părintești.

Sursa conținutului lacunar al 
unor acțiuni educative, al eșuă
rii totale a altora, pentru că 
există destule și din acestea, 
chiar dacă ne abținem de la 
exemplificări prea numeroase, 
pornește de la erori organiza
torice evidente.

— N-avem suficientă experi
ență, se susține, clubul a fost 
inaugurat abia în urmă cu două 
luni, cînd vom avea un meto-

de virstă 
de viață, 
din mers 
renunțînd

dist priceput vom pune punct 
multor lipsuri, vom răspunde 
mai bine cerințelor multilaterale 
pe care le ridică viața de zi 
cu zi a tinerilor din municipiul 
Brăila.

E un punct de vedere comun 
al tovarășilor Nicolae Albu, se
cretar 
Brăila 
deanu, 
tetului 
U.T.C., 
sectoarele de cultură ale celor 
două comitete. în ceea ce ne 
privește, nu subscriem la el. 
Argumentul nostru principal 
este că durata scurtă de exis
tență a clubului este compen
sată cu prisosință de caracterul 
de continuitate al preocupărilor 
educative ale organizației noas
tre revoluționare. Nu acum se 
începe la Brăila acțiunea edu
cativă. Clubul, recent înființat, 
ar fi avut rolul de a da un 
sediu și un cadru activităților 
existente. Cei ce coordonează 
astăzi activitatea educativă la 
nivelul clubului, și ne referim 
îndeosebi la tovarășul Constan
tin Ardeleanu, directorul aces
tei instituții, pină mai deunăzi 
șef de sector în cadrul aparatu
lui județean U.T.C., cunosc 
foarte bine caracterul unor 
asemenea preocupări. Chiar și 
fără sondajul de preferințe re
cent întreprins în rîndul diver
selor categorii de tineri brăileni, 
opțiunile mari ale celor solici
tați le erau bine cunoscute inter
locutorilor noștri, așa cum 
sînt cunoscute tuturor acelora 
care muncim în cadrul organi
zației de tineret. Un club al 
tineretului trebuie să strîngâ, 
să valorifice și să dea expresie 
înalt educativă unor preocupări 
existente, să stîrnească opinii, 
să. provoace pasiuni, să afle un 
cadru adecvat și o conciliere cu 
adevărat avizată tuturor preo
cupărilor ce animă pe membrii 
diverselor organizații U.T.C. Nu 
pe seama unui metodist trebuie 
lăsată această preocupare de a 
face din club o amplă cutie de 
rezonanță a multiplelor preocu
pări ale tinerilor. în anch.ta 
următoare ne vom ocupa de 
aceea de modul unilateral in 
care se desfășoară activitatea 
de aici.

al Comitetului județean 
al U.T.C., Laurian Po
prim secretar al Comi- 

municipal Brăila al 
al altor activiști din

ne

MIRCEA TACCIU

„...nici nu știu cînd a 
trecut vacanța de vară a

Da, așa e. Fac prinsoare 
vacanța e veșnică. Ei bine, 
nic. Dacă și vacanța poate 
Doamne, o să ajungem ? Mai ieri era încă august 
deodată, intr-o zi, fără să ne ' ■ - -
ceară voie, a venit septembrie. Asta-i situația ! Viața 
trebuie privită în față, nu putem umbla cu fofîrlica. 
Azi dimineață (am văzut cu ochii mei și am auzit cu 
urechile mele) a explodat o castană pe trotuar. As- 
cultați-mă pe mine, dragă tovarășe Simu și alți dragi 
tovarăși, că nu-s elev de ieri, de azi : acesta a fost 
semnalul. începe școala. Castana n-a căzut întimplător. 
Nimic nu-i întimplător, cum atît de just am învățat.

Da, așa e. Iar mergem la școală, dragi părinți !
Mergem la școală de cind ne știm. Cel puțin eu, de 

cite ori mă pling că mă doare spatele și medicul mă 
suspectează de reumatism cronic, răspund :

— Aș ! E de la ghiozdan. L-am purtat în copilărie, 
îl port azi prin copiii mei. Nu văd de ce m-ar ierta 
nepoții.

Iar mergem la școală, dragi părinți !
Și încă mult mai devreme 

Ele încep școala poimiine. Noi...
Uniforme... rechizite...
Pină acum ne întîlneam cu un 

o înghețată, la o bere sau mai 
te-am intîlnit la „Confecția". La 
ghețată, la o bere sau mai multe, ne declaram parti
zanii unui realism viguros. La „Confecția" dialogam 
in cel mai pur stil absurd :

— 38 mărimea a doua ?
— Nu. 36 cu șliț.
Pină mai ieri intram în librărie ca să Întrebăm :
— Aveți Sorescu ? Nu s-a dat încă la topit cartea 

maistrului X ? A apărut ediția a 78-a cărții maistru
lui Y ? Acum, în sfirșit, intrăm chiar cu gîndul de a 
cumpăra :

— 10 dictando de-o sută, un pix bicolor, un echer de 
plastic, că pe alea de lemn le roade copilul în dinți și 
nu mai poate calcula „legea reciprocității resturilor 
pătratice" descoperită de Euler și redescoperită 
Gauss...

Iar mergem la școală, dragi părinți !
Și, pe cuvînt, oricit am vrea noi s-o facem pe 

menii serioși și gravi, ne apucă un dor cumplit de 
pilărie, de 2 ori 2 fac patru, de banca de lingă 
reastră, de colegul cu ochelari, de „subțirica" recep
ționată in recreație, de colega cu cei mai frumoși ochi 
din Cosmos, de tocilarul și pîrîtorul clasei, de repeten
tul plin de coșuri pe față, de mirosul de terebentină și 
de greerele ascuns în soneria școlii, de rîsul conta
gios, stirnit din senin și pe care nici Bergson nu _ l-a 
putut explica, de neînfricatul Ștefan cel Mare călare 
pe cal și de meditativul Newton care, stînd sub un 
măr, s-a gîndit că ar prinde grozav de bine omenirii 
dacă ar descoperi el „legea atracției universale"...

Iar mergem la școală, dragi părinți !
Succes — și să ne vedem
„Stimate O.P.-L, 

citesc cu regularitate ru
brica „De la om la om” și 
m-am gîndit să vă scriu și 
eu, Bodica R., farmacistă, 
Oradea. Am văzut că pri
miți tot felul de scrisori 
care cuprind tot felul de 
întrebări, astfel îneît 
m-ar mira ca,

decît odraslele noastre. 
Noi am și început-o.

prieten 
multe, 
o calea

Ia o cafea,la 
Zilele astea 
sau la o in-

de

oa- 
co- 
fe-

Ei încă mai spun că n-am 
făcut un lucru bun, dar a 
trecut un an și jumătate 
de la căsătorie și sînt 
foarte fericită. Comunic cu 
soțul meu pe foarte multe 
planuri. Ne iubim sincer, 
maturitatea iubirii lui îmi 
dă o siguranță care-mi 
umple viața de bucurie. 
Avem foarte multă încre
dere unul în altul, modul 
nostru de existență este 
îmbogățit de faptul că fie
care dintre noi este foarte 
ocupat, ne vedem de tre
buri și apoi ne împărtășim 
satisfacțiile muncii. Îmi 
place să-l ascult, îmi ex
plică tot felul de lucruri, 
îmi vorbește despre o 
mulțime de cărți pe cate 
însă n-am reușit încă să le 
citesc, îmi stîrnește pofta 
de a mă cultiva în conti
nuare. El este profesor de 
istorie, este pasionat de 
meseria lui, lungile noastre

incursiuni în trecut, prin 
ceea ce îmi povestește, 
sint plăcute, frumoase și 
tandre. Citim versuri, as
cultăm muzică, eu sînt cea 
care dau ideea unor mici 
copilării pe care el le ac
ceptă bucuros. In felul a- 
cesta ne apropiem — ca 
virstă — venind unul spre 
celălalt și, vă rog să mă 
credeți, părinții mei gre
șesc foarte mult crezînd că 
voi fi nefericită. Și, ca și 
părinții mei, greșesc toți 
cei care cred că doi oa
meni între care există o 
diferență de virstă de 
peste zece ani, nu se pot 
iubi. Dimpotrivă. Eu sper 
ca prospețimea dragostei 
noastre să se mențină me
reu, întreținută de since
ritate. In încheiere, vă 
mulțumesc pentru răbda
rea cu care mi-ați citit 
scrisoarea și aștept să-mi 
răspundeți".

re
in

vedeam, seara mai vor- 
beam la telefon, dar. de 
regulă, ne vedeam dumi
nicile. Frumoasa noastră 
prietenie nu ă întîrziat să 
dea roade. Am învățat de 
la ea o mulțime de luc'uri 
bune, ne completam 
ciproc, ea a devenit
acest timp cea mai bună 
elevă din clasă. Mama 
mea a început s-o îndră
gească. Încetul cu. încetul, 
prietenia noastră s-a trans
format în dragoste. Prima 
dragoste, cea de la 18 ani. 
Nu sînt un cinic, dar nici 
un om care să nu-mi dau 
seama, cel puțin din toată 
literatura pe care am ci
tit-o, că la 18 ani. dra
gostea, oricit ar fi de în
flăcărată, de romantică și 
de sinceră, nu poate și nu 
trebuie să meargă prea de
parte... nici chiar cu gîn- 
dul... Din acest moment 
al prieteniei noastre, zilele

bească pe socoteala ei. 
l-am luat mereu apărarea, 
fără să știe, dar la un 
moment dat m-am hotărît 
să vorbesc cu ea. Să-i 
spun că nu trebuie să mă 
mai caute atît de des, că 
e mai bine să continuăm 
vechea noastră prietenie. 
N-am reușit s-o conving și 
asta m-a îndepărtat gro
zav de ea. Sigur, poate 
n-am dreptate, poate o 
fată de 18 ani e mult mai 
mare decît un băiat 
18 ani, poate gîndwile 
sînt îndreptățite. Dar, 
scriu deschis, există 
lipsă de demnitate a 
în toată povestea asta, 
care nu mai e scuzată de 
nimic. De ce vine mereu 
la mine acasă ? De ce nu 
se păzește, măcar de ceea 
ce vorbesc vecinii ? De ce 
dă atît de ușor din umeri 
și nu-i pasă de nimic P 
Înțeleg frumusețea dăruirii

de 
ei 

vă 
o 

ei
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nu 
într-o zi, 

să fiți întrebat: Care este 
adevărata rețetă a iubirii ? 
Răspunsul dv. ar suna 
probabil cam așa: Se 
amestecă 200 gr de zile cu 
soare cu 50 gr de seară cu 
lună, se adaugă cîteva 
picături de duioșie, topită 
puțin și lăsată să se răr 

| ceașcă, se mai aruncă un 
vîrf de cuțit de praf de 
bună dispoziție, două lin
gurițe de rîs cu lacrimi, o 
linguriță de emoție și 4—5 
flori de mușețel. Se lasă 
o jumătate de oră, apoi se 
dă la cuptor și se servește 
cald, proaspăt, tinăr... 
Bineînțeles, corespondentul 
ar fi pe deplin lămurit, ar 
urmări exact rețeta și ar 
fi în cel mai scurt timp 
fericit. Dar ce vă faceți 
dacă vă întreabă un tină*: 
Care e diferența de vîrstă 
optimă între o femeie și 
un bărbat pentru ca o 
căsătorie să fie fericită ? 
Cum îi răspundeți ? Dacă 
vă luați inima în dinți și 
spuneți: Eu cred că cel

la anu’ promovați 1
mai bine este ca el să fie 
mai mare decît ea cu atîția 
ani cit este diferența înăl
țimii, în centimetri, dintre 
ei — riscați să primiți 
multe scrisori care să in
firme acest științific punct 
de vedere. Ați primi, sînt 
sigură, o scrisoare 
așa: Am cu 8 cm 
mult decît soțul meu, sînt 
cu 8 ani mai mare și totuși 
nu ne înțelegem; mă bate 
mereu în bărbie... Sau 
alta: Am 1,62 m, soțul 
meu are 1,63, este cu 6 
ani mai mare decît mine 
și totuși sîntem fericiți... 
Bine, sigur, probabil ați 
mai putea răspunde și alt
fel, după cit chef de haz 
sau de ne-haz ați avea în 
acea zi. Eu vreau să vă 
scriu despre mine și des
pre un răspuns 
care l-ați putea 
diferență de 15 
soți nu este 
neimaginat, nu 
rău, nu este un criteriu 
pentru a renunța la o căsă
torie.

