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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN PERU
S Republica Peru a primit în mod 
festiv pe președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu.
> Solii poporului român sînt oaspeții 
unui popor cu vechi tradiții revoluțio
nare—de aici a pornit cu două secole 
în urmă marea răscoală condusă de 
Tupac Amaru, cea mai puternică ac-

Republica Peru a primit sîm- 
bătă. ip mod festiv, pe pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pe tova
rășa Elena Ceaușescu cu ace
leași înalte onoruri, cu aceeași 
căldură și prețuire cu care oas
peții români au fost înconju
rați de-a lungul Întregii călăto
rii în America Latină.

Avînd ca primă etapă Cuba, 
în imediata apropiere a tropi
cului Cancerului, continuînd cu 
Costa Rica, Venezuela, Colum
bia, Ecuador, itinerariul vizitei 
trecînd linia ecuatorului a atins 
acum Peru, împărăția Anzilor, 
care se întinde ca o fîșie de-a 
lungul Pacificului pînă dincolo 
de tropicul Capricornului.

Solii poporului român sînt 
oaspeții unui popor cu vechi 
tradiții revoluționare — de aici 
a pornit cu două secole în ur
mă marea răscoală condusă de 
Tupac Amaru, cea mai puterni
că acțiune de luptă a legendari
lor incași împotriva dominației 
spaniole, și tot aici, în ianuarie 
1826, se prăbușea ultimul centru 
de rezistență spaniol in Ame
rica de Sud — fortăreața Callao.

Ducind mai departe aceste 
tradiții, poporul peruan par
curge astăzi un proces înnoitor 
în toate compartimentele vieții 
sociale, economice și politice 
fără precedent în istoria sa. 
Dînd curs unor imperative ale 
dezvoltării, ale propășirii și 
bunăstării poporului, conducă
torii de astăzi ai republicii au 
inițiat un șir de măsuri pro
gresiste. cu ample implicații so
ciale. îndreptate spre redobîndi- 
rea suveranității asupra boga
telor resurse naturale, spre a- 
firmarea deplinei independențe

Natura a împărțit Peru în 
trei zone distincte : țărmul o- 
ceanic, lanțul stîncos al Anzilor. 
din care se ridică cu semeție 
vîrful Huascaran. cu o înălțime 
de aproape 6 800 metri, și. în
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țiune de luptă a legendarilor incași 
împotriva dominației spaniole.
S La sosire la reședința oficială din 
stațiunea Chacîacayo, la solicitarea 
ziariștilor peruani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat: „Adresez po
porului peruan un călduros salut din 
partea poporului român, a mea per
sonal și cele mai bune urări de 
prosperitate și fericire".

MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
cadrelor didactice, elevilor și studenților, 

organizațiilor de partid, de tineret și 
pionieri, cu prilejul deschiderii anului 

școlar și universitar 1973—1974
Dragi tovarăși și prieteni.
Deschiderea anului școlar și 

universitar constituie un eveni
ment de seamă atît pentru ca
drele didactice, cit și pentru 
milioanele și milioanele de ti
neri din patria noastră ce stu
diază în invățSmîntul de toate 
gradele însușindu-si minunatele 
comori ale științei, pregătindu- 
se să contribuie din plin ia edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României. Cu acest prilej, do
resc să salut cordial întregul 
corp profesoral, pe toți studenții 
și elevii patriei și să le urez 
un an școlar rodnic, deplin suc
ces în activitatea lor.

Cunoașteți sarcinile mari, de 
înaltă răspundere pe care parti
dul, societatea noastră le pun 
în fața învățămîntului în scopul 
formării și pregătirii cadrelor 
necesare economiei, științei și 
culturii, al instruirii și educării 
tinerelor generații în spiritul 
înaltelor idealuri ale socialismu
lui și comunismului. Plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din 18—19 
iunie a.c. a trasat direcțiile dez
voltării în continuare a școlii 
românești, perfecționării învă- 
țămîntului de toate gradele co
respunzător cerințelor noii etape 
istorice în care a pășit societa
tea noastră.

Realizarea amplului program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului depinde într-o mă
sură hotărîtoare de modul în 
care este pregătit și instruit ti
neretul, de nivelul cunoștințelor 
sale științifice și profesionale, de 
educarea și formarea sa politico- 
morală sănătoasă. Ne propunem 
să dezvoltăm o industrie mo
dernă, de înaltă tehnicitate, la 
nivelul celor mai avansate cu
ceriri ale tehnicii mondiale : a- 
ceasta cere un tineret înarmat 
cu tot ceea ce se realizează mai 
avansat in gîndirea și practica 
științifică și tehnică contempo
rană. Țintim să realizăm o a- 
gricultură cu un grad ridicat de 
mecanizare și chimizare, capa
bilă să asigure producții agricole 
înalte și stabile : pentru aceasta 
este nevoie de cadre temeinic 
pregătite în toate domeniile a- 
grozootehnicii moderne. Dorim 
să asigurăm o mare înflorire a 
cercetării științifice, a întregii 
culturi socialiste ; aceasta impu
ne pregătirea unui mare număr 
de intelectuali cu un larg orizont 
de cunoaștere, cu o mare capa
citate creatoare. Toate acestea 
demonstrează că învățămintul

nostru de toate gradele trebuie 
astfel organizat și îndrumat in
cit să corespundă în modul cel 
mai direct cerințelor concrete, 
actuale și de perspectivă, ale 
dezvoltării societății românești, 
imperativelor practicii construi
rii socialismului și comunismu
lui în România.

Sarcina principală a învăță- 
mintului în actuala etapă tre
buie să fie legarea organică a 
procesului instructiv de viață, 
de producție, de activitatea 
practică. Pentru aceasta invăță- 
mintul trebuie să țină pasul a- 
tît cu cuceririle revoluției teh- 
nico-științifice mondiale, ale cu
noașterii contemporane, cit și 
cu schimbările care ,se produo 
neîncetat în economia și viața 
socială a României, în dezvol
tarea științei și culturii noastre 
socialiste. Este necesar să se 
acționeze cu hotărîre pentru 
lichidarea oricăror forme peri
mate de invățămint, pentru eli
minarea din procesul predării, 
a cunoștințelor învechite, depă
șite, lipsite de actualitate și efi
ciență practică. Școala trebuie 
să asigure tineretului nu numai 
o diplomă, un atestat de cunoș
tințe, ci însușirea unei profe
siuni sau meserii concrete, po
sibilitatea de a se integra rapid 
în activitatea economico-socia- 
lă, în sferele producției materia
le și spirituale unde se hotă
răște progresul patriei. Este ne
cesar ca fiecare treaptă a învă- 
țămintului — școala generală, 
liceul, facultatea — să asigure 
absolvenților cunoștințe teore
tice și practice care să le per
mită prestarea unei munci utile 
societății.

Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului, celelalte ministere 
care au răspunderi în domeniul 
învățămîntului sînt chemate să 
acționeze pentru soluționarea 
rapidă a tuturor acestor proble
me în spiritul indicațiilor date 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. asigurînd perfecțio
narea in continuare a progra
melor școlare și universitare, 
ridicarea nivelului lor științific, 
dezvoltarea activității de cerce
tare științifică în școli și facul
tăți, asigurarea condițiilor pen
tru îmbunătățirea instruirii prac
tice a elevilor și studenților, do
tarea corespunzătoare a atelie
relor și laboratoarelor școlare.

Insușindu-și cuceririle științei 
și tehnicii moderne, dobîndind 
deprinderi practice cit mai te
meinice în toate specialitățile

și domeniile de activitate, tine
retul nostru trebuie totodată să 
se formeze în spiritul celei mai 
înaintate concepții despre lume 
și viață — concepția materia- 
list-dialectică, a principiilor 
fundamentale ale socialismului 
științific. Numai astfel el va 
putea găsi răspuns multiplelor 
probleme pe care le ridică viața, 
va putea înțelege în mod just 
fenomenele noi ale realității, va 
putea milita activ pentru cauza 
socialismului și comunismului.

Corpul didactic, catedrele de 
științe sociale, organizațiile de 
partid, de tineret și pionierești 
din școli și facultăți trebuie să 
cultive în rindul tinerei genera
ții pasiunea revoluționară, dra
gostea față de patrie și partid, 
devotamentul profund față de 
interesele vitale ale poporului, 
voința de a-și însuși și promova 
în viață principiile eticii și echi
tății socialiste. In școli și facul
tăți, tinerii trebuie să fie edu
cați in spiritul marilor răspun
deri ce Ie revin față de societate, 
pentru apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, a cuceri
rilor revoluționare ale poporu
lui, pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul României.

Tineretul patriei noastre tre
buie să militeze activ pentru 
înfăptuirea principiilor politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, pentru afirmarea in lu
me a înaltelor idealuri ale so
cialismului, ale progresului so
cial și păcii, adueîndu-și contri
buția la lupta pentru făurirea 
pe planeta noastră a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Am deplina convingere că pro
fesorii și învățătorii, întregul 
corp profesoral, toți elevii și 
studenții, conducerile școlilor și 
facultăților, organizațiile dc 
partid, de tineret și de pionieri 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a asigura înfăptuirea 
programului de dezvoltare a în- 
vățămintului de toate gradele, 
pentru a face ca școala să răs
pundă în condiții cit mai bune 
înaltelor exigențe pe care î Ie 
pun în față partidul și statul, 
întregul nostru popor, însăși 
dezvoltarea societății românești 
pe calea socialismului și comu
nismului.

Cu această convingere, doresc 
să urez cadrelor didactice, stu
denților și elevilor spor Ia mun
că și învățătură, un an școlar 
cit mai bogat în realizări, mul
tă sănătate și fericire 1

Doamnei
Hortensia Bussi de Allende

în inima poporului român a produs o 
adîncă durere vestea morții tragice a 
președintelui Republicii Chile, dr. Salva
dor Allende, eminent om de stat, progre
sist și patriot, luptător consecvent pentru 
consolidarea independenței și suveranită
ții naționale, pentru dezvoltarea poporului 
chilian pe calea progresului economic și 
social, prieten al poporului român, mili
tant pentru pace și colaborare intre po
poare, împotriva imperialismului și colo
nialismului.

Ideile pentru care a militat și și-a dat 
viața președintele Allende, inmănunchind 
aspirațiile și interesele vitale ale mase
lor populare chiliene, vor triumfa, deoa

rece nu există forță în lume în stare să 
oprească un popor din mersul său spre 
construcția unei vieți libere, demne și 
prospere, întruchipare a voinței și nă
zuințelor naționale proprii.

în numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al poporului 
român, al familiei și al meu personal, vă 
exprimăm dumneavoastră, familiei îndolia
te, sincere condoleanțe și întreaga com
pasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

STRÎNGEREA RECOLTEI
>

DUMINICĂ, SOARELE 
S-A ÎNTUNIT CU 

OAMENI h CIMP
• Grijile inginerului Mihai 
Gheorghe • Domneștenii cu
nosc proverbul cu prietenul 
bun. • Calcule optimiste la 

Scornicești

Ieri în cimpia de sud a țării 
a fost o zi frumoasă cu soare 
blind, de toamnă lungă. Și tot 
ieri, soarele s-a intilnit cu oa
menii în cimp. Așa cum s-a în- 
timplat, de altfel, toată săptă- 
mina, toate săptămînile acestei 
campanii, ale altor și altor cam
panii. Pentru că la țară se tră
iește și se muncește intr-o ne
întreruptă campanie — și doar 
calendarul eșalonează în anu

mite etape, după anotimpuri, 
anul agricol.

Parcurgem în această zi zone 
ale județelor Argeș și Olt, con- 
semnînd fapte, inițiative și pre
viziuni de ultimă oră.

★
Pe pămînturile cooperatorilor 

din Birlogu soarele se ridicase 
de un stat de om. Cel a cărui 
măsură o desena în acel mo
ment astrul pe cer este ingi
nerul șef al cooperativei, Mihai 
Gheorghe, aflat la ceasul dimi
neții în mijlocul unei forfote 
de tractoare. Intiia impresie pe 
care o trăda obrazul tînărului 
este una de grijă amestecată 
cu tulburare. Iată transcrierea 
în cuvinte aproximativ exacte a 
acestei emoții matinale. „N-aș 
putea spune că stăm rău față 
de plan. Dar față de plan este 
acum o noțiune depășită. Sau 
cel puțin așa trebuie să însem
ne, Pentru că este încă dificil 
să i planifici timpul în agricul
tură : cîteva ceasuri bune, cî- 
teva zile ploioase, tragem linie 
— socotim. Mai ales acum, 
toamna, fiecare ceas trebuie cit 
mai bine folosit. Asta încercăm 
noi aici, oamenii știu și tot ei

sînt acei care dovedesc că în
cercarea înseamnă izbîndă. Abia 
am arat 600 hectare din cele 
900 prevăzute, a le însămința 
cu grîu. Pămînt chinuit, smol- 
nița — nume ciudat și îndărăt
nic — se supune cu greu plu
gului. Dar avem mecanizatori 
buni, incăpăținați, ca și pămîn- 
tul de sub tălpi. De miine (azi 
— n.n.) vom începe și recolta
tul porumbului ; vreo 80—90 
hectare s-au copt bine. Vom 
intra și în vii.

în cimp facem cunoștință și 
cu cîțiva dintre mecanizatori : 
Nicolae Tănase, Mihai Bărbu- 
lescu, Ion Dumitru, Mihail 
Iordache, Ion Tudor, Ion Aldea, 
care mînuiesc pluguri, semănă
tori, discuri.

★
Atenție maximă este acordată 

semănatului griului și în coo
perativa agricolă de producție 
din Pădureți — după cum ne 
relatează președintele Florea 
Tănase. Aflăm însă că putea să

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a IV-a)

GENERA ȚIA TÎNĂRĂ ÎN FA ȚA 
NOULUI AN DE ÎNV A ȚĂMÎNT

Avem din nou bucuria să însoțim astăzi, spre școală, spre 
facultate acel sfert din populația țării - elevii și studenții - 
pentru care sediile învățăturii și muncii sînt clasa, amfitea
trul, laboratorul, atelierul, uzina. Ii aflăm alături pe dascăli, 
acel mare detașament de intelectuali, depășind cifra de 
150 000, cărora societatea le-a incredințat întreaga generație 
tinără spre formare spirituală și morală, spre a o pregăti pen
tru muncă și viață.

Cuvintele adresate de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în Mesajul către toți cei care în
vață și care-i învață și educă la deschiderea cursurilor, re
prezintă o reafirmare a mersului pe care trebuie să-l cunoas
că școala noastră de toate gradele - astăzi și în perspectivă 
- spre un invățămint care să îmbine armonios procesul in
structiv cu cerințele vieții, ale producției, ale practicii, în 
concordanță deplină cu dezvoltarea contemporană a științei 
și tehnicii mondiale, a tuturor domeniilor cunoașterii.

România se situează printre țările avansate din lume în 
ceea ce privește sistemul de instruire și educare a tinerei 
generații, printre primele 10-12 țări privind cuprinderea ti
neretului în învățămînt. în față cu tabloul unui invățămint 
care a făcut saltul uriaș de la un sfert din populația țării 
analfabetă în 1938, la o școală care a ajuns în anul 1972/ 
1973 să cuprindă 91 la sută din generația școlară într-o 
formă de învățămînt cu o durată de cel puțin zece ani, gîn- 
dul firesc, se îndreaptă către partid, știind că orientările sale 
date la Congresul al X-lea și Conferința națională au asi

gurat evoluția ascendentă a școlii pe coordonatele unui în
vățămînt modern, ca și rezultatele sale pozitive în pregătirea 
cadrelor necesare dezvoltării într-un ritm rapid a economiei, 
științei și culturii naționale. Și se îndreaptă cu dragoste fier
binte către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiecare elev și student cunoscînd și simțind zi de 
zi, în viața proprie, adevărul exprimat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie, privind contribuția de mare însemnătate, 
teoretică și practică, a conducătorului partidului, la per
fecționarea întregului sistem de învățămînt.

în contextul unui asemenea an de învățătură, ca cel ce 
este inaugurat acum obiectivul esențial care va polariza 
întreaga activitate a organizației U.T.C. din școală, a aso
ciației studenților comuniști este dezvoltarea la elevi și stu- 
denți a unui mai înalt simț de responsabilitate, de participare, 
intensă la perfecționarea învățămîntului.

în timpul verii, reuniți în tabere de instruire și odihnă, 
activele U.T.C. și ale A.S.C. s-au pregătit intens pentru 
munca din noul an de învățămînt, au luat parte la elabora
rea proiectelor de activitate ținînd seama de sarcinile ac
tuale ale școlii, ale organizației noastre. Se poate afirma, 
astfel, r’i activul de bază al organizațiilor U.T.C. din școli 
și al A.S.C. este pregătit să înceapă activitatea din prima zi

„SCINTEIA TINERETULUI"

(Continuare în pag. a lV-a)

Anu! școlar 
și universitar 
1973-1974 
în limbajul 

cifrelor
o In vederea generalizării pri- 

nei trepte liceale, așa cum s-a 
prevăzut in Hotărirea plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
a.c., s-a trecut Ia experimenta
rea unei mai bune rețele școlare, 
cum ar fi : organizarea unei 
singure unități școlare pe comu
nă la 50 de localități din jude
țele Brașov, Bacău, Dîmbovița, 
Dolj, Ilfov, inițierea unui pro
gram prelungit în 2—3 școli din 
fiecare județ și construirea și a- 
menajarea de internate cu so
luții constructive ieftine pentru 
copiii care domiciliază la dis
tanțe mari.

• învățămintul superior se 
dezvoltă potrivit necesităților 
de cadre de specialiști. Se dez
voltă cu prioritate învățămintul 
superior tehnic și in mod deo-

(Continuare în pag. a V-a)
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Spiritul constructiv, de înțelegere și cooperare, a caracterizat 
și activitatea laborioasă din ultima zi a vizitei în această țară

tovarășul

In timpul

COMUNICAT COMUN

Nicolae Ceaușescu
guvernul Republicii

de colaborare cul- 
guvernul Republicii

1

România,

Rodriguez

Contmuînd

S-au încheiat convorbirile oficiale dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Guillermo Rodriguez Lara. Semnarea 
Declarației Solemne Comune, document de mare însemnătate 
pentru evoluția relațiilor dintre cele două țări.

La banchetul oferit în onoarea conducătorului țării gazde,
Nicolae Ceaușescu a înmînat președintelui Guillermo
Lara ordinul „Steaua Republicii Socialiste România
banchetului, cei doi președinți au rostit toasturi.
seria contactelor politice, tovarășul Nicolae Ceausescu

a avut întrevederi prietenești cu Pedro Antonio Saad, secretarul
general al C.C. al P.O. din Ecuador și cu delegația Centralei
oamenilor muncii condusă de Beker Sanchez. înalții soli ai României
socialiste, primiți cu manifestații de stimă și prețuire la fabrica
de textile „La internacionab. Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 
laboratoarele industriei farmaceutice ecuadoriene. în cursul ace
leiași zile, președintele Nicolae Ceaușescu a avut o reuniune
de lucru cu un grup de reprezentanți ai vieții economice și ai
cercurilor de afaceri din Ecuador. In cadrul unei conferințe de 
presă președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste
România a răspuns la întrebările ziariștilor ecuadorieni și cores 
pondenților presei străine acreditați la Quito

DECLARAȚIA

La plecarea din Quito.

cu privire la vizita oficială in Ecuador
a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii

Președintele Consiliului de 
;at al Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a 
efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficia
lă în Republica Ecuador, între 
13 și 15 septembrie 1973, la in-

SOLEMNA COMUNA
Republicii Socialiste România

și a Republicii Ecuador
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Ecuador, 
generalul de brigadă Guillermo 
Rodriguez Lara, exprimînd 
inta popoarelor lor,

ținînd seama de relațiile 
prietenie dintre cele două 
și de afinitățile de limbă și de 
cultură dintre popoarele lor,

animați de dorința comună de 
a realiza aspirațiile de apropie
re și de înțelegere ale popoare
lor român și ecuadorian și de a 
dezvolta și in viitor relațiile de 
prietenie, de stimă reciprocă și 
de cooperare dintre cele două 
state, de a promova extinderea 
contactelor în favoarea dezvol
tării cooperării pașnice dintre 
popoarele lor, pe baza durabilă 
a respectării principiilor și nor
melor de drept și justiție inter
naționale.

dorind să crească contribuția 
celor două state la cauza păcii 
și securității în Europa. în A- 
merica Latină și în lume și să 
contribuie la dezvoltarea coope
rării între toate statele,

reafirmind atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite.

conștienți că marile schim
bări politice, economice și so
ciale, precum și progresul ști
inței contemporane imprimă o 
nouă forță principiilor dreptu
lui internațional și necesității 
unei mai eficiente aplicări a a- 
ccstora în relațiile dintre state, 

convinși de responsabilitatea 
care incumbă tuturor statelor 
mari, mijlocii sau mici, indife
rent de nivelul lor de dezvoltare 
sau sistemul politic, economic 
sau social, pentru instaurarea 
unui climat de pace și securita
te în lume și pentru dezvolta
rea relațiilor prietenești și de 
cooperare între toate țările.

reamintind că toate statele, 
fără nici o excepție, au dreptul 
și îndatorirea de a participa la 
rezolvarea problemelor interna
ționale ce Ie sînt comune,

cu convingerea că respectarea 
deplinei suveranități și a egali
tății juridice a statelor constituie

vo-

de 
țări

baza trainică a cooperării, secu
rității și păcii internaționale, 

exprimind convingerea lor fer
mă că pacea internațională tre
buie să aibă ca premisă esen
țială respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și salvgarda 
suveranitatea și independența, 
precum și de a-și exercita drep
tul său inalienabil de a-și hotărî 
singur soarta, fără ingerințe, 
constrîngeri sau presiuni ex
terne,

I. Declară botărirea lor co
mună :

De a extinde și de a apro
funda relațiile tradiționale de 
prietenie dintre cele două țări 
și de a adinei cooperarea în toa
te domeniile de interes comun, 
pe baza respectului și avanta
jului reciproc :

De a intensifica și de a lărgi 
cooperarea economică mutual a- 
vantajoasă, prin dezvoltarea 
schimburilor comerciale și di
versificarea exporturilor reci
proce. întărirea și extinderea 
cooperării industriale, tehnice 
și științifice în domeniile de in
teres reciproc. în scopul folosi
rii adecvate a resurselor lor na
turale și umane :

De a favoriza extinderea și 
intensificarea relațiilor in do
meniile științei, învățămîntului, 
culturii, artelor și sportului ;

De a dezvolta și aprofunda le
găturile de prietenie dintre cele 
două popoare, printr-o mai bu
nă cunoaștere reciprocă a va
lorilor lor materiale și spiritua
le și apropierea dintre ele prin 
programe de cooperare între u- 
niversitătî și instituții de artă 
și cultură, schimburi de oameni 
de știință, profesori, studenți și 
personalități ale vieții economi
ce. politice și sociale.

volta sistemul său politic, eco
nomic și social, in conformitate 
cu voința și interesele proprii, 
fără nici o intervenție din afa
ră ;

— Dreptul fiecărui stat Ia e- 
xistență, libertate, independență 
și suveranitate națională :

— Dreptul suveran, inaliena
bil și inprescriptibil al fiecărui 
stat de a folosi bogățiile natu
rale și toate resursele sale. In 
conformitate cu interesele sale 
naționale, fără nici un fel de 
obstacol, dreptul statelor de a 
dispune liber de toate resursele 
marine aflate în limitele suve
ranității și jurisdicției lor na
ționale și de a participa echita
bil la exploatarea resurselor te
ritoriilor submarine și a subso
lului lor, situate în afara limi
telor naționale, care constituie 
patrimoniul comun al umanită
ții ;— Deplina egalitate în drep
turi a tuturor statelor, fără de
osebire de mărime, nivel de 
dezvoltare și de sistemele lor 
politice, economice și sociale ;

— Dreptul fiecărui stat de a 
participa, în condiții de egali
tate, la examinarea și soluțio
narea problemelor internațio
nale de interes comun ;

— Dreptul statelor de a bene
ficia de realizările științei și 
tehnologiei moderne în toate 
domeniile ;

— Dreptul și obligația statelor, 
fără deosebire de sistemul lor 
social și politic, de a coopera 
între ele în diverse domenii, în 
scopul menținerii păcii și secu
rității internaționale și de a fa
voriza progresul economic 
social al popoarelor, in 
al acelora care se află 
curs de dezvoltare ;

— Obligația tuturor

de a nu 
formă și 
afacerile 
oricărui

— Obligația statelor de a res
pecta inviolabilitatea frontiere
lor naționale și integritatea te
ritorială a altor state și, drept 
consecință, de a recunoaște fap
tul că orice atentat din partea 
oricărui stat, îndreptat împotri
va unității naționale sau inte
grității teritoriale a altui stat, 
constituie o gravă violare a pă
cii și afectează securitatea in
ternațională :

— Obligația statelor de a se 
abține în relațiile lor interna
ționale de Ia orice fel de con- 
strîngere militară, politică, eco
nomică sau de alt fel, precum și 
de la amenințarea cu forța sau 
folosirea forței, sub orice formă, 
împotriva oricărui stat ;

— Dreptul fiecărui stat Ia 
toapărare individuală sau 
lectivă ;

— Obligația statelor de a 
luționa exclusiv prin mijloace 
pașnice și în conformitate cu 
normele dreptului internațional 
neînțelegerilor care ar putea a- 
părea între ele :

— îndatorirea fiecărui stat de 
a-și îndeplini cu o bună cre
dință obligațiile asumate in con
formitate cu Carta Națiunilor 
Unite sau decurgînd din princi
piile și regulile de drept inter
național, general recunoscute 
sau din acorduri internaționale 
valabile. încheiate conform aces
tor principii și reguli de drept 
internațional.

interveni, sub nici o 
sub nici un pretext, in 
interne și externe ale 
alt stat ;

au- 
co-
SO'

șt special 
incă in
statelor

III. Declară, de asemenea, ho- 
iărirea lor comună :

De a dezvolta relațiile de pri
etenie și cooperare cu toate sta-

tele, pe baza principiilor cuprin
se in prezenta declarație ;

De a coopera în domeniul de
zarmării pentru a se lua măsuri 
menite să oprească cursa înar
mărilor, in special pentru înfăp
tuirea dezarmării nucleare, pen
tru crearea de zone denucleari- 
zate în diferite regiuni ale lumii, 
însoțită de angajamentul ferm 
al statelor nucleare de a nu fo
losi armele atomice împotriva 
țărilor participante la astfel de 
zone și de a respecta statutul 
de denuclearizare ;

De a sprijini promovarea pă
cii, a bunei înțelegeri și a coo
perării în Europa, 
lină și in întreaga

De a acționa cu 
vederea stabilirii 
unei ordini mondiale 
ce și sociale juste și echitabile, 
pentru instaurarea unei mai ra
ționale și juste diviziuni a mun
cii, pentru transformările care 
trebuie să fie operate în struc
tura eeonomiei mondiale, pen
tru normalizarea și expansiunea 
comerțului, pentru întărirea se
curității economice colective în 
scopul favorizării dezvoltării și 
a expansiunii economiilor na
ționale :

De a coopera pentru întărirea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite în menținerea și consoli
darea păcii și securității inter
naționale, dezvoltarea cooperă
rii între toate națiunile și pro
movarea normelor dreptului in
ternațional în relațiile dintre 
state.

întocmit la San Francisco de 
Quito, la 14 septembrie 1973, în 
două exemplare, fiecare în lim
bile română și spaniolă, ambele 
texte avînd aceeași valabilitate.

America La- 
lume ; 
hotărîre în 

și menținerii 
economi-

II. Declară solemn că relațiile 
lor reciproce, precum și relațiile 
cu toate celelalte state se bazea
ză. între altele, pe următoarele 
principii, care sînt legate între 
ele :

— Dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-și alege și dez-

Pentru Republica Socialistă 
România

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Pentru Republica Ecuador
Genera! de brigadă

GUILLERMO RODRIGUEZ LARA
președintele Republicii Ecuador

vitația președintelui Republicii 
Ecuador, general de brigadă 
Guillermo Rodriguez Lara.

în timpul șederii în Republica 
Ecuador, înalții oaspeți români 
au avut o întrevedere cu repre
zentanți ai oamenilor de afaceri 
din industrie, comerț și agricul
tură, au vizitat Fabrica de tex
tile „La intcrnacional", Muzeul 
„Banco Central", Universitatea 
Centrală, orașul Quito, Labora
toarele chimico - farmaceutice 
„Life“, Muzeul „Compania de 
Jesus“ și au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor in
dependenței.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
avut convorbiri cu președintele 
Republicii Ecuador, generalul de 
brigadă Guillermo Rodriguez 
Lara, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

De asemenea, au avut loc 
discuții intre membri ai suitei 
oficiale române și membri ai 
guvernului ecuadorian, șefi ai 
unor instituții de stat. La aces
te întrevederi au participat, din 
partea română : Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geolo
giei, Mircea Malița, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Dumitru Moianu. ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Ecuador.

Din partea ecuadoriană au 
participat : dr. Antonio Jose 
Lucio Paredes, ministrul rela
țiilor externe, dr. Francisco Ro
sales Ramos, ministrul indus
triei, comerțului exterior și in
tegrării, Gustavo Jarrin Ampu- 
dia, ministrul resurselor natu
rale și energetice, Carlos Agui- 
re Asanza, secretar general al 
Administrației.

în cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți s-au informat re
ciproc asupra procesului de 
dezvoltare economică și socială 
a țărilor lor, au purtat discuții 
asupra posibilităților de dezvol
tare a relațiilor dintre ~ 
nia și Ecuador și au efectuat un 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme internaționale 
actuale.

Cele două părți au subliniat 
importanța și utilitatea pe care 
o au contactele personale între 
conducătorii celor două țări, la 
cel mai înalt nivel.

Animați de dorința de a răs
punde aspirațiilor de pace și 
colaborare internațională ale po
poarelor român și ecuadorian, 
precum și de a lărgi și adinei 
în continuare raporturile prie
tenești existente între cele două 
țări, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Ecuador, 
Guillermo Rodriguez Lara. au 
semnat o Declarație Solemnă 
Comună.

în timpul vizitei, au fost, de 
asemenea, semnate :

1. Acordul de cooperare econo
mică. industrială și tehnică in
tre guvernul Republicii Socialis
te România și guvernul Repu
blicii Ecuador.

2. Acordul comercial între gu
vernul Republicii Socialiste

Româ-

România și 
Ecuador.

3. Acordul
iurală între _ __  ...
Socialiste România și guvernul 
Republicii Ecuador.

4. Protocolul de colaborare și 
cooperare în domeniul petrolier.

în cursul convorbirilor, s-a 
procedat la un larg și util schimb 
de păreri asupra ' principalelor 
probleme internaționale actuale 
do interes comun constatîndu-se 
cu satisfacție existența a nu
meroase puncte de vedere apro
piate și coincidente.

Cele două părți consideră că 
reducerea și lichidarea decalaje
lor care separă țările în curs de 
dezvoltare de cele economic a- 
vansate constituie o problemă 
de importantă majoră.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția pentru dezvol
tarea pozitivă a procesului de 
adincire a relațiilor dintre state
le latino-americane și, îndeo
sebi. față de contribuția țărilor 
Andine Ia acest proces.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Guillermo Rodri
guez Lara au avut un schimb 
de vederi asupra situației ac
tuale din Europa. In legătură 
cu Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, cei doi 
președinți au evidențiat impor
tanța pe care aceasta o are 
pentru dezvoltarea de-sine-stă- 
tătoaje a fiecărui stat, precum și 
în căutarea de soluții adecvate 
pentru consolidarea păcii în Eu
ropa.

Cei doi șefi de stat au conve
nit ca țările lor să coopereze în 
domeniul dezarmării pentru a 
se lua măsuri menite să opreas
că cursa înarmărilor ; în special 
trebuie luate măsuri pentru în
făptuirea dezarmării nucleare. 
In același timp, au relevat im
portanta pe care o are Tratatul 
de la Tlatelolco prin care Ame
rica Latină este declarată zonă 
denuclearizată. Cei doi pre
ședinți consideră, în același 
timp, că ar fi de mare importan
tă transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și bunei înțe
legeri, fără arme nucleare.

Cei doi președinți au sa
lutat cu satisfacție încheierea 
Acordului cu privire la înce
tarea războiului și restabilirea 
păcii. în Vietnam, precum și 
semnarea Acordului privind 
restabilirea păcii și realizarea 
înțelegerii naționale în Laos și 
au exprimat totodată speranța 

acorduri
necesare 

durabile

cele ale altor state pentru atin
gerea acestui scop, in conformi
tate cu rezoluția propusă de 
România și adoptată de către 
cea de-a XXVII-a sesiune a A- 
dunării generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

Subliniind semnificația deose
bită pe care o are vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu — prima vi
zită a unui șef de stat român 
în Ecuador — cele două părți 
au apreciat in mod deosebit im
portanța contactelor personale și 
a schimbului de păreri dintre 
factorii de răspundere ai celor 
două țări pentru dezvoltarea 
colaborării bilaterale, pentru în
tărirea încrederii, stimei și res
pectului reciproc dintre poporul 
român și poporul ccuadorian.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a transmis președinte
lui Republicii Ecuador, guver
nului și poporului ecuadorian, 
călduroase mulțumiri pentru 
primirea deosebit de cordială ce 
i-a fost rezervată in timpul vi
zitei în Ecuador.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
invitat pe președintele Republi
cii Ecuador, generalul de briga
dă Guillermo Rodriguez Lara, și 
pe doamna de Rodriguez să facă 
o vizită oficială in România.

Invitația a fost acceptată tți 
plăcere. Data vizitei urmează să 
fie stabilită ulterior, pe cale di
plomatică.

SEMNAREA
UNOR

DOCUMENTE

că aceste 
condițiile 
unei păci 
regiune.

Examinind situația

vor crea 
instaurării 
in această

Examinind situația din Orien
tul Apropiat, cei doi președinți 
și-au exprimat îngrijorarea față 
de starea de tensiune existentă 
în această zonă, subliniind, tot
odată. necesitatea găsirii unei 
soluții politice a conflictului, pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Guillermo Rodri
guez Lara au subliniat impor
tanța pe care România și Ecua
dor o acordă întăririi rolului și 
creșterii eficienței Organizației 
Națiunilor Unite in rezolvarea 
problemelor internaționale, in 
interesul popoarelor, apărarea 
principiilor dreptului interna
țional. crearea unui climat de 
securitate și colaborare in lume. 
Cei doi șefi de stat și-au ma
nifestat hotărîrea de a continua 
și coordona eforturile lor cu

După cum s-a mai anunțat, 
cu prilejul vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Ecuador, au fost 
semnate importante documente 
bilaterale, menite să contribuie 
la dezvoltarea și extinderea re
lațiilor dintre cele două țări.

Au fost semnate :
— acordul de cooperare eco

nomică, industrială și tehnică, 
acordul comercial între guver
nul Republicii .Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii E- 
cuador — de către tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, și Fran
cisco Rosales, ministrul indus
triei, comerțului și integrării al 
Republicii Ecuador.

— acordul de colaborare cul
turală între guvernele Republi
cii Socialiste România și Repu
blicii Ecuador — de către tova
rășul George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și An
tonio Jose Lucio Paredes, mi
nistrul relațiilor externe al Re
publicii Ecuador.

— convenția de colaborare $î 
cooperare in domeniul petrolu
lui intre Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei al Româ
niei și Ministerul Resurselor Na
turale și Energetice al Republi
cii Ecuador — de către titularii 
celor două ministere : Bujor Al- 
mășan și, respe£ti*țț. Gustavo 
Jarrin Ampudia.
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SOSIREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PERU

INTERVIUL ACORDAT
de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

(Urmare din pag. I) 
sfîrșit, pădurile tropicale — sel
va — ce întovărășesc în curge
rea lor apele Amazonului. Sub
solul țării ascunde însemnate 
bogății, între care pe primele 
locuri se situează minereurile de 
fier și țițeiul ; apele din interi
orul tării constituie un imens 
rezervor hidroenergetic, îar o- 
ceanul oferă inepuizabile resur
se piscicole, care situează Perul 
în fruntea tuturor țărilor lumii, 
în privința pescuitului. Zeci și 
sute de ani, oamenii acestor me
leaguri — urmași ai vechilor 
incași, purtători ai unor "stră
lucite civilizații au fost frus
trați de drepturile lor legitime 
asupra acestor mari avuții. As
tăzi, pentru prima oară în isto
ria sa, poporul peruan se află în 
situația de a folosi în interesul 
:propriu bogățiile ce-i revin de 
'drept. Naționalizarea instalații
lor aparținînd companiei „Inter
national petroleum", legea gene
rală a Industriei — prin care 
statul a preluat toate marile în
treprinderi industriale și s-a 
tpecut Ia constituirea „comunită
ților industriale", ce creează 
posibilitatea participării munci
torilor lâ conducerea întreprin
derilor și la' repartizarea venitu
rilor acestora — realizarea unei 
reforme agrare considerată ca 
una din cele mai radicale din 
întreaga Americă Latină și cre
area cooperativelor agricole în 
spiritul tradițiilor comunităților 
agrare incașe, naționalizarea in
dustriei de pescuit, reforma în- 
vățămintului — prin care se 
prevede obligativitatea școlari
zării —, toate aceste măsuri 
au creat cadrul pentru ca acest 
popor înzestrat să se poată re- 
găsi pe sine însuși, să-și poată 
«valorifica în propriul interes, 
potențialul material și spiri- 

’tual, energiile sale creatoa
re. Definind linia politică di- 
rectoare a actualului regim, 
președintele Velasco Alvara
do declara î „Nu dorim o 
economie aparent Înfloritoa
re, dar înfeudată Intereselor 
străine, nu dorim imaginea falsă 
a unei bogății care în fond nu 
este a noastră. Nu dorim o dez
voltare economică pe bază de 
proprietate străină. Am început 
această revoluție cu convingerea 
eă emanciparea definitivă a po
porului nostru se va putea obți
ne numai printr-o operă revolu
ționară, care va transforma ve
chile structuri pe care le-a cu
noscut Peru sub dubla dominație 

a imperialismului și a unui grup 
de privilegiați peruani".

Opțiunile politice și economice 
interne ale guvernului peruan, 
ale poporului acestei țări care pe 
plan extern iși găsesc expresia 
într-o acțiune de largă deschi
dere spre țările socialiste, spre 
toate țările ce au pășit pe calea 
unei dezvoltări de sine stătă
toare și-au atras simpatia forțe
lor progresiste din întreaga 
lume.

In spiritul politicii sale pro
fund consecvente de solidaritate 
și sprijin față de toate acele țări 
care au pășit pe făgașul transfor
mărilor economice și sociale al 
apărării și consolidării indepen
denței naționale, al dezvoltării 
de-sine-stătătoare, România soci
alistă dezvoltă relații de co
laborare și prietenie cu Peru, în 
interesul celor două popoare, al 
cauzei generale a progresului și 
păcii, relații cărora actuala vizită 
a șefului statului român le des
chide mari și ample perspec
tive pe multiple planuri.

Nu încape îndoială, din acest 
punct de vedere, că ziua de 15 
septembrie, ziua sosirii la Lima 
a conducătorului statului nostru 
deschide un nou capitol în cro- 
nica relațiilor româno-peruane.

...Ne aflăm pe aeroportul 
Jorge Phavez" din Lima, îm

podobit astăzi cu steaguri româ
nești și peruane. După un zbor 
de două ore și jumătate, aero
nava prezidențială aterizează pe 
aeroport.

Au venit aici primul ministru, 
generalul Edgardo Mercado Ja
rrin, care, împreună cu șeful 
Casei militare a președintelui 
republicii, Enrique Ibanez Burga, 
îl reprezintă pe președintele 
Alvarado, care nu s-a putut de
plasa la aeroport datorită unei 
recente intervenții chirurgicale.

Generalul Edgardo Mercado 
Jarrin salută cu căldură, în nu
mele președintelui Juan Velasco 
Alvarado, pe președintele 
Nicolae Ceaușescu; soția sa, 
doamna de Mercado oferă tova
rășei Elena Ceaușescu o splen
didă orhidee.

Sint prezentate persoanele o- 
ficiale care însoțesc pe preșe
dintele Consiliului de Stat al 
României: Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, George Macovescu, Bu
jor Almășan.

După intonarea imnurilor de 
stat român și peruan și trecerea 
în revistă a gărzii de onoare, 
oaspeților români le sint pre
zentate oficialitățile peruane ve
nite în întîmpinare : ministrul 
de externe, Miguel Angel de la

Flor Valle, ministrul aviației, 
Rolando Gilardi Rodriguez, mi
nistrul marinei, Luis Ernesto 
Vargas Caballerro, ministrul e- 
nergiei și minelor, Jorge Fer
nandez Maldonado, ceilalți mem
bri ai guvernului, președinții 
forurilor supreme legislative șl 
de justiție ale țării, șefii de stat 
major ai celor trei arme, pri
marul general al Limei, deca
nul corpului diplomatic, care, 
potrivit uzanțelor peruane, con
stituie comitetul de primire al 
șefilor de state.