Și acum, lăsînd gluma 
la o parte, o să vă scriu, 
pe scurt, povestea mea. 
M-am căsătorit la 27 de 
ani cu un om cu 15 ani 
mai mare. Părinții mei 
s-au opus cu înverșunare 
acestei căsătorii, însă, din 
fericire, nu i-am ascultat.

cam 
mai

sigur pe 
da: că o 
ani între 
ceva de 
este ceva

Mulțumirile pentru răbdare le primesc, ele fiind me
ritate, dacă țin seama de nu tocmai scurta introducere 
pe care o redactezi, punîndu-te în pielea mea și încer- 
cînd să-ți imaginezi cum aș răspunde eu la niște între
bări mai dificile. Ei bine, deși nu mi-a displăcut pa
rodia, n-aș răspunde așa — dar asta-i altă căciulă. Mai 
departe, problema pe care o ridici, sau, mai exact, pe 
care o ridică propria ta viață, mi se pare de un real 
interes pentru cititorii acestei rubrici. Pe aceștia i-aș 
ruga să-ți mai citească o dată scurta biografie senti
mentală, neomițînd un amănunt care ar putea trece 
neobservat : acela că ai 27 de ani, și la 27 de ani ești 
suficient de matură ca nu numai să iubești un om cu 
mulți ani mai mare, dar să și faci totul*ca această iu
bire să se păstreze. Crezi că dacă ai fi întîlnit un ase
menea om la 17 sau 18 ani, lucrurile s-ar fi prezentat 
la fel ? Este o întrebare la care m-ar bucura să-mi 
răspunzi, să-mi răspundă și alții. Plecînd de la pre
misa că rubrica de față mai are și funcția de schimb 
de experiență între generații, mă bate gindul — în ca
zul că voi primi destule și interesante scrisori cu pri
vire la această problemă — să dedic dezbaterii ei un 
spațiu mai larg. Părerea mea este că merită. Nu mă 
îndoiesc că atît tu, Rodica R., cit și alți cititori, ați 
așteptat de la mine, acum, azi, un răspuns mai puțin 
ocolit. Nu pot ascunde că, în general, am un anume 
punct de vedere legat de dragostea Ori căsătoria intre 
o tînără și un bărbat cu mulți ani mai virstnic decit 
ea, dar vreau să fiu cinstit și să recunosc că sînt po
sesorul unei opinii pe care încă nu mă simt în stare 
s-o apăr pină la capăt, fiindcă n-am încă suficiente 
argumente s-o apăr. O dezbatere cu o largă participare 
a tinerilor mi-ar fi, in egală măsură, și mie de folos.

au început să devină mult 
mai puțin bogate și mult 
mai plicticoase decît îna
inte. Ea venea la mine și 
îmi repeta mereu „te iu
besc”, se uita pierdută în 
ochii mei, nu mai era în 
stare să discute altceva cu 
mine. In celelalte zile îmi 
dădea foarte des telefon, 
nu se putea abține, mă 
căuta tot timpul, n-o mai 
recunoșteam. Filmele și 
cărțile deveneau pentru ea 
neinteresante, învățătura, 
pentru ea, devenea un 
supliciu — chiar a rămas 
în vara aceasta corigentă. 
Venea mult mai des la 
mine, îmi spunea că mă 
va aștpeta oricît voi dori 
eu pentru a ne căsători. 
Uneori, seara, mama mea 
o Oprea la noi. la ea în 
cameră, să doarmă ca să 
nu meargă prea tîrziu 
acasă, stînd foarte depar
te. Încetul cu încetul, de
sigur pe nedrept, vecinii 
mei au început să vor-

ei, frumusețea renunțării 
la ea. Dar nu înțeleg ji nu 
aprob purtarea ei în urma 
discuției foarte lucide cu 
mine. Nu mă poate păstra 
cramponîndu-se de mine. 
Și nici lăsîndu-mă pe mine 
s-o apăr la infinit de birfa 
vecinilor. Aș fi extrem de 
bucuros să reiau vechea 
mea prietenie cu ea, colo
rată cu puțină poveste de 
iubire. Sînt sigur că și ea 
ar avea mai mult de 
cîștigat dacă s-ar înfrîna 
puțin, dacă renunțarea ei 
ar fi de alt ordin, unul 
superior, cel anihilînd im
pulsurile și gesturile exage
rate pentru virstă și situa
ția noastră de elevi. Fete
lor, nu vă pierdeți dem
nitatea I Nu vă pierdeți 
luciditatea I Nu prin asta 
ne cîștigați!

Vă mulțumesc pentru 
publicarea scrisorii și aș
tept cîteva cuvinte de la 
dv. care să-mi confirme 
adevărul gîndurilor mele”.

„Tovarășe redactor, 
mă numesc DAN BUTUB 
și sînt elev în anul IV al 
unui liceu din Galați. Am 
împlinit, nu de mult, 18 
ani. Vă scriu și vă rog 
să-mi publicați scrisoarea 
pentru că rîndurile mele 
aș vrea să le citiți nu nu
mai dv., ci și toate fetele 
de 18 ani, poate chiar și 
cele mai mari; cred că 
vor avea ceva de învățat. 
Dar, să trec la concret. 
Sînt un elev cu rezultate 
bune la învățătură, îmi 
văd conștiincios de trea
bă, mi s-a încredințat și o 
muncă de răspundere pe 
linie de U.T.C., căreia mă

străduiesc să-i fac față. 
Toate acestea vi le scriu 
nu ca să mă laud, ci ca 
să vă faceți o idee exactă 
asupra preocupărilor mele. 
In afară de școală, de
sigur, îmi place să mai 
citesc, să merg la specta
cole, mai ales la concerte.

Anul trecut m-am îm
prietenit cu o colegă din- 
tr-o clasă paralelă. Aveam 
aceeași vîrstă, 17 ani. Ea 
era bună handbalistă, du
minicile avea meciuri, 
după meciuri venea la 
mine acasă și vorbeam, ne 
uitam la televizor, apoi ne 
plimbam puțin. La școală 
eram ocupați, nu ne prea

Aleg din propria ta scrisoare acele cîteva rînduri pe 
care le împărtășesc și care, evident, îți pot confirma 
gindurile. Iată-le : Fetelor, nu vă pierdeți demnitatea ! 
Nu vă pierdeți luciditatea ! Nu prin asta cîștigați 
băieții !

MIHAI ANTON, Brașov.
Ca și tine, mai sint și alții care „doresc să-mi îm

părtășească ceva între patru ochi". Nu refuz pe ni
meni. Poftește la București, cere la redacție numărul 
meu de telefon și, dacă o să fii atit de amabil să nu 
mă suni chiar la 3 noaptea cînd, uneori, îmi permit 
să mai și dorm, îți fixez o întîlnire. Socotesc însă că 
ne putem înțelege destul de. bine și prin scris. Nu dau 
consultații la domiciliu, pentru că, în principiu vor
bind, n-am căderea să dau consultații, nu cred în ase
menea consultații și nu mi-a trecut niciodată prin 
minte să transform rubrica aceasta într-un cabinet de 
consultații. Titlul ei e clar. Discutăm de la om la om 
și nu o dată greșim omenește.

Pe sîmbăta viitoare !

UN BILANȚ EDIFICATOR
(Urmare din pag. I)

— în 
zării în 
nomiei, 
prioritare ce stau în fața Mi
nisterului Industriei Meta
lurgice ?

contextul moderni - 
ritm susținut a eco- 

care sint sarcinile

tată de temperaturi joase. De a- 
semenea, va trebui rezolvată cit 
mai rapid și problema fabrica
ției șinelor de cale ferată cu o 
mare rezistență la rupere.

— Dintre problemele cele mai 
actuale ce stau in fața industriei 
metalurgice românești se impun 
a fi menționate in primul rind 
realizarea exemplară a sarcini
lor de plan, reducerea cheltuie
lilor materiale, sprijinirea celor
lalte ramuri industriale pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen, perfecționarea proce
selor tehnologice și asimilarea 
în ritm susținut de noi mărci 
de oțeluri cu caracteristici teh
nice superioare, dîndu-se o aten
ție sporită in special asimilării 
fabricației oțelurilor de rulmenți 
la nivelul calitativ impus de 
prescripțiile licențiatorului ex
tern, asimilarea fabricației de 
noi produse plate din oțeluri su- 
dabile de construcție, fabricația 
profilelor din oțeluri sudabile de 
construcție cu rezistență garan-

(Urmare din pag. I) 
„ore calme" și ziarul respira 
încă a rotativă. Porneam 
spre Simbăta, și scurtele po
pasuri la Sinaia, Predeal și 
Făgăraș măreau parcă 
tanța. Așa se 
orice îndrăgostit.

Ce-i Simbăta ? 
mare poligon al 
riștilor spre crestele Alpilor 
Transilvaniei, cum sint nu
miți Făgărașii. Acum vreo 
două decenii, in marginea 
pădurii Braniștei, în apropie
rea mînăstirii brîncovenești, 
pe malul piriului Sîmbăta. o 
întreprindere și alta din 
Brașov, Făgăraș, Sibiu și-au 
ridicat case de vacanță. Sim
ple, fără pretenții, ieftine : 
lămpi cu gaz și mincarea din 
rucsac, paturi 
apă de Ia izvor, 
lipsa de 
minunea de ozon 
care-i înconjura ? S-a 
repede vestea și au început 
să bată la ușă mai toți îm- 
pătimații Făgărașilor — dru
meți cu toți Bucegii în spa
te, alpiniști umblători pe pe
reți și peste hăuri. Pe scurt,

dis- 
intimplă cu

Cel mai 
lansării tu-

de lemn și 
Ce 

confort pe
Și

eonta 
lingă 

liniști 
dus

— Sarcinile creșterii can
titative și diversificării ca
litative a producției de me
tal a țării antrenează și ma
rele potențial de creație și 
cercetare de care dispune 
ministeșul. La acest aspect, 
al aportului cercetării, v-am 
ruga să vă referiți.

— Un rol important în reali
zarea prevederilor actualului 
cincinal revine sectorului de 
cercetare. Pentru cuprinderea 
problemelor și realizarea sarci
nilor acestui sector, pe lingă în
tărirea activității institutelor 
departamentale de cercetări — 
I.C.E.M. și I.M.N.R, — am dez
voltat sectoare puternice de 
cercetare la centrale, in care 
sint antrenați un număr mare 
de specialiști cu experiență in 
producție, aceasta contribuind 
și Ia utilizarea mai rațională a 
cadrelor cu pregătire superioară 
din întreprinderi.

Cercetarea va contribui direct 
la realizarea programului vast 
de asimilări de produse noi, la 
diversificarea producției, la in
troducerea de tehnologii moder
ne, la acțiunea de lărgire a ba
zei de materii prime indigene, 
la reducerea consumurilor spe
cifice.

Creșterea indicatorilor tehni- 
co-economici in cadrul actuale
lor tehnologii trebuie să condu
că la modificarea substanțială 
și la optimizarea agregatelor 
existente. Pe de altă parte in
troducerea turnării continue va 
fi însoțită de o optimizare și 
uniformizare a proceselor teh
nologice de elaborare, astfel in
cit să se poată exploata integral 
avantajele turnării continue.

în același timp vor fi amplifi
cate cercetările pentru crearea și 
asimilarea unor noi tipuri de 
produse și oțeluri solicitate de 
construcția de mașini și utilaje 
ca fabricarea oțelurilor aliate și 
înalt aliate, a tablelor electro
tehnice, tablelor groase din oțe
luri inoxidabile, a tablelor sud- 
țiri, benzilor și profilelor ușoare 
și a sirmei din oțel aliat.

In domeniul aliajelor de alu-

miniu, In perspectivă, vor 
studiate noi mărci din sistemele 
aluminiu-siliciu cu conținut ri
dicat de silicu, aluminu-cupru- 
magneziu și aluminiu-zinc-mag- 
neziu precum și noi tehnologii 
de turnare și cu prelucrare 
plastică în flux continuu.

— Vă rugăm tovarășe mi
nistru să ne spuneți cum 
este apreciată siderurgia ro
mânească dincolo de hotare
le țării ?

— Eforturile susținute pentru 
dezvoltarea siderurgiei noastre 
au fost conjugate cu preocupa
rea continuă pentru extinderea 
și intensificarea cooperării și 
colaborării economice pe plan 
internațional.

Datorită faptului că industria 
siderurgică a țării noastre se 
bazează, în prezent, în principal 
pe instalații noi, pe concepție 
modernă, calitatea produselor 
realizate satisface cerințele exi
gente ale pieții mondiale. A- 
ceasta ne-a permis intensifi
carea in ultimii ani a exportu
lui de produse laminate, în spe
cial plate, și țevi de oțel, în
tr-un mare număr de țări.

De menționat, in acest sens, 
că în prezent întreținem relații 
de afaceri cu mai mult de 600 
de firme din 46 de țări din toa
te continentele lumii.

această Mecca a inițiaților 
trebuia transformată : casele 
au devenit vile, s-a ridicat 
o frumoasă clădire-restau- 
rant, firele electrice și șo
seaua au conectat-o la civili
zație. Azi se cheamă „Com
plexul turistic Sîmbăta" ; 
sub firma aceasta eu Scriu 
MARE OSPITALITATE

Timotei Tohăneanu, 
nuator al
Savu Moga. 
Tămaș, frații 
cărui 90 de 
prezentate cu 
o expoziție internațională de 
pictură naivă de la Lugano, 
solicitate în săptăminile care 
urmează Ia un lung turneu

conti- 
vestiților iconari 

Ion Purcaru, 
Țimforea, ale 
lucrări au fost 
mare succes la

ĂT A
BUNA GOSPODĂRIRE 
merită din plin. O stațiune 
de prim rang, conturată în 
timp, prin inițiativele unor 
oameni care știau cit de 
mult folosește ziua de odih
nă petrecută la poalele mun
telui. Și zic : cite asemenea 
locuri nu se găsesc în țara 
noastră și ce prilej de bucu
rie pot aduce astfel de con
strucții, la început puțin 
costisitoare, fără calorifer și 
mochetă.