Potrivit acelorași uzanțe, sînt 
prezenți pe aeroport șefii misiu
nilor diplomatice din țările la
tino-americane vizitate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
precum și ambasadorii țărilor 
socialiste acreditați la Lima. Sint 
de față ambasadorul român în 
Peru, Mircea Nicolaescu, și am
basadorul Perului în România, 
Enrique Laroza.

Oaspeți și gazde se îndreaptă a- 
poi spre reședința rezervată pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
timpul vizitei sale în Peru. De-a 
lungul drumului străbătut de co
loana de mașini sînt arborate 
steagurile celor două țări. Lima, 
una din marile metropole ale 
Americii Latine, cu două milioa
ne și jumătate de locuitori, oraș 
în care monumentele trecutului 
se îngemănează cu edificiile pe 
verticală ale epocii moderne, cu
noaște astăzi atmosfera specifică 
evenimentelor politice deosebite.

Răspunzînd interesului deose
bit pentru țara noastră, pentru 
realizările ei, pentru personali
tatea președintelui României 
socialiste^ la începutul acestei 
luni la Lima a apărut, așa cum 
s-a și relatat, un volum de arti
cole și cuvîntări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu intitulat în 
mod sugestiv „Norme și relații 
pentru pacea și colaborarea 
mondială". în aceste zile volu
mul poate fi întîlnit în vitrinele 
marilor librării din Lima, fiind 
cercetat cu interes și atenție. în 
prefața la acest volum, prof. _dr. 
Julio Franco Castro scrie : „Gîn- 
direa politică a președintelui 
României are o semnificație 
aparte pentru noi peruanii care 
ne simțim legați de frații noștri 
români prin afinitate umană și 
prin fericitele coincidențe ce 
există între popoarele noastre : 
spirituală, culturală, sociologică 
și istorică. Pentru toate acestea 
și pentru multe altele, președin
tele Ceaușescu va fi unul dintre 
oaspeții cei mai apropiați și 
iubiți pe care i-au primit în țara 

lor peruvienii, iar cartea sa este 
un mesaj și un simbol al priete
niei poporului român față de 
poporul peruan".

La sosirea la reședința oficială 
din stațiunea Chaclacayo, la 
solicitarea ziariștilor peruani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
declarat : „Adresez poporului 
peruan un călduros salut din 
partea poporului român, a mea 
personal, șt cele mai bune urări 
de prosperitate și fericire".

La puțin timp după sosirea la 
Chaclacayo, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită pro
tocolară președintelui Juan Ve
lasco Alvarado și soției sale, 
Consuelo Gonzales de Velasco, 
la reședința președintelui peruan 
din aceeași localitate.

1NTÎLNIDE
Tovarășul Nicu Ceaușescu, 

vicepreședinte al Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, și 
Petru Popescu, membru su
pleant al Biroului C.C. al 
U.T.C., au avut o întîlnire 
la sediul Ambasadei române 
din Quito, cu Anibal Barona Ro
sales. Jorge Jepez. Fernando 
Ynuesa și alți membri ai Comi
tetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din Ecua
dor. Cu acest prilej, a avut loc 
o informare reciprocă asupra 
activității celor două organiza
ții, precum și asupra probleme
lor actuale ale mișcării de tine
ret internaționale.

O delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist din Ecuador a 
fost invitată să facă o vizită 
în România.

★
Tovarășul Nicu Ceaușescu 

a avut, de asemenea, o întilnire 
cu Fernando Munoz, vicepreșe
dinte al Federației Tineretu
lui Universitar din Ecuador, și 
cu membri ai conducerii federa
ției, la care a participat Petru 
Popescu. In cadrul intîlnirii, s-a 
făcut o informare reciprocă 
asupra problemelor specifice ale 
organizațiilor studențești din 
România și Ecuador și au fost 
discutate posibilitățile lărgirii 
relațiilor dintre organizațiile 
studențești din cele două țări.

O delegație a Federației Ti
neretului Universitar din E- 
cuador a fost invitată să facă o 
vizită în România.

NICOLAE CEAUȘESCU
ziaristului Francisco Mancloa. directorul paginii editoriale 

a ziarului „Expresso" din Peru
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a acordat ziaristului Francisco 
Mancloa, trimisul special al ziarului „Expresso" din Peru, 
următorul interviu :

Întrebare : Domnule 
președinte, dumneavoastră 
sînteți primul șef de stat al 
unei țări socialiste din 
Europa care realizează un 
turneu în America Latină. 
Ce semnificație atribuiți a- 
cestei vizite pe planul poli
ticii internaționale promova
te de România ?

RĂSPUNS : Vizita mea !n 
mai multe țări ale Americii La
tine, printre care și Republica 
Peru, se înscrie în cadrul poli
ticii generale a Republicii So
cialiste România de dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Vizita va fi o expresie a relații
lor de prietenie cu țările res
pective și, în același timp, spe
răm că va permite identificarea 
de noi posibilități de dezvoltare 
a colaborării economice, tehni- 
co-științifice, culturale și în alte 
domenii dintre România și țările 
respective.

Totodată, ținînd seama de si
tuația internațională actuală, 
vizita se înscrie și, în contextul 
politicii de lărgire a colaborării, 
de participare activă a tuturor 
statelor la viața internațională, 
de afirmare a solidarității și do
rinței popoarelor noastre de a 
contribui la triumful politicii 
noi, de colaborare și pace în 
lume.

ÎNTREBARE : Actualul
plan cincinal al României 
prevede o puternică creștere 
a comerțului exterior, pre
cum și o schimbare a struc
turii sale. In ce formă și în 
ce măsură aceste prevederi 
se referă și la relațiile co
merciale dintre România și 
țările slab dezvoltate, în mod 
deosebit cu cele latino-ame- 
ricane, iar dintre acestea, cu 
Republica Peru ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, ac
tualul plan cincinal prevede 
dezvoltarea în ritm înalt a in
dustriei, agriculturii, a întregii 
economii românești și, pe aceas
tă bază, creșterea continuă a 
schimburilor economice cu alte 
state.

In relațiile sale economice. 
România acordă un loc impor
tant colaborării cu țările slab 
dezvoltate sau mai bine-zis cu 
țările care au trecut pe calea 
dezvoltării economico-sociale in
dependente. In acest cadru a- 
cordăm o importanță deosebită 
extinderii relațiilor cu țările 
latino-americane și, fără îndo
ială, un loc important ocupă și 
Republica Peru. Aș dori să men
ționez, de altfel, că în ultimii 
ani relațiile dintre țările noastre 
au cunoscut o dezvoltare conti
nuă și că există largi posibili
tăți de extindere a acestei co
laborări în viitor.

In relațiile economice cu ță
rile care au trecut pe calea dez
voltării independente, România 
acordă o atenție specială reali
zării unei largi coperări în pro
ducție, ceea ce permite o stabi
litate și o perspectivă îndelun
gată de colaborare, folosirea in 
mod judicios a forțelor mate
riale și umane pentru dezvol
tarea mai rapidă a economiei 
fiecărei țări. Sper că vizita mea 
în țările Americii Latine va per
mite identificarea de noi dome
nii de colaborare și de extin
dere a schimburilor economice, 
pentru care nu avem în vedere 
vreo anumită limită și pe care 
le vom dezvolta în raport cu 
dorințele și cu posibilitățile co
mune ale României și țărilor 
respective.

ÎNTREBARE : România
este una din țările care dis
pune de cea mai înaltă cali
ficare în industria petrolieră 

și in fabricarea instalațiilor 
pentru acest domeniu. Repu
blica Peru este una din ță
rile latino-americane cu cele 
mai mari zăcăminte petroli
fere, situate, în special, in 
zona junglei. Domnule pre
ședinte, cum vedeți dumnea
voastră că s-ar putea com- 
plementa aceste două reali
tăți, în beneficiul ambelor 
țări și, respectiv, al dezvol
tării lor suverane ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Ro
mânia este o veche țară petro
lieră și producătoare de utilaje 
și instalații în acest domeniu. 
Avînd în vedere că Republica 
Peru dispune de mari zăcăminte 
petroliere, consider că este po
sibil să se realizeze o colabo
rare între țările noastre pentru 
valorificarea acestor rezerve. 
Formele pot fi diverse și ur
mează a fi discutate de repre
zentanții țărilor noastre. Sper 
ca aceasta să facă și obiectul 
discuțiilor pe care le voi avea 
cu președintele Velasco Alvarado 
și să ajungem la înțelegeri co
respunzătoare. Fără îndoială că 
formele la care vom ajunge tre
buie să țină seama de respectul 
suveranității naționale și să fie 
reciproc avantajoase.

ÎNTREBARE : România a 
obținut un impresionant ni
vel de dezvoltare industrială 
și de modernizare a agricul
turii. Care au fost metodele 
și etapele cele mai impor
tante în dezvoltarea acestor 
două ramuri ? Au fost făcu
te unele rectificări în dez
voltarea acestor două ramu
ri care să fi atras modificări 
însemnate în concepția poli
tică și economică a planuri
lor de dezvoltare inițiale ?

RĂSPUNS : In anii construc
ției socialiste, România a obți
nut succese remarcabile în dez
voltarea industriei, care produce 
în acest an de 25 de ori mai 
mult decît în 1938 ; am realizat, 
de asemenea, progrese impor
tante în modernizarea și în dez
voltarea producției agricole. 
Succesele înregistrate în dezvol
tarea industriei și agriculturii 
se datoresc în primul rînd fap
tului că întreaga industrie apar
ține poporului, ceea ce a per
mis concentrarea mijloacelor 
materiale și umane în direcțiile 
cele mai importante pentru dez
voltarea acestei ramuri. De ase
menea, se datoresc faptului că 
am realizat cooperativizarea a- 
griculturii, creîndu-se condițiile 
pentru mecanizare, chimizare și 
aplicarea pe scară națională a 
cuceririlor științei agricole.

Totodată, succesele înregistra
te se datoresc faptului că am 
pus pe primul plan formarea ca
drelor necesare. Am dezvoltat 
învățămîntul de toate gradele, 
ceea ce a permis asigurarea in
dustriei și agriculturii cu cadre 
de muncitori și specialiști cu 
pregătire corespunzătoare. De 
asemenea, am urmărit perma
nent ca întreaga activitate de 
dezvoltare a industriei să se 
realizeze pe baza cuceririlor ac
tuale ale științei și tehnicii con
temporane, factor hotărîtor pen
tru orice progres.

Fără îndoială că in decursul 
celor 25 de ani de dezvoltare 
socialistă a țării au trebuit să 
fie aduse unele rectificări, în
dreptate unele greșeli, urmărin- 
du-se realizarea unui echilibru 
mai bun in dezvoltarea diferite
lor ramuri de activitate. Dar 
ceea ce este caracteristic este 
faptul că am sesizat la timp u- 
nele greșeli, unele neajunsuri, 
am acționat cu fermitate pen
tru înlăturarea lor, ceea ce a 
permis dezvoltarea cu succes a 
intregii noastre economii.

Doresc, de asemenea, să men

ționez că aceste realizări au pu
tut fi obținute și ca urmare a 
colaborării cu țările socialiste, 
cu țările care au trecut pe calea 
dezvoltării independente, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. De alt
fel, tocmai participarea activă 
la diviziunea internațională a 
muncii a permis cunoașterea și 
folosirea cuceririlor noi ale ști
inței și tehnicii și a contribuit 
la dezvoltarea in ritm înalt a 
industriei și agriculturii, a în
tregii noastre economii.

ÎNTREBARE : Cum și prin 
intermediul căror canale in
stituționale și practice po
porul român ia parte la lua
rea hotărîrilor în diferite 
sectoare de activitate — eco
nomic, social și politic 1

RĂSPUNS : Toate succesele 
obținute în dezvoltarea societă
ții socialiste românești sint re
zultatul participării active a cla
sei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a întregului po
por la adoptarea tuturor hotărî
rilor și măsurilor mai importan
te, la înfăptuirea politicii gene
rale de construcție a societății 
socialiste.

Am acordat și acordăm o a- 
tenție deosebită creării formelor 
organizatorice corespunzătoare 
care să permită participarea ac
tivă a maselor populare la con
ducerea activității economico- 
sociale. In acest sens, în între
prinderi funcționează comitete 
și consilii ale oamenilor muncit 
ca organe deliberative in care 
participă cei mai buni specia
liști, reprezentanți ai oamenilor 
muncii, ai sindicatelor, ai orga
nizațiilor de partid și de tine
ret. Semestrial. în cadrul adu
nărilor generale, sint dezbătute 
principalele probleme ale dez
voltării activității unităților res
pective. Astfel, adunările gene
rale ale oamenilor muncii re
prezintă forumul ce! mai inait 
de conducere a activității fiecă
rei unități.

Am instituționalizat principiul 
conducerii colective în toate do
meniile de activitate. Am creat 
Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, ca organ 
larg care reunește cele mai bune 
cadre de partid, de stat și eco
nomice, reprezentanți ai oame
nilor muncii și care dezbate și 
hotărăște asupra direcțiilor 
principale ale dezvoltării econo
miei naționale, ale intregii so
cietăți.

Am introdus practica ca ho- 
tărîrile și legile mai importante 
să fie supuse dezbaterii publi
ce și numai după aceea să fie 
prezentate organelor de partid 
sau de stat, Marii Adunări Na
ționale, spre a fi adoptate.

Toate aceste forme și altele 
creează condiții pentru parti
ciparea activă a întregului popor 
la conducerea țării. Ele sint ex
presia dezvoltării continue a de
mocrației socialiste, — factor de 
o importanță deosebită al pro
gresului general al țării. Tocmai 
de aceea politica internă și ex
ternă a statului se bucură de 
sprijinul unanim al întregului 
popor și este înfăptuită in mod 
consecvent.

ÎNTREBARE : In lume se 
mai mențin încă multe fo
care de tensiune și neînțele
gere, fie în rîndul țărilor 
capitaliste sau socialiste, fie 
în relațiile dintre țările țrn- 
ternice și cele mai slabe, sau 
chiar în cadrul țărilor slab 
dezvoltate care nu au des
coperit încă o comunitate 
deplină de interese. Cu pri
vire la această situație, care 
este poziția exactă a țării 
dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Aș dori în primul 
rînd șă mă refer Ia faptul că în 
ultimii ani au fost obținute o 
serie de rezultate pozitive pe 
calea dezvoltării colaborării în
tre state cu orînduiri sociale di
ferite. S-au obținut succese in 

realizarea unu! curs nou, de 
destindere in viața internațio
nală — ceea ce constituie un 
succes deosebit al tuturor po
poarelor, al forțelor care se pro
nunță pentru o politică nouă de 
colaborare între state.

Fără îndoială că în lume se 
mai mențin focare de tensiune 
și neînțelegere. Ele au, desigur, 
un caracter foarte divers și nu 
pot fi puse toate pe același plan. 
Sint țări care se mai află sub 
jugul dominației străine ; sint 
țări care și-au cucerit indepen
dența națională și sint preocu
pate de a-și consolida și dez
volta o economie proprie, inde
pendentă ; sint țări care luptă 
pentru a deveni stăpine pe bo
gățiile naționale și pentru a le 
putea folosi corespunzător Inte
reselor poporului respectiv. Sint 
și unele focare de conflict, cum 
este Orientul Mijlociu, — așa 
cum există, desigur, multe pro
bleme de soluționat intre dife
rite state în ce privește, îndeo
sebi, problemele economice.

România s-a pronunțat și se 
pronunță cu hotărîre în spriji
nul luptei de eliberare națională, 
al popoarelor care militează 
pentru dezvoltarea lor indepen
dentă. pentru a fi stăpine pe 
bogățiile naționale.

Ne pronunțăm pentru soluțio
narea problemelor internațio
nale pe calea tratativelor paș
nice, pentru extinderea colabo
rării dintre toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

Ca țară socialistă, acționăm 
cu toată consecvența pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
toate țările socialiste. Conside
răm că anumite divergențe și 
neînțelegeri sint vremelnice, că 
ele trebuie depășite și realizată 
o colaborare strinsă intre toate 
țările socialiste, ceea ce ar co
respunde nu numai intereselor 
acestor țări, dar și cauzei pro
gresului și păcii in lume. De a- 
semenea, ne pronunțăm pentru 
o largă colaborare cu toate ță
rile care au pășit pe calea dez
voltării independente, conside- 
rind că aceasta este in folosul 
tuturor țărilor, și in același timp 
constituie un factor important 
al luptei pentru o politică nouă, 
bazată pe egalitate in drepturi, 
pe respectul suveranității și in
dependenței fiecărui stat. De a- 
semenea, acționăm pentru extin
derea colaborării cu toate state
le, inclusiv cu țările capitaliste 
dezvoltate, in spiritul coexisten
ței pașnice.

Considerăm că fiecare stat, 
mare sau mic, trebuie să parti
cipe activ la soluționarea tutu
ror problemelor internaționale, 
pentru că numai pe această cale 
se poate asigura continuarea 
cursului destinderii, colaborarea 
și pacea în lume.

ÎNTREBARE : Ați putea, 
domnule președinte, să ne 
spuneți ce așteptați din con
tactele pe care le veți avea 
cu guvernul și poporul pe
ruan ?

RĂSPUNS : Aștept cu multă 
bucurie vizita in Republica 
Peru, intilnirea cu președintele 
Velasco Alvarado, cu alți con
ducători ai Perului, precum și 
contactele cu populația, posibi
litatea de a cunoaște frumoasa 
dumneavoastră țară, harnicul ei 
popor. In cadrul convorbirilor 
pe care le vom avea, pe primul 
plan vor sta, fără îndoială, pro
blemele colaborării bilaterale. 
Am dori să ajungem la realiza
rea unor înțelegeri reciproc a- 
vantajoase, inclusiv a unor a- 
corduri de colaborare economică 
pe termen lung, precum și a u- 
nei colaborări mai strînse pe 
plan internațional în lupta pen
tru o politică de pace și colabo
rare, popoarele noastre puțind 
să-și aducă contribuția lor ac
tivă la acestea.

Doresc să adresez, prin inter
mediul ziarului dumneavoastră, 
cele mai bune urări de prospe
ritate, fericire și pace poporu
lui peruan.

(<

Vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu o efec
tuează în Peru este considerată 
de ziare ca un eveniment politic 
de mare însemnătate națională 
și internațională. Toate ziarele 
din Lima — „EL PERU ANO , 
„EXPRESSO", „LA NUEVA 
CRONICA", „CORREO — NU
EVA ERA" „EL COMERCIO" 
și altele — publică în paginile 
întîi relatări și fotografii, iluș
tri nd sosirea înalților oaspeți. 
Ziarul „EXPRESSO" prezintă a- 
mănunțit pe două pagini specia
le, sub titlul „Călduros hun ve
nit președintelui României", mo
mentele primirii făcute președin
telui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu de că
tre oficialități și populație.

„Prin vizita președintelui 
Ceaușescu se vor strînge legătu
rile dintre Peru și România", ci
tim într-una din cronicile ziaru
lui, cuprinzînd și o declarație fă
cută ziariștilor de Edgardo Mer-

cado Jarrin, primul ministru, în 
care vizita este apreciată ca 
foarte folositoare, atit prin con
vorbirile ce se vor purta între 
conducătorii celor două țării, cit 
și prin documentele importante 
ce urmează a fi semnate.

Ziarul „LA NUEVA CRONI
CA" își consacră editorialul vi-

că, același ziar inserează, pe o 
pagină întreagă, un articol in
titulat „România și vizita pre
ședintelui său".

Elogiind politica externă a 
României, promovată cu mult 
dinamism de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ziarul scrie 
că „guvernanții români își

semnează faptul că România a 
fost prima țară socialistă care — 
în 1968 — a stabilit relații di
plomatice cu Peru la nivel de 
ambasadă.

Cu prilejul vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu in Peru, 
numeroase ziare prezintă pro
gresele multilaterale ale Româ-

REVISTA PRESEI PERUANE
zitei în Peru a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, scriind: „In 
timpul vizitei, președintele 
Ceaușescu va avea convorbiri cu 
președintele Velasco și cu miniș
tri ai guvernului revoluționar al 
forțelor armate și alți demnitari. 
Sînt prevăzute o serie de acor
duri bilaterale între Peru și 
România, menite să dezvolte le
găturile solide, de prietenie și 
de cooperare între Cele două na
țiuni.

In suplimentul său de dumini-

ză strictăpolitica pe respectarea 
a principiilor suveranității și in
dependenței naționale, neames
tecului în treburile interne, ega
lității în drepturi și avantajului 
reciproc, al dreptului sacru pe 
care îl are fiecare popor de a 
decide el însuși destinele sale, 
în conformitate cu aspirațiile și 
interesele sale".