Aici la Simbăta își are a- 
telierul pictorul pe sticlă

Suedia. Neobositului 
meșter ii trebuie insă, spre 
desăvirșirea artei sale, „gia- 
jă“ sau „sticlă de glăjărie", 
adică acea foaie vălurită care 
era produsă inainte in cup
toarele din Arpaș, Cîrțișoa- 
ra, Porumbacu și Făgăraș. 
Directorul Muzeului Cetății 
Făgărașului imi spunea că 
într-o sală specială a pregă
tit totul pentru „darea focu
lui", a găsit și sticlarul po
trivit pentru asemenea is-

pravă, dar că mai lipsesc 
niscaiva semnături. Ce bine 
ar fi dacă cei așteptați ar 
face o excursie prin 
locului ! Cu foarte 
bunăvoință aici s-ar 
constitui o școală de 
pe sticlă, ducînd mai 
te un meșteșug străvechi, atît 
de apreciat azi în lumea în
treagă. Și mai are Sîmbăta : 
o herghelie, cu ai cărei cai 
s-ar putea organiza excursii 
hipo ; pădure rară și pante 
domoale pentru noua modă 
a plimbării pe schiuri, lucru 
posibil oricărui neinițiat in 
ale acestui sport ; un castel 
aparținind ultimului descen
dent brîncovean (începutul 
secolului al XIX-lea), folosit 
azi ca depozit de fructe, po
sibil muzeu de artă medie
vală și populară ; cîteva 
lacuri în cascadă care aș
teaptă mina gospodarului de 
bine să se transforme într-o 
mare păstrăvărie.

Sîmbăta-i tare frumoasă. 
Parcă m-am despărțit de ea 
ieri. Dar miine ? Miine o 
vreau și mai atrăgătoare. E 
dorința firească a oricărui 
îndrăgostit.

părțile 
puțină 
putea 

pictori 
depar- Bărbații

ROMANIA
FILM
prezintă

filmul pentru tineret

producție a studiourilor sovietice 
regia : EDMOND KEOSAIAN 
cu : ARMEN DJIGARHANIAN, MGHER 
MKRTCIAN

)
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAF CEAUSESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Costa Rica, JOSE FIGUERES FERRER, următoarea 
telegramă :

Ziua națională a Republicii Costa Rica îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa, Excelență, în numele Consiliului de Stat, al 
poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele 
mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate 
ponorului costarican.

Recenta vizită pe care am întreprins-o în frumoasa dv. țară, 
convorbirile fructuoase pe care le-am avut cu această ocazie 
mi-au întărit convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
existente între Republica Socialistă România și Republica Costa 
Rica vor cunoaște o dezvoltare ascendentă în interesul popoare
lor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președinte
lui Republicii Honduras, OSWALDO LOPEZ ARELLANO, ur
mătoarea telegramă :

Ziua națională a Republicii Honduras îmi oferă plăcuta ocazie 
de a vă adresa, Excelență, în numele Consiliului de Stat, al 
poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai 
bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate po
porului țării dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bu
nele relații existente intre Republica Socialistă România și Re
publica Honduras vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, in in
teresul popoarelor noastre, al păcii și cooperării internaționale.

Primire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului 
Central al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a primit vineri la a- 
miază pe Ghennadi Rojdestven
ski, artist al poporului al 
R.S.F.S.R.. laureat al premiului 
Lenin, conducătorul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii 
sovietice, care întreprinde un

Vineri dimineața, a avut loc la 
Consiliul de Stat solemnitatea 
inminării de ordine și medalii 
unor muncitori, tehnicieni și 
f acționari de la întreprinderea 
de materiale izolatoare Bucu
rești. pentru merite deosebite 
in muncă, cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de activitate a în
treprinderii.

Distincțiile au fost înminate 
de tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat, care, in 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
felicitat călduros pe cei deco
rați, urîndu-le noi succese in 
activitatea viitoare.

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală John Peyton, ministrul 
transporturilor al Marii Brita
nii.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întîmpinat de Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mini
strul transporturilor și teleco
municațiilor, de alți membri ai 
conducerii ministerului.

25 de ani de la crearea Republicii
Populare Democrate Coreene

Adunare festiva
Cu prilejul celei de-a 25-a 

aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
vineri la amiază a avut loc, la 
întreprinderea de alumină din 
Oradea, o adunare festivă.

La adunare au participat to
varășii Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C-R., președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al județului, Alexandru 
Andrițoiu, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie româno- 
coreene, redactor șef al revistei 
„ umilia", muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari din între
prindere, activiști de partid și 
de stat.

A luat parte Li Min Su, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București. în cuvîntul său ingi
nerul Constantin Ștefănoiu. di
rectorul întreprinderii, după ce 
a evocat semnificația deosebită 
a constituirii primului stat 
popular suveran și independent 
din istoria Coreei, a relevat 
succesele remarcabile pe care 
le-a obținut poporul coreean 
sub conducerea Partidului Mun
cii din Coreea, în frunțe cu to
varășul Kim Ir Sen, în construc
ția societății socialiste, efortu
rile sale neobosite în vederea 
înfăptuirii unificării indepen
dente și pașnice a țării — aspi
rație vitală a intragii națiuni 
coreene.

I
VAS1LE
VĂDUVA

Cu adinei mîhnire anunțăm 
încetarea din viață, în ziua 
de 13 septembrie, după o 
lungă și grea suferință, a 
colegului nostru, tînărul scrii
tor V*sile Văduva (născut în 
comuna Stîngăceana, județul 
Argeș, la 24 aprilie 1938). 
Prozator talentat, colaborator 
apropiat și apoi redactor al 
ziarului nostru, Vasile Vă
duva a desfășurat o bogată 
și apreciată activitate publi
cistică in coloanele „Scinteii 
tineretului". El s-a bucurat 
de stima și respectul cititori
lor, de prețuirea colectivului 
nostru redacțional. Amintirea 
lui va rămîne în inimile 
tuturor celor care l-au cu
noscut și apreciat pentru 
calitățile lui de om și scrii
tor.

REDACȚIA ZIARULUI 
„SCINTEIA TINERETULUI"

înhumarea va avea loc azi 
15 septembrie, ora 14, la cimi
tirul Străulești 2 (Șoseaua 
Mogoșoaia). 

turneu in țara noastră in cadrul 
planului de colaborare culturală 
româno-sovietică.

La primire, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, 
a participat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

A fost prezent, de asemenea 
V. S. Tikunov, ministru consi
lier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Au fost de față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Brita
nii la București, și membri ai 
ambasadei.

★
în aceași zi ministrul britanic 

a fost primit de Emil Drăgă
nescu cu care a avut o convor
bire privind dezvoltarea relați
ilor de cooperare în domeniul 
transporturilor între cele două 
țări.

Vineri noaptea s-a înapoiat în 
țară delegația parlamentar^ 
română, condusă de Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, care la in
vitația Marelui Hural Popular, 
a făcut o vizită de prietenie in 
R. P. Mongolă.

*
în drum spre patrie, delega

ția Marii Adunări Naționale s-a 
oprit la Moscova unde a avut o 
întrevedere cu Iadgar Nasriddi- 
nova, președintele Sovietului 
Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U-R.S.S. Cu acest pri
lej au fost abordate aspecte ale 
relațiilor parlamentare bilatera
le. în onoarea delegației, Iadgar 
Nasriddinova a oferit un prînz.

în continuare, a luat cuvintul 
ambasadorul Li Min Su, care a 
vorbit despre munca eroică a 
poporului coreean pentru înfăp
tuirea programului trasat de cel 
de-al V-lea Congres al Partidu
lui Muncii din Coreea în ve
derea realizării sarcinilor planu
lui șesenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale. De asemenea, 
referindu-se la lupta dusă pen
tru realizarea unificării inde
pendente și pașnice a țării, vor
bitorul a scos în evidență im
portanța programului în cinci 
puncte din 23 iunie a.c. prezen
tat de președintele R.P.D- Co
reene. tovarășul Kim Ir Sen.

în încheiere, ambasadorul a 
mulțumit pentru ajutorul sincer, 
material și moral, acordat de 
guvernul și poporul român po
porului frate coreean, subliniind 
totodată convingerea sa fermă 
că relațiile româno-coreene se 
vor consolida și dezvolta în 
lupta comună pentru victoria 
cauzei socialismului.

Începe 
difuzarea 

manualelor 
școlare 

CLASELE I-X
De la 15 septembrie, la o se

rie de librării din Capitală in- ' 
cepe difuzarea manualelor șco
lare pentru clasele I—X (in a- 
fara celor care se acordă gra
tuit). Unitățile alese sînt ampla
sate astfel, incit să acopere toa
te zonele Bucureștiului. Ele au 
primit cantități suficiente de 
manuale spre a putea satisface 
toate cererile cumDărătorilor. 
Astfel, Ia librăriile „G. Coșbuc", 
str. Lipscani, nr. 28, „M. Emi- 
nescu", str. Edgar Quinet. nr. 6, 
„N. Bălcescu", Calea Șerban 
Vodă, nr. 43, „L. Rebreanu", Șo
seaua Colentina, nr. 1, „B. P. 
Hașdeu", str. Drumul Taberei, 
nr. 8, „Lyceum", B-dul Păcii, 
nr. 140. „Tineretului", str. Schi
tu Măgureanu. nr. 2, Librăria 
„Copiilor", și Librăria nr. 1 din 
Sfîntul Gheorghe Nou, nr. 3, se 
găsesc toate manualele apărute 
pentru clasele I—X. De aseme
nea, sint pregătite seturi de ca
iete pe clase, iar la telefonul 
16 29 45 se pot solicita atit rechi
zite școlare, cit și lucrări reco
mandate elevilor ca bibliografie 
școlară. Unitățile au fost aprovi
zionate cu culegeri de probleme, 
dicționare, manuale pentru în
vățarea limbilor străine și altele.

Unitatea „Cartea la domici
liu" din Calea Rahovei, nr. 239 
expediază contra ramburs lu
crări de bibliografie școlară re
comandate elevilor.

H. L.

În legătură cu asasinarea președintelui
Republicii Chile Salvador, Allende Gossens

Prezentare de condoleanțe
9

la Ambasada chiliana
Vineri după-amiază, tovarășii 

Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Corne- 
liu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe au exprimat

Declarația Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist

Cei 2 600 000 membri ai 
Uniunii Tineretului Comunist, 
tinăra generație a României so
cialiste, împreună cu întregul 
nostru popor, iși manifestă 
profunda indignare față de lo
vitura de stat reacționară în
dreptată împotriva guvernului 
constituțional al Republicii Chi
le, guvern democratic și pro
gresist, emanație a voinței li
ber exprimate a poporului chi
lian.

Cu sentimente de adincă du
rere am aflat de crima odioasă 
căreia i-a căzut victimă pre
ședintele Salvador Allende Gos
sens, eminent om de stat, pa
triot înflăcărat și militant pen
tru înfăptuirea aspirațiilor vi
tale ale poporului chilian, pen
tru pace și colaborare între po
poare.

Uniunea Tineretului Comu
nist, exprimind poziția tineretu
lui român, condamnă cu toată 
hotărirea lovitura de stat, ac
țiunea criminală întreprinsă de 
forțele reacțiunii, sprijinite de 
cercurile imperialiste, care re
prezintă un atac împotriva for
țelor progresiste și patriotice, a 
cuceririlor poporului chilian, an
gajat în prefaceri înnoitoare, un 
complot care urmărește să înă
bușe, prin violență, prin încăl
carea flagrantă a ordinii consti
tuționale procesul de emancipa

Declarația Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 

din România
Studențimea română, alături 

de întreaga opinie publică din 
țara noastră este profund indig
nată și condamnă cu vehemență 
lovitura de stat din Chile, ac
țiune mișelească dezlănțuită de 
către forțele reacțiunii și im
perialismului, care a înlăturat 
guvernul legal, democratic și 
progresist, instaurat ca expresie 
a voinței și intereselor legitime 
ale poporului chilian.

Tineretul studios a primit cu 
adincă durere trista veste a a- 
sasinării lui Salvador Allende 
Gossens, eminent om politic și 
de stat, figură proeminentă a 
luptei poporului chilian, pentru 
triumful idealurilor sale de li
bertate, independență, democra
ție și progres, luptător pentru 
pace și colaborare intre po
poare.