Ziarul „CORRERO — NUEVA 
ERA" publică o pagină specială 
cu titlul „Puternice legături unesc 
Peru și România. Ziarul con-

niei în dezvoltarea și moderni
zarea industriei și agriculturii. 
Se notează că, pe această bază, 
se lărgesc și relațiile economice 
cu alte țări. Ziarul „EL PERUA- 
NO“ își deschide prima pagmă 
a numărului său de duminică 
cu o cronică referitoare la în
semnătatea reuniunii comisiei 
mixte peruano-române, ale cărei 
lucrări vor începe luni, 17 sep
tembrie. Sub titlul „Bun venit 
președintelui Ceaușescu", revista 
„ESTAMPA" relevă trăsăturile

definitorii ale politicii externe 
românești. Un accent deosebit se 
pune pe intensificarea relațiilor 
dintre România și țările Ameri
cii Latine. „Contactele directe 
care culminează cu vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în
tr-o serie de țări ale Americii 
Latine — scrie revista — mar
chează, fără îndoială un moment 
istoric în relațiile dintre Româ
nia și țările continentului. Coo
perarea în cadrul organizațiilor 
internaționale, acordurile econo
mice și comerciale .sînt doar 
unele din rezultatele practice 
ale acestei colaborări fructuoase 
pentru care se deschid noi și po
zitive perspective. Prin aceste 
însemnăd, încheie revista, ne 
permitem să urăm președintelui 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
„Bun venit", dorindu-i ca vizita 
domniei sale să contribuie la în
tărirea prieteniei dintre popoa
rele peruan și român".

EUGEN POP

I
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Strîngerea recoltei^ • Pregătirea însămințațuM
ARGEȘ: ACUM PIERD TIMPUL
IAR PE URMĂ VOR STRIGA

DUPĂ AJUTOR
• Un președinte „onorific" și mai mulși președinți nesiguri.
• Un tinăr spune lucrurilor pe nume; numele lucrurilor nu place 
tuturor. • Tractorul cu... dublu volan. • l-ar invidia chiar și 
Păcală. • Firul de praf de pe o lustruită haină de piele.

In Argeș, natura a fost puțin 
vitregă. Mai ales in ceea ce 
privește recolta de porumb. 
Condițiile ploioase în care s-a 
însămînțat, seceta care a urmat 
apoi, au creat serioase greutăți. 
Dar și ceea ce pămîntul a pro
dus se culege cu incetineală. 
La Stolnici, de pildă, slabă pre
ocupare pentru strîngerea grab
nică a acestei recolte. In 
schimb, domnește o dezordine... 
exemplară. Am încercat să stăm 
de vorbă cu președintele, dar 
a fost imposibil. ,.Omul așteaptă 
să fie schimbat" — ni se spune 
— și de atunci s-a retras ne- 
stitut de nimeni, în meditație. 
Sint în discuție — se pare că 
nu doar în „gura satului" — 
alte două propuneri. Și se dis
cută, se toacă la vorbe, timpul 
trece, iar pe teren se irosesc 
tone de produse. Că au fost și 
oameni care au concurat natura 
în vitregie, ne-o dovedește un 
singur fapt : Florin Voicu. fer
mier zootehnic, ne relatează 
cum pe tarlalele destinat» bazei 
furajere pășunează sute de ani
male care nu aparțin cooperati

OAMENÎI ÎN CÎMP
TELEORMAN

(Urmare din pag. I)
fie și altfel. La pămîntul încre
menit de ploile primăverii for
ța mecanică era insuficientă. 
Dar și-au făcut, la timp, apa
riția prietenii ; adevărați prie
teni care Ia nevoie se cunosc. 
La Pădureți au sosit 15 trac
toare de la S.M.A. Domnești 
mînuite de tineri de nădejde. Se 
lucrează zi-lumină. zi-intune- 
ric ; 24 de ore, in schimburi 
succesive. La nivelul întregului 
Consiliu cooperatist activează 
40 de mecanizatori din Dom
nești, înconjurați cu căldură și 
dragoste de cooperatorii local
nici.

★
La Scornicești-Olt 9 semănă

tori străbat cu pași mărunți și 
rodnici cimpul. Cooperativa are 
2 726 hectare teren arabil, judi
cios împărțit între culturi spor
nice pentru un sol cunoscut nu 
de cea mai bună calitate. Și 
aici, tot podzol și smolniță. Dar 
și aici aceeași confruntare deci

vei. Mai mult, unele suprafețe 
au fost arate și odată cu«pămin- 
tul au fost băgate sub brazdă 
și resturi de coceni. Dar, Florin 
Voicu este tinăr, nu trebuie să 
aibă totdeauna dreptate.' să se 
mai „coecă" la minte și să își 
„țină gura". Cel puțin acesta 
este punctul de vedere (îndulcit) 
al primarului Gheorghe Petru.

La Filfani, cooperativa vecină, 
situație asemănătoare. La ora 
13. deși în cîmp lucrau trei ma
șini de recoltat porumbul pen
tru siloz (din suprafețele cala
mitate). în baza furajeră abia 
se descărcaseră patru remorci. 
Puțin, foarte puțin. In schimb, 
un tractor cu remorcă efectua 
transporturi clandestine. La vo
lan (desigur „volanul" lipsei de 
răspundere), mecanizatorul Ion 
Alexandru, de la S.M.A. Stolnici. 
Pe tarlalele de muncă, dezordi
nea face casă bună cu risipa. 
Trei semănători după termina
rea unei suprafețe cu griu se 
îndreptau spre terenul destinat 
rapiței. Un singur lucru „scăpa
seră" din vedere : că semănatul 
cu aceste mașini irosea 40 kg de 

sivă a oamenilor cu pămîntul. 
Preocuparea numărul 1, însă, 
(fără a neglija, desigur, cele
lalte lucrări) o reprezintă strân
gerea recoltei de porumb. Anul 
trecut cooperatorii din Scorni- 
cești au obținut Ordinul Mun
cii clasa I în ceea ce privește 
cantitatea de porumb boabe la 
hectar : 5 504 kg. Este o izbîn- 
dă deosebită, ținind cont de na
tura vitregă a solului. Și pen- 
,tru că se cunoștea bine pămin- 
tul, oamenii s-au pregătit te
meinic pentru recolta acestei 
toamne. Toate lucrările au fost 
executate la timp și in mod 
exemplar. Porumbul a crescut 
frumos. prevestind rob bogat. 
Inginerul șef al cooperativei, ti- 
nărul Ion Voicu, ne încredin
țează că și anul acesta va fi 
bine. „Vom depăși producția 
anului trecut" — ține să subli
nieze cu ascunsă modestie,

Străbătînd cimpul înțelegem 
că inginerul Voicu nu exage
rează. 

rapiță la hectar, adică de patru 
ori mai mult decit ar fi fost 
nevoie, ceea ce l-ar fi uimit 
chiar și pe Păcală. Specialiștii 
care ne însoțeau, au curmat, din 
fericire, cursul prost al lucrului. 
Dar dacă nu ajungeam noi la 
timp ? La ora 17 însă, la sediul 
cooperativei, ne întâmpină. zîm- 
bitor, președintele Florea Ținea. 
Cind i s-a relatat situația, tot 
dînsul a fost cel care s-a supă
rat, aruncind vina de colo, colo, 
numai umerii săi să rămină li
beri. O atitudine incompatibilă, 
cu înalta răspundere pentru cel 
mai de seamă gospodar al satu
lui. Cu atit mai gravă, cu cit 
a susținut-o — teoretic și vocife
rant — în fața reprezentantului 
Direcției agricole județene, care, 
obosit și prăfuit, venise din 
cîmp împreună cu noi. Pe haina 
de piele frumos lustruită a 
președintelui Ținea insă, nu se 
zărea firicel de praf,

ION ANDREIȚA

FIECARE ORA-FOLOSITĂ LA MAXIMUM!

Cooperativele agricole din 
Frumoasa. Smirdioasa și ..9 
Mai“, județul Teleorman : ară
turile au început pe 13 septem
brie, organizindu-se schimburi 
prelungite ; arăturile și pregăti
rile se vor termina pe 19 sep
tembrie ; porumbul va fi recol
tat pină la 16 octombrie ; seara 
se vor pune la dispoziție ma
șini, remorci, atelaje. Urmează 
alte citeva puncte concentrînd 
eforturile spre o organizare a 
muncii exemplare. Planul se
duce.

Care sînt rezultatele de pină 
acum ?

La C.A.P. Smirdioasa din 300 
hectare floarea-soarelui au fost 
recoltate circa 200 ; la Frumoa
sa din 260 aproape 180, la „9 
Mai" din 50, 50. Concomitent cu 
floarea-soarelui, se recoltează și 

porumbul. Porumbul — încă

Se muncește cu toate forțele. Foto: O. PLEC AN

mai trebuie să primească soare. 
Umiditatea este de 30—34 la 
sută. Acolo unde apar lanuri cu 
semințe coapte, combinele își 
fac apariția neintirziat. Recolta
tul porumbului, la data la care 
noi am fost in județul Teleor
man începuse. In realitate, ade
vărata bătălie a recoltării ur
mează să se dea in aceste zile, 
cind umiditatea va fi sub 28.

Ce mai spune planul ? Arătu
rile vor începe pe 13 septem
brie. O precizare necesară : a- 
răturile după floarea-soarelui, 
porumb și sfeclă. Pentru că a- 
răturile pentru griu au început 
încă din luna august. în toam
na aceasta vor fi insămințafe cu 
păioase 3 544 hectare din care 
2 550 griu. 400 orz. 460 masă 
verde, 134 rapiță. Din 3 544 au 
fost arate pină în ziua de 13 
septembrie aproape 2 100 hecta
re — 564 semănate iar 1 619 au 
fost și pregătite. Semănăturile 
au fost aminate citeva zile in 
așteptarea unei ploi salvatoare 
pentru mașini.

Zig-zagul prin anotimpuri ca
pricioase se apropie de sfirșit 
și agricultorii teleormăneni for
țează fiecare oră în favoarea 
lor.

NICOLAE ADAM

GALAȚI

Organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile județului 
Galați au hotărit, la suges
tia comitetului județean 
U.T.C., ca la început de an 
școlar să le facă elevilor 
un prețios dar constind din 
noi truse de scule, care să 
intre în dotarea atelierelor 
lor. In acest scop pină in 
prezent numai organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile 
din Galați au confecționat 
16 seturi de scule și au 
strîns cantități importante 
de materiale (multe din 
deșeuri) pentru a fi dona
te atelierelor din 24 de 
școli ale municipiului. lu
minarea acestor seturi de 

scule va avea loc în ziua 
de deschidere a noului an 
școlar la care vor participa 
și secretarii comitetelor 
U.T.C. din întreprinderi.

★
La campania de recolta

re din această toamnă vor 
participa pe ogoarele jude
țului Galați și 39 000 de e- 
levi și studenți. Ei vor mun
ci în I.A.S.-uri și C.A.P.-uri 
la strîngerea tuturor cultu
rilor de toamnă : porumb, 
cartofi, struguri, legume, 
fructe etc. La I.A.S. Tulu- 
cești de pildă, vor merge 
2 500 elevi, la I.A.S. Ivești 
1 100 elevi, la I.A.S. Fru- 
mușița peste 1 600. Coman
damentul județean, convo
cat de comitetul județean 
U.T.C., a luat toate măsu
rile necesare pentru creș
terea aportului elevilor și 
studenților la încheierea în 
timp optim a campaniei de 
toamnă.

I. CHIRIC

BOTOȘANI

Cînd am ajuns în comuna Su
lița, județul Botoșani, ploua mă
runt.

— In primele zile ale acestei 
săptămîni, cantitățile de apă că
zute ne-au favorizat executarea 
lucrărilor de pregătirea terenu
lui și însămînțare a griului, ne 
spunea inginerul Mircea Feti, di
rector general adjunct în cadrul 
D.G.A.I.A.A. județul Botoșani, a- 
flat pe una din tarlalele coope
rativei agricole de producție din 
comuna Sulița. în toate unitățile 
agricole din județ mecanizatorii 
lucrează zi și noapte la pregăti
rea terenului, la însămînțat fi, 
bineînțeles, la alte lucrări de se
zon. In aceste zile cele 
mai multe tractoare sînt reparti
zate la arat, la discuit, la nivela- 
tul terenului și la pregătirea patu

lui germinativ. Pină în prezent la 
nivel de județ au fost pregătite 
pentru semănatul griului peste 
40 000 de hectare. Odată cu 
această lucrare se execută și re
coltarea florii-soarelui, sfeclei de 
zahăr, porumbului, legumelor și 
a altor culturi.

In cîmp, 12 tractoare arau de 
zor, iar 3 semănători introduceau 
sub brazdă recolta de griu a 
anului viitor.

— Se lucrează greu, ne rela
tează Dumitru Saramet, preșe
dintele cooperativei agricole de 
producție Sulița. Din cauza pă
mântului uscat uneori se trăgea 
de plug și cu două tractoare. 
Acum ploaia care a căzut ne-a 
mai ușurat munca. Avem mult 
griu de însămînțat; peste 850 de 
hectare. Dar mecanizatorii noștri 
lucrează la lumina zilei și a faru
rilor.

...C.A.P. Zlătunaia. Peste 1 600 
cooperatori erau prezenți în cîmp 
la recoltarea florii-soarelui, po
rumbului, sfeclei de zahăr și a 
legumelor. Ne oprim în punctul 
de lucru Valea Seacă.

OVIDIU MARIAN

Lista facultăților și secțiilor 
din invățămintul superior 

unde se organizează 
on nou concurs de admitere

La data de 15 septembrie 1973 
s-a publicat un comunicat pri
vind organizarea unui nou con
curs de admitere în învățămân
tul superior, între 20 și 24 sep
tembrie.

In legătură cu aceasta se pre
zintă in continuare lista facul
tăților și secțiilor la care se or
ganizează concurs de admitere.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI : ingineri — 
cursuri de zi : Facultatea de 
electrotehnică. Secția electroteh
nică ; Facultatea de energetică. 
Secțiile : electroenergetică ; ter- 
moenergetică ; hidroenergetică ; 
Facultatea de electronică și te
lecomunicații. Secțiile : electro
nică aplicată : radiotehnică : 
telefonie-telegrafie ; Facultatea 
de automatică. Secțiile : auto
matică ; calculatoare ; Faculta
tea de tehnologia construcțiilor 
de mașini. Secțiile: tehnologia 
construcțiilor de mașini ; mașini 
unelte ; Facultatea de mecanică. 
Secțiile : mașini termice ; utilaj 
chimie ; mașini hidraulice și 
pneumatice ; mecanică fină ; Fa
cultatea de mecanică agricolă. 
Secția mecanică agricolă : Fa
cultatea de chimie industrială. 
Secțiile : tehnologia substanțelor 
anorganice ; tehnologia silicați- 
lor și compușilor oxidici ; teh
nologia carbochimică și procese 
pirogene ; Facultatea de meta
lurgie. Secțiile : elaborarea fon
tei și oțelului ; turnătorie de 
fontă, oțel șl neferoase ; defor
mări plastice și tratamente ter
mice ale metalelor ; metalurgia 
metalelor neferoase ; Facultatea 
de construcții aerosoatiale. Sec
țiile : aeronave ; sisteme de pro
pulsie instalații de bord ; Fa
cultatea de transporturi. Sec
țiile : material rulant: tehnica 
transporturilor feroviare ; tele
comenzi feroviare automobile și 
tractoare.

Subingineri — cursuri de zi t 
Facultatea de electrotehnică. 
Secția electrotehnică ; Facultatea 
de energetică. Secțiile : electro
energetică ; termoenergetică ; 
Facultatea de electronică și te
lecomunicații. Secțiile : electro

nică aplicată ; telefonie-telegra
fie ; Facultatea de mecanică. 
Secțiile : utilaj chimic ; utilaj 
pentru industria materialelor de 
construcții ; mecanică fină ; Fa
cultatea de tehnologia construc
țiilor de mașini. Secția tehnolo
gia prelucrării la rece ; Facul
tatea de metalurgie Secțiile 7 
turnarea metalelor feroase și 
neferoase ; deformări plastice și 
tratamente termice : Facultatea 
de transporturi. Secția automo
bile.

Subinginerî — cursuri serale ; 
Facultatea de electrotehnică. 
Secția electrotehnică (Uzina de 
mașini electrice București) ; Fa
cultatea de energetică. Secțiile 5 
electroenergetică (I.D.E.B.) ; ter
moenergetică (întreprinderea e- 
lectrocentrale București) : Fa
cultatea de electronică și tele
comunicații. Secțiile : electrbnl- 
că aplicată (I.I.R.U.C.) ; telefo
nie-telegrafie (Teleconstrucția 
București) ; Facultatea de me
canică Secțiile : utilaj chimic 
(din institut și de la Combina
tul chimic Făgăraș) : utilai pen
tru Industria materialelor de 
construcții (G.U.P.U.P.S. Bucu
rești și Fabrica de geamuri Bu
zău) ; mecanică fină (I.O.R.) ; 
Facultatea de mecanică agrico
lă. Secția : Industrializarea lem
nului (C.I.L. Pipera) ; Faculta
tea de tehnologia construcțiilor 
de mașini : Secția : tehnologia 
prelucrării Ia rece (F.M.U.A.B.); 
Facultatea de chimie industria
lă. Secțiile : tehnologia chimică 
anorganică (din institut, de la 
Combinatul chimic Făgăraș și 
Rm. Vilcea) ; tehnologia chimi
că organică (din Institut și Com
binatul chimic Făgăraș) : tehno
logia chimică a macromolecule- 
lor (Grupul industrial petrochi
mic Pitești) ; Facultatea de me
talurgie. Secțiile : turnătorie 
(Uzina „23 August") ; deformări 
plastice și tratamente termice 
(Uzina ..23 August") ; metalur
gia metalelor neferoase (Cen
trala industrială de aluminiu 
Slatina) : Facultatea de trans
porturi. Secțiile : automobile: 
material rulant (U.M.M.R.-Gri- 
vita).

INSTITUTUL DE SUBINGI- 
NERI PITEȘTI : Subinginerî — 
cursuri de zi : Secțiile : tehnolo
gia prelucrării la rece ; automo
bile.

Subingineri — cursuri serale : 
secțiile : tehnologia prelucrării 
la rece : automobile.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN TIMIȘOARA : Ingineri — 
cursuri de zi : Facultatea de 
mecanică Secțiile . tehnologia 
construcțiilor de mașini ; mașini 
termice : material rulant : ma
șini hidraulice și pneumatice ; 
tehnologia sudării ; Facultatea 
de mecanică agricolă. Secția : 
mecanică agricolă : Facultatea 
de construcții. Secțiile : con
strucții hidrotehnice ; căi fera
te, drumuri și poduri ; îmbună
tățiri funciare ; construcții civi
le și industriale,

Subingineri — cursuri de zi : 
Facultatea de electrotehnică. 
Secția electroenergetică ; Facul
tatea de mecanică. Secția tehno
logia prelucrării la rece ; Fa
cultatea de construcții. Secțiile : 
construcții civile și industriale ; 
îmbunătățiri funciare.

Subingineri — cursuri serale : 
Facultatea de electrotehnică. 
Secția electroenergetică, (I.R.E. 
Timișoara). Facultatea de meca
nică. Secția : tehnologia prelu
crării la rece (Uzina mecanică 
Timișoara) ; Facultatea de con
strucții. Secția : construcții civi
le și industriale ; Facultatea de 
chimie industrială. Secția : teh
nologia chimică organică (Fa
brica Azur — Timișoara).

INSTITUTUL DE SUBINGI
NERI REȘIȚA : Subingineri — 
cursuri de zi : secțiile : tehno
logia construcțiilor de mașini 
grele ; tehnologia sudării ; elec
trotehnică.

Subingineri — <ursuri serale : 
secțiile : tehnologia sudării ; de
formări plastice și tratamente 
termice (C.S. Reșița) ; turnăto
rie (U.C M. Reșița)

INSTITUTUL POLITEHNIC 
IAȘI : Ingineri — cursuri de zi : 
Facultatea de mecanică. Secții
le : mașini termice : mecanica 
agricolă ; Facultatea de con
strucții. Secția căi ferate, dru

muri și poduri ; Facultatea de 
hidrotehnică. Secțiile : îmbună
tățiri funciare ; construcții hi
drotehnice ; Facultatea de chi
mie. Secția tehnologie chimică 
textilă.

Subingineri — cursuri de zi : 
Facultatea de construcții. Sec
țiile ; construcții civile și in
dustriale ; drumuri și poduri ; 
Facultatea de hidrotehnică. Sec
ția : îmbunătățiri funciare.

Subingineri — cursuri serale : 
Facultatea de electrotehnică. 
Secția : electroenergetică ; Fa
cultatea de mecanică. Secțiile : 
tehnologia prelucrării la rece ; 
utilaj chimic (Combinatul pe
trochimic Borzești) ; utilaj pen
tru industria materialelor de 
construcții (G.U.P.U.P.S. Sucea
va) ; industrializarea lemnului 
(C.E.I.L. Suceava) : Facultatea 
de chimie industrială. Secțiile : 
tehnologia chimică organică : 
tehnologia chimică organică 
(Combinatul petrochimic Bor
zești) : Facultatea de construc
ții. Secțiile : construcții civile și 
industriale ; instalații pentru 
construcții.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
CLUJ : Ingineri — cursuri de 
zi ; Facultatea de mecanică, 
Secțiile : mașini șl utilaj de pre
lucrare la cald ; mecanică agri
colă : Facultatea de construcții. 
Secția : căi ferate, drumuri și 
poduri.

Subingineri — cursuri de zi : 
Facultatea de mecanică. Secția: 
tehnologia prelucrării la rece. 
Facultatea de construcții. Secții
le: construcții civile și indus
triale : instalații pentru con
strucții.

Subingineri •*- cursuri serale : 
Facultatea de mecanică. Secții
le : tehnologia prelucrării la 
rece (Uzina mecanică Cugir) : 
tehnologia prelucrării la rece 
(Unio — Satu Mare) ; utilaj 
pentru industria materialelor de 
construcții (întreprinderea de 
prefabricate Oradea) : Faculta
tea de electrotehnică. Secția : e- 
lectroenergetică (I.R.E. Cluj) : 
Facultatea de construcții. Secția: 
construcții civile și Industriale.

INSTITUTUL DE SUBINGI
NERI BAIA MARE : Subingi
neri — cursuri de zl : Secția 
mine. Subingineri — cursuri se
rale : secțiile : mine ; me
talurgia metalelor neferoase 
(C.I.M.N.R. Baia Mare).

INSTITUTUL POLITEHNIC 
GALAȚI : Ingineri — cursuri de 
zi : Facultatea de industrie ali
mentară și tehnica pescuitului. 
Secția : industrii alimentare.

INSTITUTUL DE CONSTRUC
ȚII BUCUREȘTI : Subingineri 
— cursuri de zi : Facultatea de 
construcții. Secția : construcții 
civile și industriale ; Facultatea 
de instalații pentru construcții. 
Secția : instalații pentru con
strucții ; Facultatea de mașini 
și utilaj pentru construcții. Sec
ția : mașini și utilaj pentru 
construcții : Facultatea de hi
drotehnică. Secțiile construcții 
hidrotehnice ; tehnică edilitară 
Facultatea de căi ferate drumu
ri și poduri Secțiile : construc

ții și întreținere feroviară ; dru
muri și poduri ; cadastru fun
ciar.

Subingineri — cursuri serale : 
Facultatea de construcții. 
Secția : construcții civile și in
dustriale : Facultatea de mașini 
și utilaje pentru ’ construcții 
Secția : mașini și utilaj pentru 
construcții.

INSTITUTUL DE MINE PE
TROȘANI: Subingineri — cursu
ri de zi : Facultatea de mine. 
Secția : mine, Facultatea de 
electromecanică minieră. Secția: 
electromecanică minieră.

INSTITUTUL DE SUBINGI
NERI HUNEDOARA : Subingi
neri — cursuri de zi : Secția : 
furnale și oțelării. Subingineri 
— cursuri serale : Secțiile : fur
nale și oțelării ; deformări plas
tice și tratamente termice ; teh
nologia carbochimică și procese 
pirogene (C.S. Hunedoara!.

INSTITUTUL DE PETROL, 
GAZE ȘI GEOLOGIE BUCU
REȘTI : Ingineri — cursuri de 
zi : Facultatea de geologie teh
nică. Secția înglneri geologică 
și geofizică. subingineri — 
cursuri serale : Facultatea de 
tehnologia și chimizarea petro
lului și gazelor. Secția : tehno
logia și chimizarea petrolului 
și gazelor (Grupul industrial pe
trochimic Pitești)

INSTITUTUL DE PETROL 
FLOIEȘTI : Ingineri — cursuri 
de z> ! Facultatea de mașini si 
utilaj petrolier. Secția i mașini și 
utilaj petrolier: Facultatea de 
forajul sondelor și exploatarea 
zăcămintelor de petrol și gaze. 
Secția i forajul sondelor și ex
ploatarea zăcămintelor de petrol 
și gaze. Subingineri — cursuri 
de zi : Facultatea de mașini și 
utilaj petrolier. Secțiile i mașini 
și utilaj petrochimic t electro
mecanică petrolieră ; Faculta
tea de forajul sondelor și ex
ploatarea zăcămintelor de pe
trol și gaze. Secția i forajul 
sondelor și exploatarea zăcă
mintelor de petrol și gaze. Sub
ingineri — cursuri serale : Fa
cultatea de mașini și utilaj pe
trolier. Secția i mașini și utilaj 
petrochimic.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN BUCUREȘTI : Ingineri — 
cursuri de zi: Facultatea de 
îmbunătățiri funciare. Secția i 
îmbunătățiri funciare. Subingi

Un nou concurs de admitere
la unele licee și școli profesionale

<*

In vederea completării locu
rilor planificate pentru anul 
școlar 1973—1974, la unele licee 
și școli profesionale se va or
ganiza în perioada 25—30 sep
tembrie a.c. un nou concurs de 

neri — cursuri de zl: Faculta
tea de îmbunătățiri funciare. 
Secția i îmbunătățiri funciare.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN TIMIȘOARA : Ingineri — 
cursuri de zi : Facultatea de 
zootehnie. Secție : zootehnie.

UNIVERSITATEA DIN BUCU
REȘTI : Cursuri de zi. Faculta
tea de fizică. Secția fizică.

UNIVERSITATEA DIN BRA
ȘOV : Ingineri — cursuri de zi : 
Facultatea de mecanică. Sec
țiile i automobile și tractoare ; 
electromecanică; mecanică agri
colă ; Facultatea de tehnologia 
construcțiilor de mașini. Sec
țiile î tehnologia construcțiilor 
de mașini : mașinî-unelte ; ma
șini și utilaje de prelucrare Ia 
cald. Subingineri — cursuri de 
zi : Facultatea de tehnologia 
construcțiilor de mașini. Secția t 
tehnologia prelucrării la rece. 
Subingineri — cursuri serale : 
Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini. Secția: de
formări plastice și tratamente 
termice (Uzina Tractorul Bra
șov) | Facultatea de industriali
zarea lemnului. Secțiile t utilaj 
pentru industrializarea lemnului 
(C.E.I.L. Pitești) ; utilaj pen
tru Industrializarea lemnului 
(G.U.P.U.P.S. — Sibiu) ; Facul
tatea de silvicultură si exploa
tarea pădurilor. Secțiile ! con
strucții civile și industriale; in
stalații nentru construcții.

UNIVERSITATEA DIN clut- 
Cursuri de zi. Facultatea de fi
zică. Secția fizică Subingineri 
— cursuri serale : Secția t teh
nologie chimică anorganică 
(Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase Tg Mureș).

UNIVERSITATEA DIN CRA- 
TOVA : Ingineri — cursuri de 
de zi: Facultatea de electroteh
nică. Secțiile i electrotehnică ț 
automatică Subingineri — 
cursuri serale : Facultatea de 
electrotehnică. Secțiile : elec
trotehnică ț electroenergetică 
(I.R.E.-Craiova) : termoenergeti
că (C.E.T.-Rovinarl) ; construc
ții civile și Industriale ; Faculta
tea de chimie. Secția î tehnolo
gie chimică anorganică (Combi
natul chimic Craiova). Cursuri 
de zi. Facultatea de chimie. 
Secția fizică.

UNIVERSITATEA DIN IAȘI : 
Cursuri de zi. Facultatea de fi
zică. Secția fizică.

>

GENERAȚIA TÎNĂRÂ
i

<

admitere. Lista liceelor și șco
lilor profesionale Ia care ur
mează să se organizeze acest 
concurs va fi publicată in presa 
județeană.

(Urmare din pag. I)
de cursuri, să acționeze în așa fel, îneît îndemnul secretarului 
general de a se intensifica pe toate planurile munca poli
tică, de a sădi în conștiința tinerelor generații un înalt spirit 
revoluționar, sub semnul căruia să trăiască și să învețe toți 
elevii și studenții patriei, să devină o realitate generală a 
școlilor și facultăților noastre.

Această orientare corespunde și necesității intensificării 
legăturilor organizațiilor U.T.C. din școală și ale A.S.C. cu 
organizațiile U.T.C. din întreprinderi, cu tinerii muncitori, des
fășurării unor activități comune în producție, în cercetare, în 
viața obștească. In acest fel, se perfecționează însuși siste
mul de educare a elevilor și studenților în spirit muncitoresc. 
Trebuie dusă o luptă neîmpăcată cu superficialitatea și me
diocritatea, care trag înapoi și este necesar în același timp, 
să promovăm consecvent exemplul pozitiv, să stimulăm spi
ritul de întrajutorare. însușirea unor tehnici de lucru potri
vite unui învățămînt modern, valorificarea integrală a buge
tului de timp, eliminarea căilor și tendințelor de supraîncăr
care, cer acțiune comună, promptă, exigentă.

Acestea sînt obiectivele majore ale muncii politice, ideolo
gice, situate la nivelul cerințelor actuale. Organizația U.T.C. 
a școlii cît și A.S.C. vor putea imprima astfel, vieții școlare 
și universitare un climat sănătos, mobilizator, favorabil rea
lizării obiectivelor stabilite de partid, de educare a tinere
tului în spiritul normelor muncii, eticii și echității socialiste, 
de formare a conștiinței revoluționare. Acestea sint obiectivele 
școlii și ale universității, ale tuturor celor din învățămînt, ale 
organizațiilor de tineret din acest sector de activitate. Studiul 
științelor sociale, buna organizare a învățămîntului ideologic 
pentru elevi și studenți, cultivarea interesului pentru folosirea 
întregii game de forme ale muncii educative, vor contribui 
la aprofundarea temeinică de către elevi și studenți a do
cumentelor de partid, a politicii țării noastre în toate dome
niile de activitate.

A cuprinde diversitatea preocupărilor de muncă și de viață 
ale elevilor și studenților este o sarcină permanentă ce stă 
în centrul atenției organizației U.T.C. și a A.S.C. Se antici
pează o viață cultural-artistică, distractivă, bogată, plină de 
conținut avînd un repertoriu potrivit cu cerința de a cultiva 
gustul pentru frumosul și cu necesitatea de a cunoaște tot 
ceea ce este valoros din arta și cultura românească șî uni
versală. Sediul acțiunilor îl vor constitui clasa, școala, grupa, 
anul de studiu, facultatea, pentru că numai astfel se poate 
răspunde multitudinii de preferințe, se poate asigura cuprin
derea tuturor elevilor și studenților. Se preconizează dinami
zarea concursurilor, a activităților sportive și de pregătire 
pentru apărarea patriei, a acțiunilor social-gospodărești, o 
largă participare a elevilor și studenților la munca patriotică.

Faptul că începutul de an școlar este marcat, ca întot
deauna, de un eveniment însemnat pentru consolidarea poli- 
tico-organizatorică a organizației U.T.C. și a A.S.C. - adună
rile de dări de seamă și alegeri - dă posibilitatea nu numai 
de a analiza drumul parcurs în activitate dar și de a îm
bogăți, de a concretiza obiectivele cu inițiative și experiențe 
venite de la elevi și studenți, viața de organizație făcîndu-se 
simțită din prima zi — fie că elevii și studenții se vor afla la 
cursuri și lecții, fie că vor îmbrăca pentru mai multe zile 
haina de lucru, răspunzînd chemării de a munci pentru 
strîngerea bogățiilor toamnei în cămările țării.

La a IX-a Conferință a U.A.S.C.R., secretarul general al 
partidului a adresat îndemnul „de a învăța și iar a învăța, 
de a vă însuși tot ce a făurit mai valoros omenirea pină in 
prezent, toate cuceririle științei și tehnicii, știința înaintată 
despre lume și societate - materialismul dialectic și isteric - 
de a nu uita nici un moment că sinteți fii ai poporului care 
v-a născut, care vă crește, că atit astăzi cît și mîine aveți 
obligația de a face totul pentru a dovedi că sinteți demni fii 
ai poporului, de a vă servi poporul în orice împrejurare !“ 

Fiecare elev și student își face din această chemare o 
înaltă deviză - sub semnul căreia se cuvine să trăim și să 
muncim, să învățăm și să ne perfecționăm necontenit, sub 
atenta îndrumare a învățătorilor și profesorilor noștri.
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AGENDĂ
Duminică după-amiază, a 

plecat la Belgrad o delegație de 
activiști ai P.C.R., condusă de 
tovarășul Mihai Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale, care — la invitația Pre
zidiului U.C.I, — va face o vi
zită în schimb de experiență în 
R.S.F. Iugoslavia.

La plecare pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Lucian Drăguț, vi
cepreședinte la Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Socia
le, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost prezent Bozidar Buku- 
miric. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Duminică, la căminele cultu
rale din comunele Miroslava, 
Grajduri, Birnova, Ciurea și din 
numeroase alte localități rurale 
ale județului Iași, au fost or
ganizate ample manifestări oma
giale, consacrate aniversării 
tricentenarului nașterii lui Di- 
mitrie Cantemir. Lectori ai co
mitetului județean de partid, 
cadre didactice universitare și 
din invățămintul de cultură ge
nerală, cercetători în domeniul 
istoriei și filozofiei, au conferen
țiat in fața a mii de săteni, 
despre viața și opera marelui 
cărturar și om politic român, 
despre ideea romanității limbii 
române reflectată în opera lui 
Dimitrie Cantemir.

în cadrul manifestărilor de
dicate aceluiași eveniment, sub 
generieul „Omagiul tinerilor 
creatori ieșeni lui Dimitrie Can
temir", casele de cultură și bi
bliotecile din Iași, Pașcani, Tir- 
gu-Frumos și Hirlău organizea
ză în această perioadă, bogate 
programe de poezie, proză și 
muzică.

• AM AȘTEPTAT evoluția 
lui Philippe Entremont în con
certul Filarmonicii din Iași 
pentru a verifica impresiile din 
recital. Din păcate, aceeași notă 
de inegal, același amestec de mo
mente sublime și banalități.

Filarmonica ieșeană, despre 
care am spus de atîtea ori că 
este la ora actuală una din cele 
mai bune formații ale țării, nu 
a fost, cred, la înălțimea aștep
tărilor. Cel puțin piesa, care 
trebuia să releve virtuozitatea 
ansamblului — poemul TUI Eu- 
lenspiegel de Richard Strauss 
nu a avut suflu, nu a depășit 
stadiul unei simple lecturi. Pen
tru interpretarea Concertului de 
Sigismund Toduță — note ma
xime.

• UN EPISOD de înaltă în
cărcătură emoțională : concertul 
in care Cvartetul Filarmonicii 
din Cluj (prim violonist Ștefan 
Ruha) a interpretat magistrale 
pagini din creația lui Enescu, 
lora, Vieru. Caracteristica inter
pretărilor : profunzimea înțele
gerii mesajului, excepțional nivel 
tehnic.

• IN PROGRAMUL ultimelor 
3 zile un loc special l-au avut 
concertele formațiilor camerale 
de peste hotare : Madrigaliștii

Decupaje 
din filmul 

Festivalului 
„George 
Enescu1*

din Praga, dirijați de Miroslav 
Venhoda (excepționali în parti
tura lui Monteverdi), Orchestra, 
„Soliștii din Sofia" dirijată de 
V. Kazandgiev (o veche cunoș
tință a publicului bucureștean) și 
pentru prima oară în țara noas
tră orchestra Collegium Aureum 
din R. F. Germania, ansamblu 
de excepțională fuziune, cu in
strumentiști pentru care nu mai 
există probleme tehnice, reali- 
zind frazări pline de farmec, o 
formație capabilă de reconstituiri 
istorice de mare fidelitate — 
cu toate că unele pagini din 
Each au fost lipsite de căldură.

• DUPĂ CUM v-am anunțat 
în numărul trecut al ziarului, 
Centrul de Studii „Enescu" de 
pe lingă Institutul de Istorie a 
Artei al Academiei de Științe 
Sociale și Politice organizează la 
închiderea Festivalului enescian 
o amplă sesiune științifică de
dicată operei marelui sărbătorit.

După cum sîntem informați 
Xchudi Menuhin, protagonist al 
unor concerte care vor avea loc 
în ultimele zile ale Festivalului, 
a comunicat că va vorbi în ca
drul acestei sesiuni despre arta 
dascălului și colaboratorului său.

IOSIF SAVA

Mare ocazie de gol la poarta craiovenilor. Neagu — deși scăpat de sub supravegherea lui Bădin — 
va rată în stil caracteristic! FOTO : GH. CUCU

Fotbal-VII: Etapa... durităților

Cuplajul, arbitrii și restul...

»» Sportivitatea':... spectatorilor
Cprios, dar unde se duc su
porterii olteni acolo se iscă, 
aproape inevitabil, incidente 
regretabile. Să ne amintim 
de Arad, Petroșani, Pitești... 
Am avut o mostră și, la cu
plajul de simbătă, de pe sta
dionul „23 August" !

Această imagine, surprinsă 
de fotoreporterul nostru în 
pauza primului meci al cu
plajului, in sectoarele 24 și 
25 — tribuna a doua — am 
putea s-o intitulăm „agitație 
în tribună". Dar, cum vedeți, 
această agitație n-a fost stîr- 
nită de meciul vedetă ce 
urma să se desfășoare, c! de 
altercațiile, în serii succesi
ve, intre suporterii rapidiștl 
și cei olteni. Consecința a- 
cestor „răfuieli" — mal mul
ti accidentați între care și 
tinărul din imagine — unul 
dintre animatorii altercații
lor — Dumitru Bădină, str. 
Unirii 216, Craiova, salariat 
al întreprinderii „Industria 
Vinului".

Foto: E. T1NJALĂ

SOLIDARI CU LUPTA FORJELOR POPULARE 
SI DEMOCRATICE DIN CHILE

Mitinguri

și adunări
Lovitura militară de stat din 

Chile și asasinarea mișelească a 
președintelui Salvador Allende 
au continuat să fie înfierate cu 
profundă indignare de mii de 
oameni ai muncii, participanți 
la numeroase mitinguri și adu
nări care au avut loc în Capi
tală și în alte localități din țară.

Miile de participanți și-au 
manifestat în același timp, soli
daritatea față de cauza luptei 
poporului chilian, încrederea în 
victoria sa finală împotriva ata
cului brutal al reacțiunii contra 
democrației și progresului.

Luînd cuvîntul la mitingul de 
Ia Uzinele Vulcan din Capitală, 
Marin Sora, secretarul Comite
tului de partid al uzinei, a 
subliniat totala adeziune a co
lectivului întreprinderii față de 
declarația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
de condamnare a loviturii mili
tare din Chile.

Luînd cuvîntul la mitingul de 
Ia întreprinderea sibiană „Inde
pendența", inginerul Miron Ne- 
grilă, directorul întreprinderii 
și-a manifestat profunda indig
nare față de prigoana și teroa
rea dezlănțuite de forțele reac
ționare, împotriva elementelor 
democratice și progresiste, îm
potriva clasei muncitoare din 
Chile.

Sintem convinși — a arătat in 
cuvîntul său lăcătușul Petru 
Sofinceanu, la mitingul organi
zat la întreprinderea de antibio
tice Iași — că masele populare, 
muncitorii, în frunte cu cele mai 
conștiente elemente ale poporu
lui chilian vor lupta cu hotărîre 
și dlrzenie împotriva acestor 
acte • de terorism.

Studenții clujeni — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, întreaga studențime a 
patriei, au aflat cu profundă 
indignare de lovitura de stat a 
forțelor reacționare care au în
lăturat guvernul Unității Popu
lare ales în mod democratic de 
către poporul chilian, a arătat 
studenta Paula Szanto, vicepre
ședintă a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia, la mitingul ce a avut Ioc 
in centrul Universitar Cluj. Ne 
exprimăm totala adeziune față 
de declarația C.C. al P.C.R., și 
solidaritatea cu lupta dreaptă 
a poporului chilian, convinși că 
nimic nu va putea împiedica 
înfăptuirea năzuințelor sale de 
dreptate, independență și eman
cipare socială.

Fiind dintr-o țară latino-ame- 
ricană, a spus studenta costari- 
cană Margarita Valenciano, cu- 
noscînd bine eforturile pe care 
toate. țările Americii Latine le 
fac pentru emanciparea națio
nală și socială, eunosclnd aspi
rațiile studenților de pe conti
nentul nostru pentru pace și 
democrație, ne exprimăm regre
tul pentru evenimentele din 
Chile și protestăm în modul cel 
mai ferm împotriva violenței 
folosite in viața politică.