întreaga studențime română a 
salutat și sprijinit cu căldură 
participarea studențimii demo
crate și progresiste din Chile la 
înfăptuirea unor profunde trans
formări economice, sociale și 
politice, ceea ce a dovedit că 
ea este un factor activ, alături

Mitinguri și adunări de solidaritate 
cu lupta forțelor populare și democratice 

din Chile
Dînd glas sentimentelor de 

profundă indignare și condam
nind lovitura de stat provocată 
de forțele reacțiunii în Chile, in 
cîrdășie cu imperialismul — oa
menii muncii din țara noastră, 
întregul popor infierează puciul 
militar împotriva Guvernului 
Unității Populare din Chile, Îm
potriva libertății și independen
ței naționale a poporului chi
lian, asasinarea mișelească a 
președintelui Salvador Allende, 
eminent patriot și om politic, 
luptător înflăcărat pentru pace 
și colaborare internațională.

în cadrul mitingului de pro
test care a avut loc la Uzinele 
,.23 August" din Capitală, miile 
de oameni ai muncii din aceas
tă mare întreprindere bucureș- 
teană și-au manifestat vibrant 
indignarea față de lovitura de 
stat militară din Chile.

Condamnăm cu cea mai fer
mă hotărire — a spus în cuvîn
tul său Liviu Jovmir, director 
la aceste uzine — acțiunea for
țelor reacționare, care au înlă
turat guvernul constituțional 
din Chile, încâlcind dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinul, de 
a-și alege el însuși, democratic, 
conducătorii, drumul de urmat. 
Reacțiunea a săvîrșit nu numai 
un atentat barbar împotriva li
bertății și independenței națio
nale a poporului chilian. împo
triva cuceririlor sale revoluțio
nare, ci a lovit — așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la conferința de pre
să de la Bogota — și în lupta 
de eliberare, de dezvoltare 
independentă a țărilor Americii 
Latine. 

la sediul Ambasadei Chiliene 
sincere condoleanțe în legătură 
cu asasinarea mișelească a pre
ședintelui Salvador Allende 
Gossens, eminent om de stat, 
patriot și progresist, conducător 
al poporului chilian prieten, mi
litant pentru pace și colaborare 
între popoare.

re națională și socială, o lovitu
ră dată luptei de eliberare, dez
voltării independente a țărilor 
din America Latină.

Tineretul nostru, asemenea 
întregului popor, animat de pu
ternice sentimente internaționa
liste, a sprijinit și sprijină pe 
deplin tineretul revoluționar și 
progresist din Chile, detașament 
important al procesului de în
făptuire a unor profunde trans
formări sociale, a cărui luptă 
este o expresie elocventă a lo
cului și rolului activ pe care 
tinăra generație îl joacă in 
epoca contemporană, pentru 
făurirea unei lumi mai bune, 
mai drepte, a colaborării, păcii 
și egalității intre popoare.

în aceste clipe de grea încer
care, cind sint curmate cu bru
talitate viețile multor fii ai po
porului chilian, printre care și 
numeroși tineri muncitori, ță
rani, elevi și studenți. Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, tineretul român iși 
exprimă deplina solidaritate cu 
tineretul și poporul chilian, con
damnă cu vehemență teroarea 
și represiunile dezlănțuite îm
potriva forțelor democratice și 
progresiste. Condamnind energic 
complotul reacționar, asigurăm 
tinăra generație progresistă din 
Chile, de care ne leagă profunde 
sentimente de prietenie și soli

de clasa muncitoare, de țărăni
me și intelectualitate, in lupta 
pentru dezvoltarea nouă, socia
listă a țării.

Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia, exprimind gîndurile și 
poziția întregii studențimi. în
fierează cu toată tăria și indig
narea complotul reacționar îm
potriva guvernului Unității 
Populare, care constituie un 
grav atentat la cuceririle și li
bertățile poporului chilian, un 
atac împotriva forțelor patrio
tice și progresiste din Chile și 
din întreaga lume, o serioasă 
amenințare pentru independen
tă și suveranitatea Republicii 
Chile.

Condamnind energic actele de 
teroare și măsurile de represiu
ne îndreptate Împotriva forțe
lor patriotice și progresiste din 
Chile, cărora le cad victime și 
numeroși studenți, tineretul 
studios din țara noastră cere în
cetarea imediată a valului de 
arestări și a acțiunilor repre
sive, care reprezintă o violare 
flagrantă și o Încălcare brutală 
a drepturilor și libertăților de

Colectivul de salariați ai Uzi
nei „Autobuzul" din Capitală
— a spus Diaconu Constantin, 
inginer-șef, în cadrul mitingu
lui care a avut loc la această 
întreprindere, — infierează cu 
toată hotărirea asasinarea mișe
lească a lui Salvador Allende, 
lovitura de stat care a dus la 
înlăturarea Guvernului Uni
tății Populare, guvern instaurat 
prin voința liber exprimată a 
poporul chilian, și cer în
cetarea imediată a actelor de 
teroare dezlănțuite de junta mi
litară împotriva forțelor demo
cratice.

Sintem întru totul de acord 
și sprijinim din toată inima de
clarația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român
— a spus în cuvîntul său mun
citorul Iordache Dobre — de
clarație care exprimă sentimen
tele de indignare și protest ale 
întregului nostru popor, solidar 
cu lupta dreaptă a poporului 
chilian. Noi, salariații Uzinelor 
„Autobuzul", muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii, tineri și 
virstnici ne exprimăm întregul 
nostru sprijin față de clasa 
muncitoare, de forțele progre
siste din Chile, încrederea că 
poporul chilian va restabili 
toate drepturile si libertățile 
democratice, ordinea constitu
țională, va face să triumfe 
voința sa de progres și bună
stare.

Luînd cuvîntul la mitingul de 
la întreprinderea de utilaje 
pentru industria ușoară din Tg. 
Mureș. Faluvegi Zoltan, pre
ședintele comitetului sindicatu
lui. a arătat că toți lucrătorii 
unității — români, maghiari și

S-a păstrat un moment de re
culegere în fața portretului lui 
Salvador Allende Gossens, și s-a 
semnat în cartea de condoleanțe.

★
Au mai prezentat condoleanțe 

șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați în Republica So
cialistă România și alți membri 
ai corpului diplomatic.

daritate militantă, că tineretul 
român, ca și întregul nostru 
popor, este alături de cauza și 
lupta sa pentru restabilirea or
dinii constituționale, a drepturi
lor și libertăților democratice, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale de progres social.

Cerem cu hotărire să se pună 
capăt imediat tuturor actelor de 
teroare, să se înceteze arestările 
și represiunile, să fie puși în 
libertate patrioții întemnițați. 
Sintem convinși că nici arestările 
și nici crimele nu vor putea să 
împiedice mersul înainte al 
istoriei, nu vor putea să frineze 
lupta poporului și tineretului 
chilian pentru o viață mai bună, 
pentru împlinirea năzuinței de a 
făuri o societate bazată pe liber
tate, justiție și echitate.

Avem profunda convingere că 
poporul chilian, forțele patrio
tice, cu care se identifică tine
retul revoluționar și progresist, 
vor reuși să bareze calea reac
țiunii și să zădărnicească unel
tirile imperialiste, să restabi
lească drepturile și libertățile 
democratice, să asigure dezvol
tarea sa liberă, independentă și 
suverană.

COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI 

COMUNIST

mocratice. un grav prejudiciu 
adus idealurilor umaniste aie 
lumii contemporane.

Cu credința fermă că nimeni 
și nimic nu va putea împiedica 
victoria forțelor progresiste și 
democratice din Chile, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comu
niști, studențimea României so
cialiste, iși manifestă deplina 
solidaritate militantă cu cauza 
legitimă a poporului chilian, cu 
lupta sa pentru dezvoltarea li
beră și independentă pe calea 
progresului social, a afirmării 
demnității sale naționale-

Tineretul studios din Româ
nia iși exprimă convingerea că 
poporul chilian va reuși ca prin 
lupta sa. larg și activ susținută 
de forțele democratice și pro
gresiste din întreaga lume, să 
restabilească ordinea constitu
țională, drepturile și libertățile 
democratice, să asigure triumful 
voinței și aspirațiilor sale fun
damentale.

CONSILIUL 
UNIUNII ASOCIAȚIILOR 

STUDENȚILOR COMUNIȘTI 
DIN ROMANIA

germani — au luat cunoștință cu 
consternare și minie de lovitura 
militară de stat care a înlăturat 
cu brutalitate guvernul Unității 
Populare din Chile, a asasinat pe 
președintele Salvador Allende.

Ca muncitoare și comunistă, 
a spus între altele Mariana 
Ababei, la mitingul de protest 
de la Fabrica de tricotaje „Mol
dova" din Iași, îmi exprim con
vingerea in revenirea la condi
țiile democratice în Chile, pen
tru că acțiunile de moment ale 
forțelor reacționare care repre
zintă interesele imperialismului, 
nu vor putea dăinui.

Feste 1 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la cunos
cuta întreprindere de vagoane 
din Arad au participat la mi
tingul de protest organizat în 
incinta întreprinderii. în cuvîn- 

* tul său, muncitorul Traian Ber- 
becaș a spus : întregul nostru 
colectiv condamnă actul odios al 
forțelor reacțiunii și imperialis
mului care a dus la înlăturarea 
guvernului constituțional, de
mocratic și progresist din Chile. 
Asasinarea mișelească a pre
ședintelui Salvador Allende 
ne-a produs o adincă durere. 
Ne exprimăm solidaritatea cu 
torțele progresiste din Chile și 
cerem încetarea imediată a te
rorii împotriva poporului chi
lian. La rîndul lor, maistrul 
Constantin Berbecea, lăcătușul 
Constantin Codoș, și ing. Gheor
ghe Găvăjdean au relevat totala 
adeziune față de Declarația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român de condamna
re a loviturii militare din Chile.

Am intrat în cea de-a cin- 
cea zi a Festivalului dedicat a- 
mintirii lui George Enescu.

Momentul de unică vibrație 
din agenda primelor zile a fost 
indubitabil marcat de concer
tul Orchestrei simfonice a Ra
dioteleviziunii sovietice.

Pentru iubitorii de muzică nu 
a fost o surpriză ; formația este 
cunoscută bucureștenilor din 
turnee anterioare. Dirijorul 
Ghennadi Rojdestvenski a mai 
fost de cîteva ori oaspetele să
lilor noastre.

în evoluția vieții de concert 
există multiple gradații, există 
seri mai frumoase sau mai pu
țin frumoase și fără îndoială 
simfonicul pe care ni l-a oferit 
ansamblul Radioteleviziunii so
vietice, merită, pentru că a a- 
tins zonele perfecțiunii, toate 
superlativele cronicarilor.

Formația are instrumentiști 
de primă mină (solurile primu
lui comist în Simfonia lui 
Ceaikovschi au avut catifelări 
inegalabile).

Omogenitatea compartimente
lor, modalitatea de a doza so
noritățile profunzimea înțele
gerii indicațiilor dirijorale im
pun, cuceresc auditoriul pe mă
sura derulării partiturilor.

Oaspeții din Moscova ne-au 
propus de astă dată spre audi
ție o piesă de Rodion Scedrin 
(muzică la Ana Karenina), 
Manfred-ul lui Ceaikovschi și 
drept un adine omagiu adus 
muzicianului sărbătorit în aces
te zile. Uvertura de concert de 
George Enescu.

Ne-a bucurat, desigur înainte 
de toate, faptul că ni s-a ofe
rit în acest simfonic posibilita
tea să ascultăm una din lucră
rile enesciene din ultima pe
rioadă de creație. Ansamblul și 
dirijorul au înțeles izvoarele 
piesei, au intuit specificitatea 
liniilor melodice românești, au 
înțeles strădania lui Enescu de 
a da noi rezonante comorilor 
folclorice naționale.

Zguduitoare prin dramatism, 
prin farmecul prismelor de cu
lori a fost versiunea Simfoniei 
Manfred de Ceaikovschi.

Marele succes al serii îl dato
răm înainte de toate unicei arte 
a lui Ghennadi Rojdestvenski. 
Orchestra este instrumentul

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE 
REPREZENTATIVE DE FOTBAL

Aseară. în ședința Biroului 
federației de fotbal, a fost apro
bat lotul de 22 de jucători care 
va fi înaintat, in cursul zilei de 
azi. la F.I.F.A.. precum si lotul 
de tineret.

Din lotul echipei naționale 
de fotbal fac parte următorii 
jucători : portari — Răducanu, 
Iordache, Haidu ; fundași — 
Sătmăreanu, Niculescu (Univ. 
Craiova). Antonescu, Sameș, 
Dinu. Deleanu. Velea, Nae Io- 
nescu : miilocași — Dumitru, 
Radu Nunweiller, Beldeanu, 
Anca ; înaintași — Troi, Țară- 
lungă, Dobrin, Dembrovschl, 
Dumitrache, Iordănescu. Marcu. 
(Cei 17 jucători subliniat! vor 
face deplasarea la Leipzig),

Dintre aceștia se vor deplasa 
cu echipele lor de club. care 
ioacă miercuri. în ..cupele eu
ropene" doar Deleanu. Tară- 
lungă și Marcu.