„în numele constructorilor de 
rulmenți, condamn cu toată 
energia și hotărîrea actul odios 
al forțelor reacțiunii șl imperia
lismului, și ne alăturăm întregii 
opinii publice mondiale, care 
cere cu toată fermitatea să fie 
restabilite drepturile și libertă
țile democratice, ordinea consti
tuțională în Republica Chile" — 
a declarat inginerul Petre Raco- 
Viță, director general adjunct al 
Centralei industriale pentru rul
menți și organe de mașini, la 
mitingul de protest eare a avut 
loc la marea întreprindere bra- 
șoveană-

Mitingul tineretului

și studenților din Capitală

Simbătă, 15 septembrie, la 
Casa de cultură a studenților 
din Capitală a avut loc un mi
ting împotriva loviturii de stat 
reacționare din Chile, în spri
jinul drepturilor constituțio
nale și aspirațiilor democratice 
ale poporului chilian, miting 
la care au participat numeroși 
tineri muncitori, elevi și stu- 
denți din București, precum și 
studenți străini aflați la studii 
în țara noastră.

Mitingul a fost deschis de Ion 
Sasu, președintele Consiliului 
U.A.S.C. din Centrul universi
tar București. A luat apoi cu
vîntul George Ghenoiu, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal al U.T.C., care în numele 
tuturor tinerilor din Capitală a 
condamnat actele mișelești co
mise de forțele reacționare 
din Chile cu sprijinul cercuri
lor imperialiste care încearcă 
să stăvilească prin violență 
drumul prefacerilor înnoitoare 
pe care s-a angajat poporul 
chilian sub conducerea guver
nului Unității Populare. Tinerii 
din țara noastră — a subliniat 
vorbitorul — susțin în unanimi
tate Declarația Comitetului 
Central al Partidului Comunist, 
document care reflectă intru 
totul poziția și gîndurile între
gului nostru popor, ale tuturor 
tinerilor din România socialistă 
față de lovitura de stat reacțio
nară din Chile. In încheiere, 
vorbitorul a arătat : „Cu toată 
hotărîrea condamnăm crima o- 
dioasă căreia i-a căzut victimă 
președintele Salvador Allende, 
personalitate marcantă a vieții 
politice, strălucit patriot, mili
tant pentru cauza păcii și co
laborării între popoare, și ne 
exprimăm deplina solidaritate 
cu încercatul popor chilian, cu 
forțele sale progresiste, cu ti
neretul său".

în continuare, de la tribuna 
mitingului, Gheorghe Popescu, 
muncitor la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate, Cris
tina Pavel, elevă la Liceul „Ion 
Luca Caragiale" și Nicolae Ma
rinescu, student la Institutul 
Politehnic au înfierat complo
tul care a înlăturat guvernul 
constituțional al Republicii

Chile și care a demascat în fața 
întregii opinii publice, forțele 
reacționare care pentru a se o- 
pune progresului istoric fac 
apel, fără scrupule, la cele mai 
brutale și antiumane mijloace. 
Vorbitorii și-au exprimat soli
daritatea militantă cu lupta po
porului chilian, a forțelor de
mocratice din această țară și 
au asigurat tînăra generație 
progresistă din Chile că tinere
tul român, ca și întregul nostru 
popor, este alături de lupta sa 
pentru restabilirea ordinii con
stituționale, a drepturilor și li
bertăților democratice, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor sale de 
progres social.

în numele studenților chilieni 
care învață în România, a luat 
cuvîntul în continuare Alfonso 
Mayne care a arătat că lupta 
pentru progres nu poate fi în- 
frîntă prin lovituri de stat, acte 
teroriste și criminale : „Allen
de — o idee ce nu moare ! O- 
pera președintelui Salvador 
Allende, ceea ce a făcut el în 
Chile, drumul nou deschis po
porului și tineretului chilian 
spre libertăți democratice, re
forme economice și sociale este 
vie pentru poporul și tineretul 
din țara mea, ea nu poate fi 
distrusă. Cuvintele rostite de 
președintele nostru în urmă cu 
trei ani cind a ieșit învingător 
Ia alegerile prezidențiale — 
„Am învins și vom învinge" 
— rămin un îndemn pentru 
tinăra generație progresistă din 
Chile". Alfonso Mayne a mul
țumit asistenței la miting pen
tru calda solidaritate mani
festată. Au luat cuvintul, apoi, 
Heredio Puentes, din Cuba și 
Tran Dinh Truc din R.D. Viet
nam, tineri aflați la studii in 
țara noastră, care și-au expri
mat sprijinul pentru cauza 
dreaptă a poporului, tineretu
lui și studenților chilieni, an
gajați în lupta împotriva for
țelor reacționare și imperia
liste.

în încheiere, participanți! la 
miting au păstrat un moment 
de reculegere în memoria pre
ședintelui Salvador Allende.

DOINA TOPOR

Prezența a circa 50 000 de 
spectatori La cuplajul de pe „23 
August", cînd ambele meciuri 
s-au televizat — e drept, hotă
rîrea de a le transmite a fost 
de ultimă oră, după cum și or
dinea programării a fost, la fel, 
de ultimă oră (?!) — ilustrează 
interesul larg al publicului 
pentru cele două partide. Am
bele meciuri erau mari promi
siuni. Din păcate nici unul din 
meciuri n-a satisfăcut publicul 
spectator, nu s-a ridicat la va
loarea și nivelul spectacular cu 
care fuseseră creditate. De ce ?

Prima partidă, Sportul stu
dențesc — Jiul, în factura sa 
modestă, a fost destul de echili
brată. Studenții și-au subesti
mat adversarii a căror rezisten
ță la șarjele lor ofensive le-a 
dereglat mecanismul de joc șl 
starea psihică. Victime ale ner
vozității au căzut jucătorii San
du Mircea și Stoker care s-au 
lovit reciproc, măsura arbitru
lui de a dicta eliminarea fiind, 
astfel, pe deplin justificată. Fă
ră omul de gol, Sportul studen
țesc a avut șansele de victorie 
mult diminuate. Au fost, însă, 
momente — ca acela datorat 
excelentului Radulescu care a 
creat primul gol înscris de Ion 
Constantin — cînd se părea că 
Sportul studențesc se va des
prinde ușor în cîștigător. Insă 
ratările din situații clare și, mai 
ales, greșelile de apărare — ca 
aceea care s-a soldat cu golul 
egalizator înscris de fundașul 
Nițu — au abundat și puțin a 
rămas ca echipa gazdă să nu 
părăsească terenul învinsă : Li- 
bardi, în minutul 88, aflat sin
gur cU portarul a trimis min
gea mult prea sus peste poarta 
apărată de Suciu și a ratat. Pu
tea fi 3—2 in favoarea oaspeți
lor. Era insă o nedreptate pen
tru că de situații mult mai fa
vorabile au beneficiat studen
ții. Mai mult chiar, înaintașii 
„Sportului" au reușit, în minu
tele 84 și 86, să introducă min
gea în plasă, ambele goluri, 
realizate de Ciocîrlan, nefiind 
însă validate de arbitru.

Derby-ul Rapid — Universi
tatea Craiova a fost o ușoară 
deziluzie. Sigur, s-a jucat un 
altfel de fotbal decît în „uver
tura" cuplajului, un fotbal ceva 
mai dinamic, cu mai multe faze

La valoarea și capacitățile ei 
ne-am fi așteptat ca Universi
tatea Craiova să se exprime 
mai concludent. O așteptăm să 
confirme în „Cupa U.E.F.A", 
competiție ce -testează, pe cri
terii mai reale, valoarea, clasa 
unei echipe de fotbal. Ne-a sur
prins, în mod neplăcut, absen
ța lui Grigoraș. E de neînțeles 
cum un jucător tînăr, pilon de 
bază în echipa rapidistă, nu 
poate apărea în formație la un 
meci atît de important din cau
za unor regulamente ce stran
gulează activitatea fotbalistică 
in loc s-o stimuleze.

Referindu-ne la restul „eve
nimentelor" etapei, consemnăm, 
hu ca o surpriză, ci ca un suc

ces, rezultatul dinamoviștilor 
la Iași, un ascendent moral, 
pentru debutul de miercuri in 
„C.C.E.", „seria" constănțenilor 
care i-a urcat, pe locul doi, în 
clasament, noul eșec — nu ca 

.rezultat, cit ca joc — al echipei 
din Reșița, inexpresiva evoluție 
a ploieștenilor, repunerea pe pi
cioare a lui S. C. Bacău, deo
dată cu regăsirea lui Dembrov- 
schi și îngrijorarea pe care ne-o 
provoacă F.C. Argeș — handi
capată de absența unor titulari
— pentru dificila confruntare de 
miercuri de la Istanbul, ca și de
gringolada feroviarilor clujeni ce 
persistă de mai multe etape,

Campionatul se întrerupe pi- 
nă la 30 septembrie. în obiectiv
— confruntările internaționale.

A FOST SAU N-A FOST
GOL VALABIL?

După opinia noas
tră studenții au 
fost frustati de 
victorie de arbi
trul Ion Cîmpea- 
nu. Am cerut și 
părerea unor ar
bitri cu ecusonul 
F.I.F.A. : Nicolae 
Petriceanu : „Pri
mul gol anulat mi 
s-a părut perfect 
valabil. Mingea 
era în plasă cind 
coechipierul lui 
Ciocîrlan se afla 
în cel mai rău caz 
intr-un ofseid pa
siv". Constantin 
Bărbulescu : „E-
roarea arbitrului 
Ion Cîmpeanu i-a 
privat pe studenții 
bucureșteni de o 
victorie. Balonul 
era în plasă cînd, 
Tolea, mi se pare, 
a apărut lingă li
nia porții așa că 
nu poate fi vorba 
să-l fi incomodat 
pe portarul Ion 
Gabriel". Așadar, 
pripeala, excesul 
de zel al arbitru

lui a influențat 
decisiv rezultatul 
din primul meci. 
Federația trebuie 
șă analizeze cazul 
în speță și să ia 
măsurile corespun
zătoare. De fapt, 
aici, e momentul 
să arătăm că se 
cam exagerează cu 
severitatea arbi
trajelor, „cavalerii 
în negru" au de
venit ei principa
lele personaje ale 
meciurilor, inter
vin într-un mod 
excesiv și cînd e 
cazul și cînd nu 
este, recurg une
ori, fără temei, la 
sancțiuni și aver
tismente, chiar și 
cînd e vorba de 
simple faulturi de 
joc. înțelegem ne
cesitatea de a a- 
păra fair-play-ul, 
dar de aici pînă a 
influența negativ 
cursivitatea jocu
lui, de a contribui 
la dezechilibrarea 
partidelor, e o dis

tanță mare. Se 
observă, din pă
cate, un sistem 
foarte eterogen in 
maniera de arbi
traje, aproape nici
odată constante, e- 
chitabile, nepărti
nitoare. Ar fi bine, 
totuși, ca să de
cidă jucătorii re
zultatele și nu 
arbitrii. Dar cam
pionatul nostru in 
afară de cazul 
cînd o echipă în- 
vinge detașat, toa
te meciurile care 
se încheie cu re
zultate egale sau 
la limită, compor
tă interminabile 
discuții din cauza 
arbitrajelor. E pă
cat, e nedrept și 
nesportiv ca o 
echipă care se 
zbate să supravie
țuiască în divi
zia A, sau să-și 
consolideze o po
ziție fruntașă, să 
piardă un punct 
în asemenea îm
prejurări.

STOP, A TENTA TELOR 
LA FAIR-PLA Y

Din nou un bilanț îngrijoră
tor de atentate la fair—play. 
Numai la cuplajul bucureștean 
s-au înregistrat 3 eliminări de 
pe teren — Sandu Mircea (Spor
tul studențesc), Stoker (Jiul) și 
Codrea (Rapid) și patru aver
tismente : Tonca (Jiul), Tănă- 
sescu. Ion Constantin și Manea 
(Sportul studențesc). în meciu
rile din provincie, de asemenea, 
s-au „remarcat" amatorii de du
rități și faulturi, campionii vo
ciferărilor. D.ar să le dăm nu
mele : începem cu lașul unde 
meciul a fost în prima repriză 
întrerupt minut de minut : Ro- 
milă II, Ailoaiei (Politehnica 
Iași) și Sătmăreanu II (Dina
mo) ; la Arad : Axente, Birău 
(U.T.A.) Nestorovici (C.S.M. 
Reșița) ; la Bacău : Cîrstea 
(F.C. Argeș) și portarul Ghiță 
(S.C. Bacău), la Cluj : Naghi 
(A.S.A. Tg. Mureș) ; la Brașov : 
Ion Ion, Nae Ionescu (Steaua) și 
Șerbănoiu, Anghelini (Steagul 
roșu).

Această recrudescentă a acte
lor de indisciplină, antisportive, 
abdicările de la regulile fair- 
play-ului, se explică prin faptul 
că jucătorii în cauză, ca și alții, 
cu multe carențe de educație, 
pozează prea mult în vedete, 
dau dovadă de o slabă răspun
dere față de cerințele pregătirii, 
din care pricină au serioase la
cune în pregătirea lor tehnică, 
încercînd să suplinească siste
matic aceste neajunsuri prin 
practicarea unui joc dur. în 
scopul intimidării adversarului, 
lovirii și scoaterii acestuia din 
joc.

Manifestările de acest fel sînt, 
printre altele, și consecința unei 
slabe exigențe a conducerii unor 
cluburi și asociații sportive care 
sub imperiul rezultatelor și a 
poziției în clasament, trec cu 
vederea asemenea abateri, nu 
iau atitudine fermă pentru 
curmarea lor, nu dau dovadă de 
consecventă și hotărîre, iar po
ziția critică și măsurile fiind 
de cele mai multe ori condițio
nate de ultimul rezultat. Orga

nizațiile U.T.C. din unitățile 
sportive trebuie să-și manifesta 
mai activ, mai operativ și in
transigent fermitatea, autorita
tea, rolul educativ pentru lichi
darea unor asemenea manife
stări de pe terenurile de sport, 
dar și din mentalitatea tinerilor 
fotbaliști.

Federația de fotbal, la rîndul 
ei. are obligația să ia măsurile 
care se impun în vederea eli
minării cu desăvîrșire a unor 
asemenea fenomene negative. în 
scopul creării șl consolidării 
unui climat moral propice pen
tru spectacolul sportiv și pro
gresul fotbalului, pentru crește
rea exigențelor față de nivelul 
campionatului.

Cu aceeași îngrijorare semna
lăm și manifestările huliganice 
care au loc în tribunele unor 
stadioane, cum s-a întimplat, și 
simbătă, la cuplajul de pe sta
dionul „23 August". Unii supor
teri, prea temperamentali își 
dau friu liber nervilor, din care 
cauză proliferează incidentele, 
se încinge starea de spirit ce 
uneori culminează cu altercații 
și violențe, încâlcind în mod 
grosolan legile de comporta
ment social și umbrind specta
colul sportiv. între cei reținuți 
simbătă, în tribunele de la „23 
August", de organele de miliție, 
se numără Bădină Dumitru, str. 
Unirii 216, Craiova, Dobre Ste- 
lian, str. Garoafei. Nr. 11 Giur
giu, salariat la întreprinderea 
de textile „Dunăreană", și Stan 
Ilie, str. Zabrăuțului, Nr. 15, 
București, salariat la Uzinele 
„Vulcan".

Aceste repetate manifestări — 
de fapt abdicări de la normele 
de civilizație — ne îndeamnă să 
cerem organelor de ordine pu
blică asigurarea, prin măsuri 
preventive, a unui climat sănă
tos, de ordine in tribune, pre
cum și intervenții operative, ho- 
tărîte atunci cînd au locul ase
menea incidente, procedînd la 
curățirea tribunelor de elemen
tele recalcitrante și pedepsirea 
lor exemplară.

ANUL ȘCOLAR Șl
UNIVERSITAR 1073/1974
ÎN LIMBAJUL CIFRELOR

(Urmare din pag. I) 
sebit cel care pregătește cadre 
pentru ramurile importante ale 
economiei cu ritmuri rapide dc 
dezvoltare. încă de anul trecut, 
celor 19 centre universitare — 
cu 47 institute de învățămint 
superior și 187 facultăți — li 
s-au adăugat încă 13 localități 
în care au fost organizate sec
ții serale de subingineri.

• Se îmbunătățește permanent 
baza materială destinată pregă
tirii tehnico-productive a ele
vilor, Integrării invățămintului 
Cu producția. La ora actuală, 
există 14 279 ateliere școlare, 
cifră care se apropie de necesa
rul prevăzut — 14 981 ateliere 
—, numărul lor crescind față de 
anul școlar trecut cu 2 074. Baza 
tehnico-materială existentă asi
gură cuprinderea unui număr de

287 020 elevi, intr-un schimb, Ia 
activitățile de atelier.

• Pași importanți s-au făcut 
și jn ceea ce privește realiza
rea unității dintre invățămintul 
superior, cercetare și producție. 
Baza didaetică a practicii a spo
rit de la 126 ateliere școală e- 
xistente în anul precedent, la 
140, fiind mai bine profilate pe 
specificul facultăților și organi
zate pe microproducție de scrie.

• în cercetarea universitară 
s-a lărgit sistemul contractual 
și a crescut randamentul eco
nomic. Valoarea celor circa 1350 
contracte incheiate de invăță
mintul superior cu întreprinde
rile economice și cu unitățile 
de cercetare. în anul 1973, se ci
frează Ia suma de 165 000 000 lei, 
în anul 1972 valoarea contrac
telor fiind de 134 000 000 ici.

de calitate și guvernat de con
cepții tactice mai limpezi. Re
marcabil în. acest joc nu este 
punctul cucerit de lider, cit jo
cul inteligent, plin de vitalitate 
demonstrat de rapidiști aflați în 
inferioritate numerică (din mi
nutul 13 Codrea a fost eliminat 
de pe teren). Aceasta este, de 
fapt, cauza principală care a 
făcut dintr-un mare derby, un 
joc oarecare.

CLASAMENT

H

1. „U“ Craiova 7 5 2 0 11- 3 12
2. F.C. C-ța 7 5 1 1 12- 5 11
3. Dinamo 7412 13-10 9
4. Sp. stud. 7 3 1 3 13- 8 7
5. Steaua 7 3 1 3 13- 9 7
6. C.S.M. Reșița 7232 15-11 7
7. „U“ Cluj 7313 7-5 7
8. Steagul r. 7313 7-7 7
9-10. Poli. Tim. 7313 5-6 7

Petrolul 7313 10-11 7
11. Rapid 7 2 2 3 9-10 6
12. F.C. Argeș 7223 9-11 6
13. S.C. Bacău 7 3 0 4 9-12 6
14. Poli. Iași 7304 5-9 6
15. U.T.A. 7 3 0 4 6-11 6
16. A.S.A.

Tg. Mureș 7304 12-18 6
17. C.F.R. Cluj 7214 11-17 5
18. Jiul 7124 8-12 4

Etapa viitoare
Jiul — Rapid
C.F.R. Cluj — Steagul roșu
F.C. Argeș — Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A.
Univ. Craiova — F.C. Constanța 
Dinamo — Poli. Timișoara
C.S.M. Reșița — „U“ Cluj 
Steaua — Petrolul
Politehnica Iași — S.C. Bacău

Rubrica de fotbal a fost 
realizată de

VASILE CABULEA

CANOTAJ ACADEMIC: Au
H
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fost desemnafi campionii
pe 1973

In pitorescul peisaj al lacului Snagov, începînd de joi am 
avut prilejul să asistăm lâ disputele pentru decernarea tricou- 
rilor și medaliilor de campioni republicani la canotaj academic
— ediția 1973, 313 concurenți reprezentînd 19 cluburi din țară și 
insumind 99 de echij
curse t,__ __ ____ ____ . ......... ............... ..
celor opt curse finale am consemnat 7 victorii scontate și o 
singură surpriză. Se cuvine a fi remarcate succesele obținute de 
Ilie Oanță și —
peni la 2 f.c.

Ultima zi de 
start viitoarele . . . _
tră. De această dată s-a dovedit că exigența și pregătirea teh
nică, alături de perseverența sportivilor, au dus la ciștigarea 
titlurilor. Rezultate : la simplu — Gyozo Gal de la Mureșul — 
Tg. Mureș — 8T4”5. La doi fără cîrmaci — Eugen Ghiță și Dan 
Nimu, de la Steaua — 7’42"0. Schif 2+1 — Sever Sucan, Ilie 
Bobariu + Ilie Feneșan, de la Școala sportivă Timișoara — 8’00; 
la doi vîsle — Ion Coman, Romeo Cimpoieșu, de la S.C. Bacău
— 7’2r’7.

Nivelul tehnic la care s-au prezentat canotorii noștri a fost 
mulțumitor.

ind 99 de echipaje s-.au întrecut cu deosebită dîrzenie în 
spectaculoase. In prima zi, rezervată seniorilor, Ia capătul

Dumitru Grumezescu, proaspeți campioni euro-
întreceri a fost rezervată tineretului, aliniind la 
speranțe ale canotajului academic din țara noas-
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nice, ei și-au adus o contribuție însemnată la obținerea unor 
rezultate bune de către formația gălățeană. Bunăoară. în etapa 
de ieri, evoluînd în Capitală, C.S.U. Galați a reușit să întreacă, 
după un joc spectaculos, cu scorul de 22—16 (12—9) pe cam
pioana republicană. Steaua, care a avut in formație, dintre ti
tulari, pe Goran, Marinescu și Coasă, — ultimul a înscris 9 go
luri. De la studenții gălățeni s-au remarcat Hornea (cu 6 go
luri marcate), Văduva (5), Vasilache (3) și Spătaru (3).

In seria I, Dinamo Brașov, revelația acestui sezon, continuă 
să fie neînvinsă. Acum, brașovenii conduc in clasament, cu 7 
puncte, iar in seria a Il-a, pe primul loc se află Minaur Baia 
Mare. Ieri, la Sibiu, Independența a dispus cu 20—15 de C.S.M. 
Reșița, iar Politehnica Timișoara a cîștigat cu scorul de 18—12 
în fața formației A.S.A. Tîrgu Mureș.

La fete, campioanele republicane, I.E.F.S. — se află neîn
vinse după patru etape. Ieri, studentele au jucat ia Buhuși. cu 
formația locală Textila, clasată pe locul secund în seria I, de 
care au dispus, la limită, cu 9—8. Universitatea București a ob
ținut a doua victorie din acest sezon, intrecînd eu 1’7—14 pe 
Universitatea Iași. Lidera seriei a Il-a, Constructorul Timișoara 
a cunoscut, ieri, prima înfringere, cedind cu 9—12, la Tîrgu 
Mureș, in fața echipei locale Mureșul, iar Voința Odorhei a 
dispus de C.S.M. Sibiu cu 8—7.

M. LERESCU

DIRT-TRACK: Ion Marinescu,
învingător merituosV»

dată (dacă mai era nevoie'Dirt-track-ul ' și-a probat încă 
spectaculozitatea. Această ramură ______________ ,___
cu... divanul fermecat — cum remarca un spectator hitru — arc 
de acum adepții săi. nu mai puțin de 6—7 000 dintre ei luînd 
ieri drumul bazei sportive Metalul, pentru a asista la concursul 
ce a reunit la start alergători fruntași din țara noastră și din 
Ungaria. Și, credem, nici unul dintre ei nu a avut ce regreta. 
Am asistat la 13 manșe deosebit de spectaculoase oferite de cei 
țot atiția alergători. Am urmărit pe rind șansele trecind ma; 
intii de partea sibianului Ion Bobîlneanu — ciștigător a două 
din primele trei manșe —. dar l-am văzut apoi învins de me
talurgistul Cornel Voiculescu în întîlnirea directă. Pentru ca 
peste puțină vreme, și acestuia să-i vină rîndul să cedeze în 
fața concurentului maghiar Radocsi Ferencz. A fost poate rnanș- 
in care s-a decis învingătorul concursului. Voiculescu. care gra
tie ..mașinii" sale noi-nouțe părea prim-favorit, a luat condu
cerea din start, avînd deci cele mai mari șanse să cîștige.

Rămăseseră, deci, neînvinși în concurs, doar alergătorul ma
ghiar și concurentul cu numărul 9, metalurgistul Ion Marinescv 
Manșa a 12-a îi reunea Ia start pe acești doi protagoniști. Ma 
rinescu a luat un start excelent, instalîndu-se de la incepu' 
în frunte, iar apoi reușind să-și mențină avansul neștirbit de-r 
lungul celor patru tururi ale manșei. Iar cea de-a 13-a manșă 
ultima, nu avea să-i poarte... ghinion lui Marinescu, ci dim
potrivă — ciștigind-o și pe aceasta in fața lui Voiculescu — 
să-i aducă primul loc — ne deplin meritat — în concurs. Dec' 
în ordine ION MARINESCU (12 puncte), Ferencz Radocsi (11 p' 
și Cornel Voiculescu (10 p) au urcat pe podiumul laureaților.

S. SATMARI
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o
a motociclismului, rudă bună

IRINA ȚONEA

HANDBAL: C. S. U. Galați

învingătoare in Capitala
Formațiile din prima divizie de handbal, participante la „Cupa 

ie toamnă", continuă să rodeze tot mai mulți jucători tineri, 
jromovați recent și care dau un plus de vigoare și atractivitate 
acțiunilor de alac și apărare. Alături de Rapid, Textila Buhuși 
(fete). Universitatea București, Steaua și Dinamo, iată că acum, 
in meciurile oficiale de cupă, și C.S.U. Galați se prezintă cu 
numeroși jucători sub 20 de ani. elemente de perspectivă, din
tre care menționăm pe : Lucian Vasilache, venit de la S.S.E. 
Tecuci. C. Ionescu, de la Liceul nr. 4 Galați și Paul Matei, de 
la S.S.E. Ploiești. Demonstrind frumoase calități fizice și teh-
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Bilanț fructuos, 
perspective largi 
relațiilor româno- 

ecuadoriene
„Tara de la jumătatea pa- 

mîntului", care își asociaza 
numele cu briul imaginar al 
Terrei ce trece la putini 
kilometri de Quito, a fă
cut o primire deosebit de cai 
duroasă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. o primire in care 
s-au putut lesne descifra 
sentimente de profunda pri
etenie, de stimă și resp®A' 
Vizita în Ecuador a șefului 
statului roman a 
la mii de kilometri de Duna 
re și Carpati, emoționante 
manifestări ale prcst],K,u “J înalt de care se bucura 
România socialista, persona
litatea conducătorului ei - 
dc la importantele dlscurs”L ale oficialităților care au dat 
pxnresie unei admirații sin 
cere și PÎnă la gestul tinaru- 
lui pictor care, în apropiere 
unui celebru mu?eu’ 1 a, . ■ rit președintelui României 
un mare tablou ce-1 
șează. Președintele Gui>lernl" 
Rodriguez Lara sublinia, de 
altfel, că înaltul oaspete ro 
mân este stimat „ca un bun 
prieten, nu în sensul rece al 
vechii politeți 
ci în noul sens al tejmenu 
lui de prietenie care înseam
nă spirit de respect și aju
tor reciproc, dorința sincera 
de cooperare în procesul d 
creștere economica, Partic* 
parea necondiționata la cu 
noasterea și folosirea pro
gresului științific, care con 
tribuie la bunăstarea uma
nă". Filmul vizitei m Ecua
dor ni l-au derulat presa și 
radioul în relatările zilnice, 
televiziunea in imaginile P 
care le-a oferit și care nc-au

V ansformat în martori oc 
I ri ai evenimentului. Atm°Ș 
icra vibrantă de la Univei- 
iitatea > ’«trală din Quito, 
unde studenții împre“"amca“ profesorii lor, au aclamat 
îndelung pe solul poporu m 
român. X *fiecăreia din intilnmle pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut in Ecua 
dor a reflectat bucuria cu 
care opinia publică ecuad^„" ană a salutat vizita președin
telui Consiliului de Stat mo
ment de o deosebită impor
tantă pentru dezvoltarea le 
găkirilor dintre țările noas- 
irc care în pofida faptului 
că sint ’ situate la d,®|a“^ 
considerabile, iși identifica 
aspirații comune.

Dialogul româno-ecuado- 
rian. purtat Într-°.,X ‘ cordială, sub aușPiciUe do 
rinței de a amplifica reiat» le 
celor două state, s-a 
cu bune rezultate. Deși sc 
tă. vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Ecuador a f 
rodnică, îngăduind ““ JJpr“' fundat schimb de părer un 
examen atent al posib 1ilăți 
lor existente pentru extinde 
rea conlucrării romano-ecua- 
doriene. Bilanțul .P0211*''/®: 
levă climatul de ,ncred®® „ respect reciproc care a domi
nat convorbirile și care a 
permis să se ajungă la mte 
legeri concrete, de natV^ 
deschidă drumul materializa 
rii intențiilor exprimate, a 
proiectelor luate în ««made- 
rare Semnarea Declarației 
solemne comune a Republicii 
socialiste Romania și a Ke 
publicii Ecuador certifică 
cursul ascendent al raportt 
rilor dintre cele doua sta 
Documentul acesta, de o H 
semnalate deosebită prin 
semnificațiile sale care de 
pășesc cadrul bilateral, în
scrie principiile pe 'a™ 
România și Ecuador nțeleg 
să le pună la baza relațiilor 
lor si dă glas dorinței de a ac
ționa împreună pentru ca 1 
lume să se instaureze rapoi 
furi noi, democratice intre 
toate țările, indiferent de di

mensiunile lor, să se elimi
ne definitiv politica de domi
nație, dictat și ingerințe. Do
cumentul de la Quito expri
mă atașamentul ferm al 
celor două state la ideea 
dreptului inviolabil al fie
cărui popor la o dez
voltare liberă, potrivit vo
inței sale suverane. Du
pă cuin sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin De
clarația solemnă comună 
semnată „se exprimă dorin
ța noastră comună, a poporu
lui român și a celui ecuado- 
rian, de a dezvolta colabora
rea și relațiile dc prietenie, 
de a acționa pentru o largă 
colaborare economică și tch- 
nico-științifică, corespunză
toare intereselor popoarelor 
noastre și de a ne aduce 
contribuția Ia o lume mai 
dreaptă, mai bună, care să 
asigure o pace trainică".

Convorbirile de la Quito 
au fost consacrate in mod 
deosebit analizei perspective
lor relațiilor româno-ecuado- 
riene, în contextul cunoaște
rii reciproce a procesului de 
dezvoltare pe care îl înregis
trează cele două țări. In mod 
practic, s-au pus bazele unei 
colaborări pe multiple pla
nuri între statele noastre. Se 
are mai ales în vedere con
lucrarea în domeniile petro
lier. minier, agricultură, in 
valorificarea superioară a re
surselor naturale, în forma
rea cadrelor etc. O serie de 
acorduri și înțelegeri realiza
te în cursul vizitei creează 
premise favorabile pentru 
ca între România și Ecuador 
să se dezvolte în diverse do
menii o colaborare în depli
nă concordanță cu interesele 
celor două popoare.

Firește, dialogul româno- 
ccuadorian a abordat și as
pecte esențiale ale vieții in
ternaționale, constatindu-se 
cu satisfacție — după cum se 
arată în Comunicatul comun 
— existența a numeroase 
puncte de vedere apropiate 
și coincidente. Problema re
ducerii și lichidării decalaje
lor dintre țările în curs de 
dezvoitare și cele economic 
dezvoltate, evoluția europea
nă, realitățile latino-america- 
ne, situația din Indochina și 
Orientul Apropiat, cerința 
dezarmării, rolul O.N.U. — 
au figurat pe agenda convor
birilor iar documentul final 
reflectă poziția comună ex
primată de cele două state, 
vital interesate în făurirea 
unei lumi a păcii, în care 
toate popoarele, egale în 
drepturi, să-și poată făuri un 
viitor demn, potrivit aspira
țiilor care le animă. Cele 
două state sint decise să 
colaboreze, coordonindu-și e- 
forturile cu cele ale altor 
state, pentru reglementarea 
pașnică a problemelor liti
gioase, apărarea principiilor 
dreptului internațional, pen
tru crearea unui climat de 
pace și cooperare în lume 
care nu poate fi durabil de- 
cît în măsura în care este 
produsul acțiunii conjugate 
a tuturor țărilor — mari, 
mijlocii și mici.

Prima vizită a unui șef de 
stat român în Ecuador se 
înscrie ca un eveniment is
toric în cronica relațiilor din
tre două popoare care, în 
pofida imenselor spații geo
grafice ce le separă, au fău
rit o prietenie trainică, înte
meiată pe năzuințele comu
ne, deschizind perspective 
largi unei colaborări ce răs
punde intereselor mutuale, 
ca și intereselor cauzei pă
cii și înțelegerii internațio
nale.

EUGENIU OBREA

de peste hotare
Val de teroare declanșat 

de forțele reacționare din Chile

PUTERNICE PROTESTE 1N LUMEA ÎNTREAGĂ
După cum relatează agențiile 

de presă, citind posturile de ra
dio clandestine ce emit din in
teriorul țării, sau declarații ale 
unor martori oculari, la San
tiago și în alte orașe din Chile 
continuă rezistența împotriva 
juntei militare.

Ultimile comunicate oficiale 
ale noilor autorități confirmă, 
pentru prima dată, existența 
luptelor în diferite zone ale ță
rii, îndeosebi în apropierea în
treprinderilor industriale, a in
stituțiilor publice și a cartiere
lor muncitorești. în acest sens, 
agenția Prensa Latina citează 
declarația unui redactor al zia
rului „El Mercurio", aparținînd 
extremei drepte, potrivit căreia 
„la Santiago continuă rezistența 
susținătorilor Unității Populare 
și execuțiile ordonate de auto
rități împotriva militanților de 
stingă".

Puciștii au dezlănțuit in țară 
un adevărat val de teroare, în- 
cercînd să-i intimideze pe sus
ținătorii Unității Populare. în 
Capitală și in principalele ora
șe au fost operate numeroase 
arestări. Pe lingă rechiziționarea 
celor c >uă mari stadioane din 
Santiago, transformate in închi
sori, un alt stadion a fost afec
tat aceluiași scop la Valparaiso, 
al doilea oraș ca mărime din 
Chile. Alte închisori au fost 
organizate în grabă pe vasele 
marinei militare. Agenția France 
Presse anunță că patrioții a- 
restați, aflați la bordul navelor 
militare, urmează să fie transfe
rați pe insula Alejandro Selkirk, 
din arhipelagul Juan Fernandez, 
devenită loc de detenție. între 
aceștia s-ar afla, potrivit unei 
versiuni semioficiale, reluate de

agenția Inter Press Service, și 
secretarul general al C.C. al 
Partidului Socialist, Carlos Al
tamirano. Agenția France Presse, 
citind posturi de radio recepțio
nate la Mendoza, în apropierea 
graniței cu Argentina, anunță 
că, în cadrul execuțiilor ordo
nate de junta, doi membri în 
guvernul Unității Populare, Pe
dro Vuscovic, fost ministru al 
economiei, și Orlando Millas, 
fost ministru de finanțe, ar fi 
fost împușcați. Alți trei miniștri 
sau fost miniștri — Jaime 
Toha, Clodomiro Almeyda și 
Jose Toha — s-ar afla printre 
cei aproape 1 000 de arestați, 
deținuți la Școala militară din 
Santiago.

Din elicoptere militare au fost 
lansate, în capitală și în alte 
zone ale țării, ordonanța nr. 32 
care anunță că „cei care se vor 
opune cu arma în mină acțiunii 
militarilor sau vor fi suprinși 
purtind asupra lor arme, vor îi 
executați pe loc, iar cei care 
vor difuza manifeste sau alte 
mijloace de propagandă împo
triva regimului militar vor fi 
j ’decați conform codului militar 
pe timp de război".

Agenția Taniug informează că 
după o reuniune de mai multe 
ore, junta militară a anunțat in
terzicerea partidelor politice 
și „promulgarea unei noi cons
tituții, care să reflecte schimbă
rile fundamentale produse in 
structura națională".

Lovitura de stat din Chile, 
care a înlăturat de la putere 
guvernul legitim al acestei țări, 
precum și asasinarea mișelească 
a președintelui Salvador Allen
de continuă să fie înfierată în

lumea întreagă. Secretarul ge
neral al P.C. Francez, Georges 
Marchais, și secretarul general 
al P.C. Italian, Enrico Berlin- 
guer, au dat publicității, la Pa
ris, o declarație în care pro
testează împotriva executării 
sumare a unor muncitori, co
muniști și socialiști, lideri sin
dicali, țărani care sint fideli 
guvernului legal al Unității 
Populare.

Primul ministru aț Belgiei, 
Edmond Leburton, a declarat că 
guvernul belgian condamnă în 
modul cel mai categoric faptul 
că organele democratic alese 
din Chile au fost răsturnate de 
către militari și se înclină cu 
emoție în fața victimelor acestui 
act de violență și, în mod deo
sebit, în .memoria președintelui 
Allende. Guvernul belgian, a 
decis să suspende ajutorul a- 
cordat statului chilian în baza 
angajamentelor asumate între 
Belgia și Chile privind coope
rarea și dezvoltarea.

Organul de presă al Partidu
lui Comunist Belgian, „Drapeau 
Rouge", a publicat o declarație 
a Biroului Politic al partidului, 
în care se protestează împotriva 
asasinării președintelui Salva
dor Allende, conducător care a 
știut să întruchipeze speranțele 
cele mai nobile și să conducă 
lupta poporului chilian pentru 
independență națională, demo
crație și progres.

într-o declarație dată publici
tății la Geneva, Biroul Politie 
al Partidului Muncii din Elve
ția iși exprimă deplina solida
ritate frățească cu comuniștii și 
socialiștii chilieni, cu Unitatea 
Populară, care, în condiții gre
le, continuă lupta pentru elibe

rare națională și socială, împo
triva marii burghezii și a reac- 
țiunii.

Centralele . sindicale franceze 
— Confederația Generală a Mun
cii, Confederația Franceză De
mocratică a Muncii au chemat 
pe oamenii muncii francezi să 
participe, luni, la o oprire a lu
crului, timp de o oră, pentru 
„a-și manifesta indignarea în 
fața represiunilor din Chile și 
pentru a cere guvernului fran
cez să intervină energic Împo
triva masacrului și a terorii".

„O dramă politică și de mare 
tragism" — a calificat Papa 
Paul al VI-lea lovitura de stat 
din Chile și moartea președin
telui Allende. El și-a exprimat 
speranța că in Chile va fi evitat 
un război civil.

Guvernul Ecuadorului a dat 
publicității o declarație în care 
iși exprimă compasiunea în le
gătură cu încetarea din viață a 
președintelui Allende și dă o 
înaltă prețuire meritelor sale in 
întărirea relațiilor chiliano-ecua- 
doriene.

Secretarul general al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Ungaria, Gaspar Sandor, a adre
sat O.N.U. și Organizației In
ternaționale a Muncii o tele
gramă de protest împotriva pu
ciului contrarevoluționar din 
Chile și a măsurilor teroriste 
împotriva poporului chilian.

Organizația de solidaritate cu 
popoarele din Africa, Asia și 
America Latină (O.S.P.A.A.A.L.) 
a relevat, într-o declarație, că 
lovitura de stat din Chile este 
îndreptată nu numai împotriva 
poporului chilian, ci și împotri
va guvernelor progresiste din 
America Latină.
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RITMURI NOI ÎN „ȚARA AZTECILOR44
Leagăn al unei civiliza

ții străvechi, pe care s-a 
suprapus cu o mare pu
tere de pătrundere cul
tura europeană, indeosebi 
cea latină, Mexicul este 
astăzi o țară in plină dez
voltare. Ceea ce caracte
rizează în primul rînd a- 
cest stat, de un sfert de 
veac încoace, este efor
tul de a se crea o econo
mie proprie și diversifi
cată. Realizarea în ulti
mul timp a unor , impor
tante obiective, exploata
rea rațională a resurselor 
și utilizarea unei tehnici 
moderne a permis să se 
înregistreze progrese vi
zibile. Mexicul este o țară 
bogată. De acest fapt 
și-au dat seama și călă
torii spanioli porniți pes
te mări, sub conducerea 
faimosului hidalgo Fer
nando Cortez, cuceritor 
de noi păminturi, în spe
ranța că va găsi, în sfîr- 
șit, Țara de Aur, in mult 
căutatul Eldorado. Cînd 
„armada" lui Cortez na- 
vigînd de-a lungul coas
telor peninsulei Yucatan, 
a debarcat, în 1518 pe te
ritoriul pe care se înte- 
meiase imperiul aztec, 
stăpînul puternic al ace
lor ținuturi, Montezuma, 
care ținea sub ascultare 
milioane de oameni ce

vorbeau 37 de graiuri di
ferite, a încercat să-1 o- 
prească pe Cortez, trimi- 
țîndu-i în cale solii cu 
daruri bogate. Aurul și 
pietrele prețioase i-au 
hotărît însă pe spanioli 
să se stabilească aici. 
După numeroase înfrun
tări armate, in august 
1521, imperiul aztecilor 
este cucerit și transfor
mat în colonie spaniolă 
sub . numele de „Noua 
Spanie". 300 de ani va 
dăinui această dominație, 
timp în care ia naștere 
poporul mexican, format 
din . metiși, un amestec 
între indieni și creoli. Re
voluția ce a aprins în 
anul 1810 întreg impe
riul colonial spaniol de 
pe continentul ameri
can nu a ocolit Mexi
cul. astfel că. după nu
meroase răzvrătiri și 
răscoale, declanșate la 16 
septembrie 1810. sub con
ducerea lui Miguel Hi
dalgo, această țară își 
proclamă la 6 noiembrie 
1813 independenta de stat. 
Liniștea nu se instalează 
însă aproape încă un se
col peste străvechile pira
mide și temple, rămășițe 
ale civilizației aztece și 
mayașe.