A fost aprobat si lotul de ti
neret care se va deplasa, odată 
cu echipa reprezentativă si va

CINCI MINUTE CU 
VALENTIN 
STĂNESCU

Ieri, cu 12 zile înaintea me
ciului R. D. Germană—Româ
nia, i-am făcut o vizită la Fe
derația de fotbal antrenorului 
Valentin Stănescu. L-am găsit 
aplecat deasupra unui caiet în
cărcat cu însemnări și observa
ții, în care tocmai iși trecea, in 
coloane frumos și migălos dese
nate, notele obținute de „trico
lori" în etapa trecută a campio
natului. Ochelarii de vedere, cu 
care nu sintem obișnuiți să-l 
vedem pe stadioane, ii dădea un 
aer de preocupare și severitate.

— Ce gindește antreno
rul Valentin Stănescu
despre meciul de la 26 
septembrie ?, a fost prima 
întrebare pe care i-am 
adresat-o.

— Va fi o confruntare di
ficilă, date fiind miza și 
caracterul decisiv al parti
dei- Să nu-mi cereți un 
pronostic, cele trei sem
ne par insuficiente pen
tru un asemenea meci — ; vă 
pot asigura însă că echipa 
noastră se va „bate** cu în
verșunare pentru calificare.

— Care este programul 
de pregătire a „tricolori
lor** înaintea meciului de 
la Leipzig ?

— Duminică la ora 12, se- 
lecționabilii se vor prezenta 
la Federație, de unde ne vom 
deplasa, apoi, la Snagov- 
Miercuri seara» lotul va sus
ține un joc de verificare, în 
nocturnă, pe stadionul „23 
August** în compania echipei 
braziliene A.B.C Natal, ur- 
mînd ca sîmbătă, pe terenul 
din Snagov, să întîlnească o 
selecționată de tineret.

— Cînd este fixată de
plasarea în R. D. Ger
mană ?

•— Vom „decola* luni, 24 
septembrie, la ora 15, la bor
dul unui avion special, spre 
Berlin. în continuare, de la 
Berlin la Leipzig, ne vom 
deplasa cu autocarul...

DUMITRU VIȘAN

Festivalul

George 

Enescu 

Arta lui 
Rojdestvenski 

său, este opera sa și simți asta 
din liniștea cu care Rojdest
venski știe să dezlănțuie un 
crescendo, un crescendo care 
vine parcă din adincuri geolo
gice. Gestica lui Rojdestvenski 
are simplitate, noblețe, măreție 
(Formidabilă este gama de ex
presii pe care o poate „scoate" 
dirijorul doar din degetele mîi- 
nii stingi).

Urmăream cu răsuflarea tă
iată creșterile de tensiune din 
finalul Simfoniei lui Ceaikovschi 
și am simțit continuu că ului
toarea, literalmente uluitoarea 
virtuozitate, expresivitate, forță 
a orchestrei vine înainte de 
toate, din arderea interioară a 
îndrumătorului ei.

IOSIF SAVA

SESIUNEA 
ȘTIINȚIFICĂ 
ENESCIANĂ

în aceste zile, în care 
Festivalul omagiază geniul 
enescian, cercetătorii Insti
tutului de istorie a artei al 
Academiei de științe socia
le și politice ne anunță 
organizarea unei ample se
siuni de comunicări științi
fice privind personalitatea 
artistică a lui George 
Enescu.

Din „agenda" sesiunii 
semnalăm comunicările : 
„Umanismul lui Enescu", 
„Problema stilului și confi
gurarea personalității crea
toare a compozitorului E- 
nescu", „Enescu și compo
nistica românească", „Enes
cu profesor", „Enescu pro
motor al concertelor-festi- 
val de muzică româneas
că", „Actualitatea lui Enes
cu", „Contemplație și me
ditație la George Enescu".

susține. marți. 25 septembrie, 
la Halle jocul revanșă cu selec
ționata similară a R. D. Ger
mane. Iată componenta sa : 
Cavai, Rămureanu — portari ; 
Anghelini. Smarandache. Ma
rin Florin. Hainal. Tănăsescu, 
Dobrău — fundași : Marin Ste- 
lian. Decu Crîngașu. Ghergheli. 
Ion Ion. — miilocași : Anghel, 
Dudu Georgescu. Răducanu 
Marcel, Năstase, Atodiresei, 
Marcu.

C. M. de lupte 

greco-romane 

NICU GINGĂ -
MEDALIE DE AUR
• La Teheran au luat sfirșit 

vineri campionatele mondiale de 
lupte greco-romane. Un strălucit 
succes a obținut sportivul ro
mân Nicu Gingă care a cucerit 
medalia de aur la 52 kg. După 
ce l-a învins prin tuș pe polo
nezul Janusz Michalik, Gingă 
l-a întîlnit intr-un meci decisiv 
pe iranianul Aliabadi. Net su
perior. Nicu Gingă a repurtat o 
categorică victorie la puncte, in- 
trînd în posesia titlului de cam
pion al lumii. Nicu Gingă este 
în vîrstă de 2(1 de ani și face 
parte în prezent din clubul spor
tiv „Dinamo". El a fost inițiat 
în această disciplină sportivă de 
antrenorul Marin Belușica (Ra
pid București). La categoria 62 
kg, Ion Păun a pierdut la 
puncte în fata lui Kazimir Li- 
pien (Polonia). El a ocupat 
iccul 4 la această categorie.

PROGRAM 
COMPETITIONAL

FOTBAL. Azi are !oc etapa a 
VII-a a campionatului diviziei 
naționale. In Capitală au loc, 
in cuplaj, pe stadionul „23 Au
gust". următoarele întilniri : 
Sportul studențesc — Jiul, la 
ora 15.30 și Rapid — Universita
tea Craiova, ora 17.30. In țară : 
F.C.PetroluI — Politehnica Ti
mișoara, U.T.A. — C.S.M. Reșița, 
F.C. Constanța — C.F.R. Cluj, 
Steagul roșu — Steaua, Politeh
nica Iași — Dinamo, S.C. Bacău
— F.C. Argeș și „U“ Cluj — 
A.S.A. Tg. Mureș.

HANDBAL. Jocurile de dumi
nică din cadrul „Cupei de toam
nă" au următorul program. în 
Capitală, teren Constructorul, 
ora 10,10, Univ. București — 
Univ. Iași (f), teren Ghencea, 
ora 10,15, Univ. București — 
Dinamo Brașov (m), ora 11,30, 
Steaua — C.S.U. Galați (m) și 
teren Giulești. ora 17,10, Rapid
— Confecția (f) In țară : mas
culin : S.C. Bacău — Dinamo 
București, Independența Sibiu
— C.S.M. Reșița, Politehnica Ti

PENTRU
TOM^UL 

DV. LIBER

SÎMBĂTÂ, 15 SEPTEMBRIE 1571

PROGRAMUL IU

9,00 știri. 9,05 „Incognito* — Pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Viața-i un cîntec“ 
de Aurel Giroveanu. 10,00 Turist- 
club. 11,00 Știință și tehnică. 11,10 
Profil pe portativ — Constantin 
Baciu. 11,30 Poveștile operetei. 
12,00 Transmisiuni drecte din țară.
12,10 Invitație în fonotecă : Muzică 
ușoară. 12,55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17.00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo Radio ! — program de muzi
că ușoară la cererea ascultători
lor. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Muzica. 18,10 Ascultătorii ne pro
pun. 18,55 Melodia zilei. 19,00 
Radiovacanța transmite : Emisiune 
muzical-distractivă. 21,00 Simbătă 
seara, dans ! 22,00 Radiojurnal.
22,30 Melodia zilei. 22,35 Vedete 
ale muzicii ușoare. 23,15 Poetica. 
Alexandru Raicu. 23,20 Fragmente 
din opereta „Mikodo" de Arthur 
Sullivan. 23,55—24,00 Ultimele știri.

DUMINICA, IC SEPTEMBRIE

PROGRAMUL UI

9.00 Știri ; 9,05 „Incognito* ! — 
program de varietăți muzicale ;
9.55 Melodia zilei — „Tuturor" de 
Gelu Solomonescu ; 10,00 Clubul 
invitaților ; 11,00 Știință șl tehni
că ; 11,10 Profil pe portativ — Eu
gen Mirea ; 11,30 Tranzistor me
lodii ; 12,00 Invitație în fonotecă ;
12.55 Melodia zilei ; 13,00 închi
derea emisiunii de dimineață ; 
17,00 Știrile după-amiezii ; 17.05
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor ; 18,00 Șap
te zile, șapte are. Dans ; 18,10 Du
blu recital — Stela Enache șl 
Will Tura ; 18,55 Melodia zilei : 
19,00 Romanțe ; 19,30 Știri ; 19,35 
Variațiuni pe un vechi cîntec fla
mand op. 20 de Fior Peeters ; 20,00 
Teatru radiofonic. Portretul unei 
subalterne ; 21,00 Radio-super-top
— gala locurilor I : 22.00 Radio
jurnal ; 22.10 Panoramic sportiv ;
22,30 Melodia zilei ; 22,35 Vedete 
ale muzicii ușoare : 23,15 Poetica. 
Gabriela Ioan ; 23,20 Jazz — por
tret ; 23,55—24,00 Ultimele știri.

SIMBATA. 15 SEPTEMBRIE, 1973

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă germană.
9.30 A fost odată ca niciodată...
10.10 Mătasea și metalul — Din
lirica latino-americană. 10,50 Al 
VI-lea Festival internațional 
„George Enescu". 11,25 Drumuri 
in istorie : Dimitrie Cantemir.
11,40 Roman foileton : «.Verișoara 
Bette“. 12,25 Biblioteca pentru toți : 
Emil Gîrleanu. 13.00 Tele
jurnal. 16,05 Caleidoscop cul
tural-artistic. 16.25 Emisiune în 
limba germană. 18,10 Reporterii 
noștri la Festival (II) 18,30 Fotbal, : 
Rapid — Universitatea Craiova 
(repriza a Il-a). Transmisiune di
rectă de la stadionul ,,23 Au
gust". 19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an ho
tărâtor. 20,00 Al VI-lea Festival 
internațional „George Enescu". In 
program : J.C. Bach — Simfonia 
în Re major. Interpretează or
chestra de cameră „Collegium 
Aureum" (R.F.G.). 20,15 52 ae
inițiative în 52 de săptămînh 20 25 
Tele-enciclopedia. Golești. Innuit 
(IT). Meru — film documentar-ar- 
tistic despre arta și dansul In
diei. 21,10 Film serial : ..Mannix". 
22.00 Meridiane... melodii. 22,35 San 
Jose -- capitala Republicii Costa 
Rica. 22.45 Telejurnal. 22.55 Săp- 
tămîna sportivă. 23,10 Romanțe și 
cîntece de petrecere.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Pentru iubi
torii muzicii populare. 16.35 Film 
serial : „Daktari". 17,00 Al VI-lea 
Festival internațional „George 
Enescu". Concertul Cvartetului de 
Coarde al Filarmonicii din Cluj, 
în program : Cvartetul nr. 2 de 
George Enescu. 17.30 Reporterii 
noștri peste hotare. înțîlnire cu 
Adriatica (R.S.F. Iugoslavia). New- 
York-ul, ziua și noaptea. 17.50 
Travelling peste timp.

DUMINICA, 16 SEPTEMBRIE 1973 

PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața ! ; 8,30 Cra
vatele roșii ; 9,25 Film serial ; Dak
tari ; 9,50 Viața satului ; 11,00
Emisiune în limba maghiară ;
12.30 De strajă patriei ; 13,00 Al
bum duminical ; 16,35 Film seri
al : Arthur. Episodul IX — ..Ro
wena" ; 17,00 Magazin sportiv :
18.50 Imagini din Mexic ; 19,00
„Aniversarea focului". Reportaj 
din Reșița ; 19,20 1001 de seri';
19.30 Telejurnal. Săptămîna po
litică internă șl internațională în 
imagini : 20.10 Al VI-lea Festival 
International ..George Enescu". 
Concert de muzică populară sus
ținut de Gheorghe Zamfir și 
formația sa ; 21.40 Film artistic : 
Urmăritorii. Premieră pe țară;'.
22.50 Telejurnal. Sport.

Programul II

11,00—13,00 Al VI-lea Festival
Internațional ..George Enescu".
Partea I a concertului orchestrei
de cameră .^Soliștii din Sofia" ;
20.10 Delfinul Flipner ; 20.35 Me
ridiane literare. 21.00 De pe sce
nele lirice ale țării-; 21.55 Film 
serial : Mannix. (reluare).

mișoara — A.S.A. Tg. Mureș, 
„U“ Cluj — Minaur Baia Mare ; 
feminin : Textila Buhuși — 
I.E.F.S., Mureșul Tg. Mureș — 
Constructorul Timișoara, Voința 
Odorheiu — C.S.M. Sibiu, Rul
mentul Brașov — Univ. Timi
șoara.

TIR. Pe poligonul „Tunari" 
au loc azi și mîine, de la ora 
8.30 campionatele republicane 
de juniori in care figurează 
probe de glonț, armă standard, 
pictol liber, pistol viteză și pis
tol sport.

CANOTAJ. Azi au loc de la 
ora 9. campionatele republicane 
de viteză la canotaj academic, 
rezervate juniorilor și junioare
lor.

RUGBI. Miine are loc ultima 
etapă din turul „Cupei federați
ei". Partidele au loc numai în 
țară, astfel : Rulmentul Bîrlad 
— Dinamo, Chimia Năvodari — 
Gloria și Farul — Steaua. Tot 
miine începe turul campionatului 
diviziei B (seria I, II și IV).

BASCHET. In cadrul manifes
tărilor semicentenarului Clubu
lui Rapid, se află în turneu în 
tara noastră, echipa libaneză 
Adonis, care joacă azi la Con
stanța cu formația locală Farul, 
și luni de la ora 19, în sala Giu
lești cu Rapid.



Dialogulromno-columbiui- 
reiultute deosebit de rodnice

de peste hotare
(Urmare din pag. I) 

unanimitate gazdele. Numele to
varășului Ceaușescu simbolizea
ză politica lucidă a unei țări 
care iși afirmă identitatea, care 
înțelege in profunzime imperati
vele contemporaneității și acțio
nează neabătut pentru ca edifi
ciul încrederii intre națiuni, al 
unei conlucrări fertile și al unei 
păci trainice să fie înălțat. Po
litica aceasta - inseparabilă de 
personalitatea promotorului ei, 
șeful statului român - găsește 
un puternic răsunet, deoarece 
izvorăște din nobile aspirații și 
a trecut strălucit examenul rea
lităților. Salutînd cu emoționan
tă căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, poporul columbian a 
exprimat o înaltă apreciere la a- 
dresa rolului pe care România 
socialistă il joacă in viața inter
națională. La Bogota, orașul din 
Anzi, pe un pămînt pe care se 
păstrează cu venerație aminti
rea eliberatorului Bolivar și se 
afirmă puternic simțămintul dem
nității naționale, vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu a fost 
apreciată drept un eveniment cu 
semnificații istorice, capabil să 
aibă efecte pozitive atît pe pla
nul legăturilor bilaterale, cit și 
pe un plan mai larg - al rapor
turilor dintre state, în general, 
întreaga desfășurare a vizitei a 
purtat amprenta dorinței comune 
de a extinde tradiționalele re
lații de prietenie, generate de 
multiple afinități de limbă și cul
tură, de asemănări de ordin is
toric, de a conferi acestor rela
ții un conținut mai bogat, pe 
măsura posibilităților existente 
și a năzuințelor popoarelor 
noastre. Interesul exprimat față 
de legăturile cu România provi
ne nu numai din cunoașterea 
potențialului economic, tehnico- 
științific, cultural în continuă am
plificare al țării noastre, ci și 
din prețuirea deosebită acordată 
realismului, principialității și con
secvenței cu care statul nostru 
abordează problema relațiilor 
cu toate țările indiferent de o- 
rînduirea lor socială. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia la 
Bogota : „Considerăm că putem 
să punem baza unor relații care 
să constituie un exemplu de fe
lul cum două țări cu orînduire 
socială diferită, care au și mul
te lucruri comune - inclusiv ace
leași culori în drapelele lor, nu
mai că sint altfel așezate - care 

sint animate de aceeași dorință 
de a-și asigura independența și 
suveranitatea, de a făuri o via
ță mai bună popoarelor lor, 
pot colabora și pot să-și înde
plinească in bune condiții rolul 
lor față de propria națiune și 
față de comunitatea internațio
nală".

Convorbirile româno-columbie
ne la nivel inalt ju îngăduit 
o amplă și complexă examinare 
a stadiului atins in relațiile ce
lor două țări și mai ales a per
spectivelor existente. Semnarea 
Declarației solemne comune a 
Republicii Socialiste România și 
a Republicii Columbia dă expre
sie hotărîrii comune de a dez
volta și aprofunda raporturile 
de prietenie care unesc țările 
noastre și de a adinei coopera
rea în domeniile politic, econo
mic, tehnologic, științific, invăță- 
mint, cultural, artistic și turistic, 
de a intări contribuția celor două 
țări la consolidarea păcii și secur 
rității internaționale. Document 
cuprinzător, Declarația funda
mentează principiile relațiilor 
româno-columbiene, pornind de 
Ia dreptul sacru al fiecărui stat 
la existență, libertate, indepen
dență și suveranitate națională, 
enunțind în 15 puncte concepții
le comune privind aceste princi
pii, considerate un întreg, ce 
trebuie riguros respectate de 
către toate statele. Documentul 
de la Bogota, care se adaugă 
altor documente cu un conținut 
asemănător semnate de șeful 
statului român cu conducătorii 
unor țări din America Latină, 
Europa, Asia și Africa, pledează 
cu forța exemplului pentru de
mocratizarea relațiilor între sta
te, indiferent de mărimea lor, 
pentru echitate și legalitate in
ternațională, pentru dreptul fie
cărei națiuni de a se dezvolta 
potrivit voinței și intereselor sale 
proprii.

Dialogul româno-columbian 
s-a dovedit a fi bogat în rezul
tate. Concluzia de bază a con
vorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și Misael 
Pastrana Borrero este cea a 
existenței unor perspective favo
rabile pentru lărgirea și diversi
ficarea colaborării în toate do
meniile. Comunicatul comun re
levă că cei doi șefi de stat și-au 
exprimat hotărîrea lor fermă de 
a dezvolta schimburile comerci
ale, cooperarea economică, teh
nică, culturală și științifică pe 
baze reciproc avantajoase și de 

a intensifica contactele la toa
te nivelurile. Un pas important 
înainte pe drumul acestei coo
perări s-a făcut prin semnarea 
mai multor acorduri și protoco- 
luri, printre care și acelea care 
se referă la conlucrarea în do
meniul cercetării și valorificării 
unor zăcăminte de cărbuni coc- 
sificabili, fosfați și petrol. Cele 
două părți s-au arătat decise să 
depună eforturi in continuare 
pentru a da legăturilor reciproce 
noi dimensiuni.

Convorbirile dintre conducăto
rii români și columbieni au per
mis un larg schimb de păreri 
asupra principalelor probleme 
internaționale actuale, constatin- 
du-se potrivit sublinierii din co
municatul comun - numeroase 
puncte de vedere apropiate și 
convergente. S-au vădit preocu
pări comune pentru eliminarea 
focarelor de tensiune din lume, 
pentru reglementarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioase, 
pentru aprofundarea cursului 
spre destindere, în vederea opri
rii cursei înarmărilor, pentru 
respectarea dreptului popoarelor 
de a-și redobindi resursele na
turale.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Columbia se în
scrie ca un moment de cea mai 
mare însemnătate in evoluția le
găturilor dintre statele noastre, 
drept o contribuție deosebit de 
valoroasă la întărirea păcii și 
cooperării internaționale. Pre
ședintele Misael Pastrana Bor
rero sublinia : „Pentru mine, vi
zita dumneavoastră, domnule 
președinte, a fost un lucru mi
nunat, dat fiind faptul că ne-a 
deschis noi perspective. Există 
posibilități încă neexplorate, 
care vor permite apropierea din
tre popoarele noastre, îndepăr
tate din punct de vedere geo
grafic, dar apropiate prin scopuri 
comune și prin realizările con
crete pe care le obțin".

Dialogul de la Bogota - a- 
preciat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu drept deosebit de 
rodnic - deschide un capitol 
nou in istoria relațiilor româno- 
columbiene, creează perspective 
pentru o cooperare multilatera
lă in interesul celor două po
poare, pentru adîncirea solida
rității și colaborării intre toate 
statele care luptă pentru dez
voltarea lor economică și socială 
independentă, pentru biruința 
idealurilor de pace și progres 
care animă popoarele.

Colaborare 
româno —iugoslavă

Continuîndu-și vizita de lu
cru în Iugoslavia, loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini grele, a fost pri
mit, vineri, de Milenko Bo- 
ianici, președintele Consiliului 
Executiv al R.S. Serbia. Proble
mele abordate în cursul convor
birii s-au referit la colaborarea 
economică româno-iugoslavă.

In aceeași zi, ministrul român 
a avut convorbiri cu Dușan Gli- 
gorievici, membru al Consili J- 
lui Executiv Federal, președin
tele părții iugoslave în comisia 
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică. în cursul 
convorbirilor au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării dintre 
România și Iugoslavia în dome
niul construcțiilor de mașini.

In vederea aducerii la înde
plinire a indicațiilor conducăto
rilor de partid și de stat ai 
României și Iugoslaviei, in urma 
convorbirilor, a fost semnat un 
protocol cu privire la lărgirea 
în continuare a cooperării de 
lungă durată în producție și a 
livrărilor reciproce în domeniul 
industriei construcțiilor de ma
șini și electrotehnicii.

Semnarea 
protocoalelor 

la acordai interlaoțian
Reprezentanții Frontului Pa

triotic Laoțian și al guvernului 
de la Vientiane au semnat, vi
neri. protocoalele la acordul de 
restabilire a păcii si înțelegere 
națională în Laos, acord inter
venit între cele două părți în 
februarie 1973. La ceremonia 
semnării au fost prezenti prin
țul Suvanna Fuma, premierul 
guvernului de la Vientiane, și 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați în capitala laotiană.

Protocoalele semnate se refe
ră la formarea Guvernului pro
vizoriu de unitate națională și 
a Consiliului Politic Național, 
precum și la o serie de pro
bleme militare concrete.

• „COSMOS-586" este noul 
satelit artificial al Pămîntului, 
lansat la 14 septembrie in U- 
niunea Sovietică. Aparatele in
stalate la bordul satelitului 
funcționează normal, relatează 
agenția TASS.

INTENSIFICAREA REZISTENTEI POPULARE
Împotriva pucistilor din chile

SANTIAGO DE CHILE 14 
(Agerpres). — Deși comunicați
ile cu interiorul țării sint difici
le, datorită instaurării stării de 
urgență, iar informațiile care 
ajung în exterior sint fragmen
tare și supuse unei severe cen
zuri din partea juntei militare 
instaurate la putere în urma lo
viturii de stat împotriva guver
nului legal al Unității Populare, 
agențiile internaționale de pre
să, citind declarațiile unor mar
tori oculari și emisiunile unor 
posturi de radio clandestine, re
latează despre continuarea și in
tensificarea rezistenței populare 
împotriva puciștilor. Astfel, 
agenția Reuter notează că, în 
ansamblu, junta militarilor este 
întîmpinată cu ostilitate și in
dignare".

Potrivit știrilor transmise de 
agențiile Reuter, France Presse 
și A.N.S.A., în cehtrul capitalei 
chiliene au reînceput lupte, joi 
după-amiază, în jurul Palatului 
prezidențial ,,La Moneda" și al 
Ministerului Apărării. Vineri 
dimineața, în centrul orașului 
au fost semnalate noi incidente, 
după schimburile de focuri care 
s-au produs în tot cursul nopții. 
Forțele de securitate au efectuat 
raiduri împotriva a numeroase 
clădiri în care erau baricadați 
susținători ai Guvernului Uni
tății Populare. Din cauza in
cidentelor, restricțiile de circu
lație au fost extinse cu încă 
două ore. Pe de altă parte, 
agențiile de presă relevă că 
aeroportul din capitala chiliană, 
care fusese deschis traficului în 
cursul zilei de joi, a fost din nou 
închis.

Luptele cele mai importante 
între forțele armate — care re
curg la aviație, tancuri și arti
lerie — și muncitori sint sem
nalate în centura industrială a 
orașului Santiago de Chile, unde 
potrivit agenției Prensa Latina, 
fiecare fabrică trebuie să fie 
luată cu asalt. Potrivit unor e

Opinia publică protestează energic 
împotriva loviturii de stat reacționare

misiuni de radio captate la 
Buenos Aires și citate de ace
eași agenție, rezistența populară 
în această zonă continuă să 
crească. Se relevă, de asemenea, 
că aici s-au înregistrat mii de 
morți. întreprinderile „Ma- 
demsa" și „Medeco", care au 
fost naționalizate de Guvernul 
Unității Populare, sint încer
cuite de importante unități ar
mate — relevă agenția France 
Presse. Corespondenți ai agen
țiilor de presă trasmit din San
tiago de Chile, totodată, că în 
suburbiile orașului se aud tot 
timpul explozii.

Concomitent, sint semnalate 
focare de rezistență împotriva 
noului regim în diferite alte 
regiuni ale țării. Potrivit agen
ției A.N.S.A., junta militară a 
ordonat aviației să efectueze 
zboruri de recunoaștere deasu
pra teritoriului chilian, „pen
tru a tine sub control punctele 
nevralgice". Este vorba, după 
aceeași agenție, și după alte re
latări, de o recunoaștere impli
cită a rezistentei populare față 
de autorii loviturii de stat. Ști
rile provenite din interiorul 
țării informau despre ciocniri 
deosebit de puternice între mi
litari și susținătorii guvernului 
de Unitate Populară la Los An
dos, Concepcion, Arica și Las 
Cuevas. Vineri după-amiază, 
postul de radio al forțelor ar
mate a recunoscut că acestea 
au intervenit împotriva unui 
focar de rezistentă din localita
tea Arrayan, situată la numai 
20 de kilometri de Santiago de 
Chile, precum și într-o locali
tate situată la 70 kilometri- 
nord de capitală. Potrivit Ser
viciului de informații al cana
lului 11 al televiziunii din Bue
nos Aires, reluat de agenția 
Prensa Latina, instalațiile de la 
mina de cupru „El Teniente", 
cea mai mare din tară, ar fi
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fost dinamitate. Știri transmise 
în localitatea argentiniană Men
doza, situată în apropierea gra
niței cu Chile, afirmau că atacu
rile forțelor militare au fost di
rijate, în cursul zilei de joi, in 
special împotriva locuitorilor 
din provinciile Concepcion și 
Arauco, pentru ca aceștia „să 
predea armele". Alte informa
ții difuzate de agențiile de pre
să menționează că garnizoanele 
din orașele Concepcion, Anto
fagasta și Osorno sprijină re
zistența populară. Vineri dimi
neața, junta militară a dezmin
țit, printr-un comunicat ofi
cial, știrile potrivit cărora ge
neralul Carlos Prats ar fi 
preluat conducerea unor coloane 
din sudul țării, care se îndreap
tă spre capitală. Cu toate aces
tea, relevă comentatorii agen
țiilor de presă, comunicatul ex
primă temerea că știrile respec
tive ar putea crea „un climat 
de tensiune și un haos de natură 
să ducă la înfruntare".

La o conferință de presă orga
nizată la Buenos Aires, Jorge 
Arrate, Octavio Gonzales și Juan 
Enrique Vega, membri ai Fron
tului Unității Populare, au 
declarat că junta militară in
staurată la putere nu stăpînește 
situația, menționînd că în nordul 
țării a fost organizată o rezis
tență puternică, avînd centrele 
de susținere la minele „El Sal
vador" și „Chuquicamata". Tot
odată, ei au confirmat puternica 
rezistență opusă de muncitori în 
zona industrială a capitalei.

Jorge Arrate, fost ministru al 
minelor în Guvernul Unității 
Populare, a subliniat că în sudul 
țării s-a constituit din militari 
și muncitori un amplu front de 
luptă împotriva noilor autorități 
ș'i că în fruntea operațiunilor de 
rezistență se află generalul 
Carlos Prats. Totodată, el a men
ționat că unități ale armatei 
staționate la Punta Arenas și-au 

exprimat fidelitatea fată de 
guvernul constituțional al Uni
tății Populare.

Ca urmare a intensificării re
zistenței împotriva juntei mili
tare, relevă agenția Prensa 
Latina, aceasta a introdus o 
cenzură severă asupra informa
țiilor transmise în exterior de 
ziariștii străini și corespondenți. 
Aceștia au fost avertizați că 
știrile vor trebui să fie mai 
întîi „confirmate" de autoritățile 
militare. In același timp, junta 
continuă acțiunile represive îm
potriva tuturor acelora care se 
opun noului regim, procedînd la 
arestări în rindul adepților gu
vernului Unității Populare. Un 
post de radio clandestin, citat 
de agenția Inter Press Service, 
a anunțat că mai multe sute de 
persoane, bărbați și femei, au 
fost arestate și comasate pe sta
dioanele din capitală. Surse 
chiliene din Buenos Aires, 
citate de agenția France Presse, 
au declarat că aproximativ 500 
de perosane au fosț ucise în 
timpul bombardării uzinelor tex
tile „Sumar", unde muncitorii 
au opus o dîrză rezistentă for
țelor armate. Peste 100 de per
soane, potrivit agenției Prensa 
Latina, au fost arestate la In
stitutul pedagogic din Santiago 
de Chile, iar 3 000 de locuitori 
din Orașul Valparaiso — al do
ilea ca mărime din țară — 
fost arestați și se află sub su
pravegherea strictă a carabinie
rilor în rada portului — trans
mite agenția U.P.I. în același 
timp, agenția Reuter subliniază 
că junta militară a difuzat o 
listă a altor 40 de militanți ai 
Unității Populare, care ar urma 
să se prezinte la sediul Minis
terului Apărării.

După dizolvarea parlamentu
lui și anularea mandatelor de- 
putatilor, junta militară a făcut 
cunoscut că va guverna prin de
crete.

COSTA RICA — 152 DE ANI
Astăzi se împlinesc 152 

de ani de cînd poporul 
costarican — în urma u- 
nor puternice lupte — 
și-a cîștigat independența 
de sub dominația spa
niolă, care a durat mal 
bine de trei secole. De-a 
lungul anilor, poporul 
din Costa Rica a fost ne
voit să lupte, în mai 
multe rînduri, pentru a-și 
păstra independența. Pen
tru a cinsti acest eveni
ment, costaricanii au ri
dicat, în fața clădirii A- 
dunării legislative din 
capitala țării, San Jose 
un monument în memoria 
eroului național Juan 
Santa Maria, simbol al 
luptei poporului pentru 
independență națională, 
pentru libertăți democra
tice și progres social.

In ultimii ani, eforturile 
poporului costarican s-au 
îndreptat spre o mai in
tensă dezvoltare a indus
triei, o redistribuire mai 
echitabilă a pămînturilor, 
spre diversificarea pro
ducției agricole și încu
rajarea economici națio
nale. Sectorul industrial a 
cunoscut, în cursul anu
lui trecut, im ritm de 
creștere de două ori mai 
mare decit cel agricol ; 
pe întinsul acestei țări — 
care în traducere înseam
nă „Coasta bogată" —. 
profilîndu-se siluetele u- 
nor moderne obiective 
industriale : topitorii de 
oțel, rafinării, hidrocen
trale.

Preocupat continuu de

promovarea progresului 
economic și social, guver
nul de la San Jose, a în
ființat un „Birou de pla
nificare" a cărui sarcină 
este de a elabora progra
me de dezvoltare in per
spectivă a economiei na
ționale, pe linia valorifi
cării în folos propriu a 
resurselor materiale și 
umane. în același timp au 
fost luate măsuri pentru 
limitarea și stricta con
trolare a activității mo
nopolurilor străine.

„Costa Rica are un ve
nit mediu pe locuitor — 
după cifrele O.N.U. — de 
500 dolari, declara recent 
președintele Jose Figue- 
res Ferrer, și sarcina ac
tuală a poporului și gu
vernului din Costa Rica

este de a face să se a- 
jungă la o repartizare 
care să nu fie pur și 
simplu a bogățiilor, ci a 
produselor muncii, me
nită să ofere tuturor o 
viață omenească decenta".

Costa Rica promovează 
o politică externă de co
laborare și cooperare cu 
toate țările, indiferent de 
orînduirca lor social-poii- 
tică. „Fiecare popor — 
susținea cu ocazia unei 
conferințe de presă mi
nistrul de externe cos
tarican — este liber să-și 
aleagă calea proprie de 
dezvoltare, să joace un 
rol important în concer
tul națiunilor".

între România și Costa 
Rica s-au stabilit și se 
dezvoltă legături de prie
tenie și colaborare pe

baza principiilor dreptu
lui internațional. Vizita 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a intreprins-a 
la începutul acestei luni 
în Costa Rica — la invi
tația președintelui Jose 
Figueres Ferrer — a con
stituit un moment de cea 
mai mare însemnătate în 
istoria relațiilor romano- 
costaricane, iar rezultate
le ei deosebit de fructu
oase, deschid largi per
spective pentru intensifi
carea colaborării și co- ' 
operării pe multiple pla- 1 
nuri dintre România și > 
Costa Rica, în interesul j 
reciproc, al cauzei păcii, i 
progresului general, al : 
colaborării între toate na
țiunile.

GH. S.

din Chile și asasinării
Șefi de state și guverne, organizații politice, forțe democratice 

din diferite țări ale lumii, continuă să-și exprime protestul, 
să ia atitudine de condamnare față de lovitura de stat organi
zată iu Chile, de forțele reacțiunii, in cîrdășie cu imperialismul, 
ducind la înlăturarea guvernului constituțional, democratic și 
progresist, la asasinarea mișelească a președintelui Salvador 
Allende.

președintelui Allende

sicluirlt

*

Sărbătoarea Hondurasului
Descoperit de Columb în 1502, în cursul celei de-a patra 

călătorii peste ocean, Hondurasul este țara unor străvechi civi
lizații. Numele acestui stat așezat în America Centrală istmică, 
între Nicaragua, Salvador și Guatemala, cu ieșire la Marea 
Caraibilor, ar fi fost dat de Cristofor Columb. Legenda spu
ne că celebrul navigator a exclamat, în momentul debarcării 
pe teritoriul acestei țări, după o aprigă furtună pe mare : „ia- 
tă-ne scăpați din attest 'honduras", cuvînt spaniol ce înseamnă 
adîncimi. Douăzeci de ani mai tîrziu Hondurasul este cucerit 
de spanioli, în urma unor violente ciocniri, indienii Mosquitos 
opunînd o dîrză rezistență. Timp de trei secole cit a durat 
dominația spaniolă, Hondurasul a făcut parte din „Capiteneria 
generală" a Guatemalei, care administra întreaga Americă Cen
trală. La 15 septembrie 1821, cînd spaniolii au fost alungați 
din această regiune, Hondurasul a devenit independent și a 
aderat la Federația Provinciilor Unite ale Americii Centrale, 
pînă în 1838, cînd s-a proclamat stat de sine stătător.

Hondurasul are o suprafață de 112 088 km p. și o populație 
de 2 673 000 locuitori. Orașul Tegucigalpa (300 000 locuitori) a 
devenit capitala Hondurasului de mai puțin de 80 de ani, pînă 
în 1888 reședința guvernului aflîndu-se la Camayaguela, loca
litate fonclată în 1540. Aproape de frontiera cu Guatemala, tn 
plină junglă se află un cîmp de ruine care ocupă o suprafață 
de 24 km. p. Sint rămășițele străvechii citadele a civilizației 
Maya, celebrul Copan, ce reprezintă din 1838, cînd a fost des
coperit, loc de atracție pentru arheologii din toată lumea.

Bananierii aduși în secolul al XVI-lea din Insulele Canare 
de către episcopul de Panama, s-au aclimatizat excepțional pe 
pămîntul acestei țări. Plantațiile de bananieri ocupă doar o ze
cime din suprafața arabilă a țării, dar peste jumătate din va
loarea exportului o furnizează bananele, Hondurasul fiind una 
din cele mai mari exportatoare de aceste fructe din lume. Pes
te 80 la sută din populație trăiește din agricultură. Se mai 
cultivă trestie de zahăr, citrice, cafea, ananas, porumb, tutun. 
Industria este reprezentată prin mici întreprinderi textile, fa
brici de țigări, zahăr și ciment. In zona localităților Rosario 
ș-i San Juancito se găsesc numeroase mine de aur și argint. 
De altfel în limba indienilor Maya, denumirea de Tegucigalpa 
are semnificația de „oraș al aurului și argintului".

Vineri a fost aprobată de 
participanții la Conferința mi
nisterială a G.A.T.T. „Declarația 
de la Tokio", document care re
levă hotărîrea unui număr de 
guverne ,,de a iniția negocieri 
comerciale multilaterale compre
hensive în cadrul G.A.T.T." și 
intenția altor guverne „de a 
hotărî cit mai curind posibil să 
declare negocierile deschise în 
mod oficial".

Negocierile au ca scop reali
zarea liberalizării comerțului 
mondial, prin înlăturarea pro
gresivă a obstacolelor comercia
le și prin îmbunătățirea cadru
lui internațional ; de aseme
nea, se urmărește asigurarea 
avantajelor suplimentare in co
merțul internațional pentru ță
rile în curs de dezvoltare.

• Intr-o notă adresată preșe
dintelui Comisiei internaționale 
de control și supraveghere, dele
gația G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud la convorbirile 
militare bipartite cere efectua
rea de cercetări asupra noilor 
încălcări din partea administra
ției de la Saigon a prevederi
lor Acordului de la Paris in 
zone aflate sub controlul Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu.

• PRIMUL MINISTRU al Ja
poniei, Kakuei Tanaka, a pri
mit, vineri, delegația economică 
și comercială de prietenie din 
R.P. Chineză, care se află intr-o 
vizită in Japonia.

• ÎN ZILELE de 12 și 13 
septembrie, la Bonn a avut loc 
cea de-a 7-a ședință a Comi
siei de frontieră a reprezentan
ților guvernelor Republicii De
mocrate Germane și Republicii 
Federale Germania, la care a 
fost prezentat un raport cu pri
vire la începerea lucrărilor de 
marcare a graniței dintre cele 
două state.

Comisia a ajuns la un consens 
asupra principiilor marcării 
frontierei pe uscat și in apele 
teritoriale.

Următoarea ședință va avea 
loc la 24—25 octombrie, la Mag
deburg, în R.D.G.

• În capitala Austriei a avut 
loc comemorarea împlinirii a 60 
de ani de la moartea pionierului 
aviației românești, Aurel Vlaicu. 
Ceremonia inițiată de Aeroclu
bul austriac s-a desfășurat în 
incinta aeroportului Aspern, 
unde. în 1912. Aurel Vlaicu s-a 
clasat în cadrul unui concurs 
international pe primul loc cu 
un aparat de zbor de construc
ție proprie.

• LA RECOMANDAREA 
Consiliului Securității Naționa
le. guvernul turc a hotărit să 
nu mai prelungească legea mar
țială in provinciile Ankara și 

Istanbul după data de 26 sep
tembrie a.c. în acest mod, le
gea marțială, decretată în apri
lie 1971, în principalele pro
vincii ale Turciei, va înceta la 
26 septembrie pe întreg cuprin
sul tării.

• LA VARȘOVIA s-a des
chis o conferință științifică in
ternațională pe tema „Forme 
ale statului socialist", organiza
tă sub auspiciile Institutului 
de științe juridice al Academiei 
poloneze de științe. Participă 
oameni de știință și specialiști 
din Bulgaria. Iugoslavia. R.D. 
Germană, România, Polonia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică. 
Timp de patru zile, participan- 
ții la conferință vor discuta pro
bleme legate de edificarea sta
lului socialist contemporan.

Agențiile United Press Inter
national și France Presse a- 
nunță, citind surse oficiale din 
Damasc, că guvernul sirian a 
cerut delegatului său permanent 
la Națiunile Unite să depună 
Ia Consiliul de Securitate al 
O.N.U. o plingere împotriva Is" 
raelului, ca urmare a „agresiu
nii aeriene comise. în cursul zi
lei de joi, împotriva teritoriului 
său".

Biroul Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez a dat publi
cității o declarație în care con
damnă „evenimentele petrecute 
în Chile, care au zguduit opi
nia publică mondială, trezind 
indignare în întreaga lume". 
Lovitura de stat reacționară — 
se arată în declarația C.C. al 
P.M.U.P. — are ca scop lichi
darea cuceririlor oamenilor 
muncii din Chile, obținute pe 
calea reformelor constituționale. 
Exprimind opinia întregului po
por polonez, C.C. al P.M.U.P. 
înfierează lovitura de stat mi
litară, se solidarizează cu Parti
dul Comunist din Chile, cu 
Partidul Socialist, cu celelalte 
partide ale Unității Populare, 
cu toate forțele progresiste din 
această țară in lupta lor pen
tru libertate și drepturi so
ciale.

Oamenii muncii din R. P. 
Bulgaria au întimpinat cu pro
fundă indignare știrile despre 
actul antidemocratic și anticon
stituțional din Republica Chile, 
se subliniază în declarația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar. Lovitura de 
stat de la 11 septembrie a avut 
scopul de a stăvili procesul re
voluționar din Chile, de a priva 
poporul chilian de cuceririle ob
ținute în ultimii trei ani.

C.C. al P.C. Bulgar, comu
niștii și întregul popor bulgar 
își exprimă solidaritatea fră
țească cu P.C. din Chile, cu 
Partidul Socialist, cu alte parti
de ale Unității Populare in 
lupta lor dreaptă și grea. Con
damnăm cu hotărire acțiunile 
forțelor reacționare, asasinarea 
președintelui legal, Salvador Al
lende, și insistăm pentru înce
tarea terorii și a represiunilor 
— se spune în declarație.

Intr-un document dat publici
tății la Roma, Direcțiunea Parti
dului Comunist Italian condam
nă in modul cel mai ferm lo
vitura de stat reacționară, de 
tip fascist, care a avut loc în 
Chile, organizată pentru a opri 
înaintarea poporului chilian pe 
calea progresului său civil și 
social. Direcțiunea P.C.l. iși ex
primă solidaritatea frățească cu 
comuniștii, oamenii muncii și 
democrații chilieni, victime ale 
represiunii, angajați acum în
tr-o luptă grea pentru apărarea 
libertății și democrației. P.C.L 
cere ca în Chile să fie respec
tate drepturile omului, să înce
teze represiunea organizai ă de 
reacțiune.

Condamnăm cu indignare 
uneltirile forțelor reacționare 
care, instigate de cercuri im
perialiste străine, au răsturnat 
guvernul legal din Chile și au 
provocat moartea președintelui 
Allende — a declarat, la Alger, 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E.

Condamnăm lovitura de stat 
militară fascistă înfăptuită de

forțele armate în Chile, arată 
declarația dată publicității de 
Partidul Comunist din Japonia, 
In numele independenței na
ționale, al democrației și păcii, 
P.C. din Japonia condamnă for
țele fasciste reacționare din 
Chile pentru răsturnarea unui 
guvern democrat, ales în mod 
legal. Evenimentul are o gravă 
semnificație, întrucît el repre
zintă o dovadă a atitudinii pe 
care forțele reacționare trădă
toare, precum și cercurile im
perialiste o adoptă împotriva 
democrației și libertății.

Prezidiul și Secretariatul con
ducerii Partidului Comunist Ger
man, au condamnat cu hotărire 
lovitura de stat militară din 
Chile și teroarea dezlănțuită îm
potriva patrioților chilieni. Kurt 
Bachmann, președintele P.C.G. 
a declarat că Salvador Allende 
va rămine un simbol al luptei 
unite a tuturor forțelor demo
cratice pentru cauza poporului, 
a progresului general și a socia
lismului.

Președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, a condamnat cu 
tărie „tragedia petrecută în 
Chile și asasinarea președintelui 
Allende". Evenimentele petrecu
te în Chile, a spus președintele 
Boumediene, reprezintă unul din 
elementele acțiunilor organizate 
de imperialism și forțe reacțio
nare interne pentru a perma
nentiza dominația lor și exploa
tarea poporului. Salvador Al
lende, a spus Houari Boume
diene, va rămine în istorie ca 
simbolul credinței intr-un ideal 
pe care nici o forță din lume 
nu-1 poate infringe.

Conducerea Partidului Baas 
din Siria exprimă regretul 
profund față de răsturnarea 
orînduirii progresiste din Chile. 
Partidul Baas condamnă acțiu
nile forțelor reacționare din 
Chile și își exprimă încrederea 
fermă că poporul chilian, îm
preună cu celelalte popoare din 
America Latină, își va conti
nua lupta dreaptă pentru inde
pendentă națională.

Coaliția politică uruguayană 
„Frente Amplio", care grupea
ză principalele forțe democra
tice din țară, a condamnat cu 
tărie lovitura de stat militară 
din Chile, subliniind că elimi
narea unui regim ales de popor 
va avea repercusiuni în întreaga 
Americă Latină.

Coaliția venezueleană „Nueva 
Fuerza" intr-un comunicat dat 
publicității la Caracas, con
damnă ofensiva reacționară în 
Chile, care a dus la frinarea 
procesului revoluționar din a- 
ceastă țară.

Știrea privind lovitura mili
tară de stat și asasinarea pre
ședintelui Allende a fost pri
mită în Zambia cu indignare 
profundă, a declarat, la Lusaka, 
Kenneth Kaunda, șeful statului 
zambian. Moartea tragică a pre-

ședintelui Allende reprezintă o 
grea pierdere, nu numai pentru 
Chile, ci și pentru întreaga o- 
menire progresistă.

Primul ministru al Olandei, 
Joop Den UyJ, a declarat, în 
cadrul unei emisiuni televizate, 
că răsturnarea guvernului pre
ședintelui Allende reprezintă „o 
acțiune odioasă". El a mențio
nat că admiră eforturile pre
ședintelui Allende mS>5ite să în

lăture inegalitățile din Chile. 
Același sentiment de oroare 
față de evenimentele petrecute 
in Chile a fost exprimat de 
ministrul olandez de externe, 
Max Van Der Stoel, în numele 
Întregului guvern. Violența care 
a pus capăt experienței sociale 
și politice a președintelui Al
lende reprezintă o lovitură dură 
pentru toate cercurile democra
tice din lume, a spus el.

Val de demonstrații
in lumea

In diverse orașe ale lu
mii continuă să aibă loc 
demonstrații organizate in 
semn de protest față de 
lovitura de stat militară 
din Chile.

O deosebită amploare au 
avut-o manifestațiile de 
protest în America Latină, 

în întreaga Venezuelă, conti
nuă să aibă loc uriașe manifes
tații de solidaritate cu poporul 
chilian. Peste 50 000 de persoane 
au participat vineri la demons
trațiile organizate la Caracas, 
Barcelona, Maracay, Merida, 
San Felipe, Puerto Cabello, San 
Cristobal, pentru a protesta îm
potriva loviturii militare din 
Chile și a asasinării președinte
lui Allende. La Barcelona, stu
denților ce purtau steaguri chi
liene, li s-au alăturat profesorii 
de la 35 de catedre universitare, 
care într-o declarație comună, 
au condamnat „această crimă 
contra democrației chiliene", 
organizată cu sprijinul unor 
cercuri imperialiste străine. La 
San Felipe, capitala statului Ya- 
racuy, liderii unor partide poli
tice și-au exprimat în mod una
nim protestul față de lovitura 
militară de stat, precum și so
lidaritatea cu poporul chilian.

Acțiuni similare au avut loc 
la Ciudad de Panama, unde peste 
2 000 de tineri și-au exprimat 
protestul față de uciderea lui 
Salvador Allende și față de lo
vitura militară de stat. In ca
drul demonstrației, studenții pa
namezi și-au făcut totodată cu
noscut sprijinul față de poporul 
chilian.

Universitatea din Buenos Ai
res a decretat zi de doliu in 
memoria președintelui Allende 
și peste 40 000 de tineri s-au 
adunat în piața Congresului, 
exprimîndu-și omagiul lor față 
de președintele chilian, precum 
și solidaritatea cu poporul aces
tei țări.

La Ciudad de Mexico a avut 
loc, de asemenea, o demonstra
ție organizată de tineri mexi
cani in semn de protest împo
triva loviturii de stat militare 
din Chile.

în cea mai mare parte a o- 
rașelor din R.S.F. Iugoslavia au 
avut loc mitinguri de protest 
împotriva loviturii de stat orga-

întreaga
nizate în Chile de „forțele im
perialiste și reacționare".

La Osiek, a avut loc vineri o 
imensă manifestație de solidari
tate cu poporul chilian, la care 
au participt aproximativ 80 000 
de persoane. Luind cuvintul cu 
acest prilej, șeful statului iugo
slav, Iosip Broz Tito, a adus un 
cald omagiu președintelui Sal
vador Allende și a condamnat 
lovitura de stat militară organi
zată cu ajutorul imperialismu
lui.

Poporul sovietic, muncitori, 
colhoznici, oameni de cultură și 
artă condamnă represiunea or
ganizată împotriva partidelor și 
organizațiilor progresiste din 
Chile. In cadrul unor demons
trații și mitinguri de solidari
tate cu poporul chilian, în de
clarații adoptate de diverse or
ganizații de masă a fost expri
mată încrederea poporului so
vietic în faptul că nici o teroare 
nu va fi capabilă să înfringă 
voința de libertate a poporului 
chilian.

In întreaga Polonie s-au des
fășurat mitinguri in care oame
nii muncii din diverse între
prinderi au condamnat cu pro
fundă indignare lovitura mili
tară de stat din Chile.

în R. P. Ungară, la Budapesta 
și în alte orașe, s-au desfășurat 
adunări și demonstrații politice 
în cadrul cărora au fost con
damnate forțele de dreapta chi
liene și a fost exprimată solida
ritatea față de poporul chilian.

In R. P. Bulgaria au loc mi
tinguri și adunări în care oame
nii muncii protestează împotriva 
lichidării libertăților democra
tice din Chile. Frontul patriei, 
Comitetul de Solidaritate 
cu popoarele din Africa și 
Asia și-au exprimat soli
daritatea cu poporul chilian 
iubitor de libertate și au cerut 
încetarea persecutării militanți- 
lor progresiști, a adepților gu
vernului legal al Unității Popu
lare.

Sute de mii de demonstranți 
și-au exprimat, în diferite orașe 
din R. D. Germană, protestul 
față de uciderea președintelui 
Salvador Allende și față de ma
nevrele reacțiunii chiliene. La 
Leipzig, Dresda, Rostock, Halle, 
manifestanții și-au proclamat 
deplina lor solidaritate cu po
porul chilian.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București Plata „Scintell-. Tel : 17.60.10 17.60.20. Abonamentele se Iac la oficiile poștale și dlfuzorii din întreprinderi șl Instituții - Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Sctnteii". 
■ Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 POB — 2001.