Dispunînd de resurse 
interne din cele mai bo

gate și felurite, diversifi
carea industrială a fost 
posibilă și datorită efor
tului, desfășurat sub în
drumarea statului, de a 
se depăși, starea de sub
dezvoltare. Industria me
xicană este caracterizată 
printr-un puternic sec
tor extractiv, petrolul re- 
prezentind aproape 50 la 
sută din întreaga pro
ducție a industriei ex
tractive. Zăcăminte im
portante de țiței se găsesc 
pe cursul inferior al flu
viului Rio Grande del 
Norte, de-a lungul lito
ralului Atlantic, și pe 
coastele Golfului Mexic. 
Alte surse energetice sint 
zăcămintele de cărbuni 
și de gaze naturale. Insă 
de mai bine de 400 de ani 
Mexicul ocupă unul din 
primele locuri din lume 
in ceea ce privește pro
ducția minereului de ar
gint.

Se găsesc, de aseme
nea, zăcăminte impor
tante de plumb, cupru, 
zinc și sulf. Pentru ex
ploatarea și prelucra
rea acestor bogății natu
rale, un număr impor
tant de obiective indus
triale au fost ridicate 
sau sînt în curs de con
strucție.

Ultima perioadă de

timp a consemnat acțiu
nile întreprinse în direc
ția întăririi controlului 
statului mexican asupra 
economiei naționale, prin
tre măsurile luate înscri- 
indu-se naționalizarea in
dustriei cuprului, a in
dustriei locale a pescui
tului, precum și trecerea 
unei suprafețe de 750 000 
de ha. păduri în patri
moniul statului. De pil
dă, „Petroleos Mexica- 
nos“, creată prin expro
prierea unor companii 
petroliere britanice, o- 
landeze și americane și 
considerată ca una dintre 
cele mai mari corporații 
din America Latină, a- 
duce o contribuție esen
țială la producția petro
chimică mexicană. Ea 
deține, prin lege, mono
polul tuturor activități
lor de prospectare și 
controlează producția pe
trochimică, furnizind ma
teriile prime celor peste 
220 de uzine, rafinării și 
alte instalații industriale. 
De asemenea, noua lege 
privind investițiile străi
ne în Mexic, intrată în 
vigoare anul acesta, limi
tează, pentru prima dată 
în istoria țării, investi
țiile capitalurilor străine 
în economia mexicană.

Oficialitățile mexicane

au adoptat un plan me
nit să stimuleze dezvol
tarea țării în ansamblul 
ei. Potrivit acestui pro
gram se dă prioritate 
dezvoltării agriculturii, 
care în prezent nu par
ticipă decît cu 12,4 la 
sută la formarea pro
dusului național brut. 
Deja reforma agrară în
făptuită pînă în prezent 
în cea mai mare parte a 
țării, a determinat schim
bări profunde în struc
tura agricolă mexicană și 
a ameliorat condițiile de 
trai a numeroși țărani. 
Merită menționată și 
noua orientare a statului 
în domeniul relațiilor e- 
conomice externe, de in
tensificare a schimburi
lor comerciale cu toate 
statele lumii, indiferent 
de orînduirea lor politi- 
co-socială.

Tot ceea ce s-a reali
zat pînă acum, ca și noi
le tendințe care caracte
rizează în ultima vreme 
activitatea politică și e- 
conomică a acestei țări, 
arată că Mexicul tinde 
spre înfăptuirea aspira
țiilor sale naționale de 
progres economic și so
cial, de asigurare a unei 
dezvoltări independente.

RODICA ȚEPEȘ

î 
ț 
ț

î

î

*

ț

J

Cea de a șase etapă a înal
tei solii de prietenie și co
operare pe care o constituie 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în țări ale Ame
rica Latine 
Peru.

• Situată 
ricii Latine, 
publică independentă de 
28 iulie 1821. Ea are o 
prafață de 1 285 215 km’ și o 
populație de 13 586 000 locui
tori formată din amerindieni 
(48 la sută), metiși (40 Ia su
tă) și europeni (10 la sută). 
Principalele orașe sint Lima 
cu 2 526 000 locuitori, 
(307 000), Arequipa 
și Trujillo (140 200).

• Actualul guvern _ . .______ ___ .
nite să ancoreze (ara pe făgașul prefacerilor înnoitoare. Pla
nul bienal 1973—1974 acordă prioritate următoarelor obiecti
ve : creșterea numărului locurilor de muncă, consolidarea 
proprietății naționale asupra bogățiilor naturale, dezvoltarea 
regională precum și întărirea descentralizării economice și 
administrative. Eforturile autorităților peruane sint îndrep
tate spre realizarea unor mari proiecte ca cel al hidrocen
tralei de la Manktaro, irigațiile de la Chira — Piura, Tinajo- 
nes, Majes, proiectele miniere de la Tintaya și Cerro Verde, 
complexele de pește, precum și inițierea unor noi proiecte 
ca rafinăria de cupru de ia Ilo, fabrica de îngrășăminte de 
la Talara. în orașul Trujillo se va începe construcția unei 
uzine de motoare Diesel și a unei uzine de tractoare cu ca
pital de stat și străin. In 1972 a fost creat Institutul de cer
cetări tehnologice pentru industrie și de norme tehnice. Sec
torul transporturilor cunoaște și el o dezvoltare corespunză
toare : au fost create întreprinderea națională de căi ferate 
și cea de transporturi aeriene. Serviciul industrial al marinei 
a construit prima navă destinată marinei comerciale. Ca ur
mare a tuturor acestor eforturi, exporturile netradiționale au 
cunoscut o diversificare fără precedent, volumul înregistrat 
in 1972 fiind de 32,5 milioane față de 11,4 milioane in 1970 și 
16,3 milioane in 1971.

• Exploatărilor zăcămintelor miniere și petrolifere Ii se 
acordă o deosebită importanță. Se prevede ca in 1975 minele 
de la Cerro Verde și din alte citeva localități să dea țării 
500 000 tone cupru fin pe an, adică de 2,5 ori mai mult decit 
în prezent. De asemenea, forările petrolifere din platforma 
continentală și de la Foret vor asigura țării necesarul de 
petrol, iar definitivarea in 1976 a proiectului oleoductului care 
va transporta petrolul din jungla peruană spre coastele Paci
ficului va impulsiona prospectarea și exploatarea resurselor 
recent descoperite.

• De patru ani, în Peru, a fost lansată reforma agrară. Da
că înainte, 75,9 la sută din păminturile cultivate aparțineau 
doar unui mic grup de mari proprietari, pină la începutul 
acestui an, 123 704 familii au intrat in posesia a 5 242 000 ha, 
iar în iunie, continuind acest proces, alte 526 946 ha. au fost 
împărțite unui număr de 50 000 familii. Pină la încheierea 
reformei agrare, 400 000 familii vor beneficia de 11 milioane 
ha. C.E.N.C.I.R.A. (Centrul național de capacitate și cercetare 
al reformei agrare) are responsabilitatea să înființeze și să 
’---- - interes social al căror număr a ajunsdezvolte instituțiile de 
pînă în prezent la 468.

• între România și
relații de prietenie și _ _ ___  „___ ______...
bazate pe respect și stimă reciprocă. Ambele țări se pronunță 
pentru lărgirea și diversificarea relațiilor în interes reciproc 
cit și al cauzei înțelegerii și conlucrării rodnice intre popoare.

> întreprinde 
în relațiile 
mai inten-

Peru s-au statornicit și se dezvoltă 
cooperare pe multiple planuri, relații

Vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu o 
in Republica Peru va marca un moment istoric 
româno-peruane și va pune bazele unei colaborări 
se in viitor.

D. T.

RAPORTUL LUI KURT WALDHEfM
în ajunul deschiderii celei 

de-a 28-a sesiuni ordinare a Or
ganizației Națiunilor Unite, la 
sediul O.N.U. din New York a 
fost dat publicității raportul se
cretarului general, Kurt Wald
heim, asupra activității organi
zației în perioada 16 iunie 1972— 
15 iunie 1973.

Raportul, șî îndeosebi intro
ducerea la raport, — documente 
întocmite anual de secretarul 
general al O.N.U. ca evaluare 
și bază de dezbateri privind ac
tivitatea de ansamblu a orga
nizației — reprezintă o sinteză 
a preocupărilor Națiunilor Uni
te, îmbrățișînd principalele pro
bleme politice, economice, so
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ciale, tehnico-științifice și al
tele, cu care este confruntată 
viața internațională contempo
rană, căile și metodele folosite 
de acest for pentru transpu
nerea în viață a țelurilor de 
pace și cooperare între popoa
re, înscrise în Cartă. în acest 
cadru general sînt abordate 
chestiunile menținerii păcii și 
securității internaționale, ale 
dezarmării, importantul grup 
de probleme economice in spe
cial cele ale dezvoltării și 
ale eliminării decalajelor ce se
pară țările în curs de dezvol
tare de statele avansate, ce
lelalte aspecte ale cooperării 
internaționale ce intră în sfera 
preocupărilor Organizației.
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• LUCRĂRILE REUNIUNII 
Consiliului Ligii Arabe, care au 
început marți, s-au încheiat 
simbătă. Au fost adoptate buge
tul Ligii pe anul 1974 și o serie 
de rezoluții, dintre care una 
privind coordonarea eforturilor 
țărilor arabe pentru consolida
rea cooperării afro-arabe și o 
alta referitoare la organizarea 
cooperării dintre Secretariatul 
Ligii Arabe și Organizația Uni
tății Africane.

Noul rege al Suediei
Prințul moștenitor Carl Gus

tav, nepotul defunctului rege 
Gustav al VI-lea Adolf, a deve
nit, potrivit Constituției suedeze 
în vigoare, noul rege al Suediei. 
In conformitate cu prevederile 
constituționale, nu este necesară 
nici o proclamație oficială pen
tru a anunța întronarea succe
sorului. Carl Gustav a devenit

prinț moștenitor după ce tatăl 
său, Gustav Adolf, fiul cel mai 
mare al regelui Gustav al VI- 
lea Adolf, și-a pierdut viața în- 
tr-un accident de avion, în 1947.

Sub auspiciile Casei de 
cultură a statului Aragua și 
ale Ambasadei Republicii 
Socialiste România în Vene
zuela, în orașul Maracpy a 
avut loc o seară culturală 
românească. Manifestarea a 
fost deschisă cu un concert 
susținut de soliștii români 
Teodora Lucaciu, Emil 
Gheorghe Crăsnaru și Mihai 
Constantinescu, acompaniați 
de pianista Marta Joja. Ar
tiștii români s-au bucurat 
de un deosebit succes.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că o delegație de 
prietenie din Volta Superioară, 
condusă de Joseph Conombo,

ministrul afacerilor externe, a 
făcut o vizită în R. P. Chineză. 
La Pekin, delegația a fost pri
mită de Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat, a avut con
vorbiri cu Ci Pin-fei, ministrul 
afacerilor externe, și a semnat 
Comunicatul privind stabilirea 
de relații diplomatice și un a- 
cord de cooperare economică și 
tehnică între China și Volta 
Superioară.

Grevă la „Chrysler"
• Cei peste 126 000 de sala- 

riați ai companiei „Chrysler", 
al treilea producător de auto
mobile din S.U.A., și-au între
rupt, începind de vineri noap
tea, lucrul, declarînd grevă în 
sprijinul revendicărilor lor for
mulate cu prilejul reînnoirii 
contractelor colective cărora 
patronatul nu le-a răspuns fa
vorabil.

Opera Română : OEDIP — ora 
20 ; Teatrul „C.I. Nottara” (Sala 
Studio) : HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 20.

artistlcă TV. 21,20 Roman foileton.
Vinul roșu. Episodul IV ; 22,00
Orele mării ; 22,25 24 de ore.

Programul II

Programul I

17,30 Curs de limbă franceză. 
18.05 La ordinea zilei. Azi, jude
țul Neamț ; 18,20 Căminul ; 18,40 
Bine te-am găsit școală ! înre
gistrări de la festivitățile de des
chidere a noului an de învăță- 
rrint : 19,00 Scena. 19,30 Telejur
nal. Cincinalul înainte de termen. 
1973 — an hotăritor : Deschiderea 
noului an de învățămint ; 20,00
Al VI-lea Festival Internațional 
„George Enescu". Partea I a 
concertului Filarmonicii „George 
Enescu" ; 20,40 Revista literar-

20,00 Avanpremieră ; 20,05 Film 
serial : Arthur ; 20,35 Tele-enci- 
clopedia (reluare) ; 21,20 Drumuri 
în istorie. Alexandru cel Bun * 
21,40 Recital. Irina Loghin ; 22.00 
Cărți și idei.

9,00 Știri ; 9.05 Incognito" — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 Melodia zilei. „Poartă-mă 
gîndule" de Doru Popovici ; 10,00 
Clubul adolescenților ; 11,00 Cro
nica ideilor ; 11,10 Profil pe por

tativ — Sergio Endrigo ; 11,30
Geografie folclorică — Botoșani ; 
12,00 Transmisiuni directe din ța
ră ; 12,10 Invitație în fonotecă ; 
12,55 Melodia zilei ; 13.00 închide
rea emisiunii de dimineață ; 17.00 
Știrile după-amiezii ; 17,05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor ; 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Literatură ; 18,10 
Pagini simfonice de compozitori 
elvețieni : 18,55 Melodia zilei ;
19 00 In direct... din centrele u- 
niversitare. Deschiderea noului an 
de învățămint ; 19,30 Știri ; 19,35 
Casa de discuri Phonogram ; 20,00 
Munca — izvor de bucurie șl îm
pliniri ; 20,30 Fragmente din opera 
„Medeea" de Cherubin ; 21,00 Ra- 
dio-super-top. Interpreți români 
de muzică ușoară : 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Melodia zilei ; 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare ; 23,15
Poetica. Tineri poeți ; 23,20 Con
cert din cele maj frumoase opere
te ; 23,55—24,00 Ultimele știri.

S
alutînd cu satisfac
ție succesul politic 
al primei faze a 
Conferinței pentru 
securitate și coope
rare în Europa, tî- 

năra generație de pe continentul 
nostru, alături de toate forțele 
progresiste, iubitoare de pace, 
așteaptă cu viu interes reunirea 
la 18 septembrie la Geneva, în 
cadrul celei de a doua etape, a 
reprezentanților celor 35 de state 
participante. Rezultatele obținu
te, prin consens, în cadrul pri
mei sesiuni a Comitetului de 
coordonare al Conferinței, căruia 
i-a revenit misiunea de a orga
niza lucrările celei de a doua 
faze, constituie premise favora
bile pentru reușita întregii con
ferințe, astfel incit aceasta să se 
înscrie cu adevărat ca un mo
ment istoric, hotăritor în desti
nele Europei.

Operă a popoarelor, a forțe
lor social-politice înaintate de 
pe continent — securitatea euro
peană înglobează și eforturile 
consecvente ale tinerei generații 
care de-a lungul anilor s-a mani
festat activ în favoarea transfor
mării acestei nobile idei într-o 
realitate vie, concretă. Și-au 
găsit o puternică și largă confir
mare, aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în legătură 
cu rolul tineretului în viața con
temporană, care sublinia că 
acesta „se afirmă tot mai vigu
ros ca o uriașă forță a progre
sului, iși spune curajos cuvintul in 
marile probleme ale omenirii, ia 
parte activă la lupta popoarelor 
pentru abolirea politicii de forță, 
de dominație și dictat, a colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru întronarea unor rela
ții noi intre state, întemeiate pe 
echitate și justiție**.

Eforturile consacrate făuririi 
securității europene, impulsio

nate prin Declarația de la 
București, din 1966, care a pre
conizat un larg și realist pro
gram de înfăptuire a securită
ții europene, a găsit spri
jinul larg al generației tinere 
de pe continent. Organizațiile și 
mișcările de tineret din Europa 
și-au exprimat, prin manifestări 
concrete, adeziunea față de 
această cauză, adueîndu-și pro

neri comuniști, social-democrați, 
socialiști, liberali-radicali, cen- 
triști, democrat-creștini, republi
cani, catolici, conservatori și de 
alte orientări din aproape toate 
țările Europei, afiliați sau nu 
unor organizații internaționale, 
s-au întilnit, în ciuda deosebiri
lor de vedere asupra altor pro
bleme, pe platforma comună a 
luptei pentru pace, securitate și

tiv în legătură cu formele și 
căile specifice prin care tinăra 
generație poate să contribuie 
mai eficient la înfăptuirea unui 
sistem de pace și securitate, pe 
continentul nostru.

La rîndul său, cel de-al X-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților încheiat recent la 
Berlin, a permis reafirmarea 
punctelor de vedere ale organi

Tinăra genmfie - 
participanta activa ia înfăp

tuirea securității europene
pria lor contribuție Ia realizarea 
unui climat de destindere și în
țelegere, de pace și cooperare 
între popoarele continentului. 
Reuniuni internaționale de tine
ret, printre care „Masa rotundă", 
de la Snagov, organizată in iu
nie 1969 de către U.T.C. din 
România și conferințele euro
pene de tineret de la Miinchen, 
Florența și Helsinki marchează 
etapele unui proces obiectiv de 
lărgire a frontului forțelor tinere
tului care militează pentru, secu
ritate și cooperare în Europa, de 
angajare tot mai activă a orga
nizațiilor de tineret, de diferite 
orientări politice, filosofice și re
ligioase în această acțiune. Ti

cooperare. Nu este o exagerare 
dacă afirmăm că pentru organi
zațiile de tineret europene, an
gajarea lor de partea forțelor 
social-politice care acționează 
pentru securitate și cooperare în 
Europa a devenit o acțiune de 
prestigiu, o formă de consacrare 
a activismului și realismului lor 
politic.

Acest fapt a fost demonstrat, 
de altfel, și cu ocazia schimbu
lui de păreri Ia care au luat 
parte o serie de organizații na
ționale și internaționale de tine
ret din Europa, desfășurat în 
iunie a.c. la Balaton în R.P. Un
gară. S-a realizat cu această 
ocazie, un dialog viu și construc

zațiilor prezente în legătură cu 
aceste probleme vitale pentru 
tinăra generație. In cadrul unei 
conferințe — inclusă în progra
mul Festivalului la sugestia unor 
organizații, printre care și a 
U.T.C. din România - au fost 
abordate atit probleme de fond 
privind securitatea europeană, 
cit și unele aspecte vizînd am
plificarea și diversificarea legă
turilor dintre organizațiile de ti
neret de pe continent. Numeroși 
vorbitori au arătat că înfăptui
rea securității europene trebuie 
să conducă la constituirea unui 
cadru politico-teoretic în măsură 
să garanteze dezvoltarea liberă 
și suverană a fiecărei națiuni, la

adăpost de orice act de agre
siune și de folosire a forței, să 
înlăture sursele de conflict și 
tensiune, să excludă orice peri
col de război, asigurind o pace 
durabilă și o colaborare fruc
tuoasă între popoarele Europei. 
Pentru aceasta este, însă, nece
sar - subliniau numeroși dele
gați — ca forța dreptului să în
locuiască definitiv „dreptul" for
ței, ca relațiile dintre state să 
se bazeze pe principiile și nor
mele dreptului internațional : 
respectul față de toți și de către 
toți, a independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajul reci
proc și egalitatea în drepturi. In 
luările de cuvînt ale unor vor
bitori a fost subliniată, de ase
menea, legătura indisolubilă 
care există între problemele mi
litare și securitatea europeană, 
necesitatea adoptării unor mă
suri energice de dezangajare 
militară și dezarmare, de natură 
să conducă, în timp, prin lichi
darea blocurilor militare exis
tente, spre dezarmarea generală 
și, în primul rînd, nucleară.

Tinăra generație a Europei 
privește cu speranță spre cea 
de-a doua fază a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. Ea știe, însă, că se cer 
în continuare eforturi, că orga
nizațiile sale trebuie să se ma
nifeste mai hotărît, prin acțiuni 
eficiente pentru a se asigura 
viitorul pașnic al Europei. La 
rîndul său, tineretul român, că
lăuzit de poziția constructivă a 
României socialiste, reprezintă și 
va reprezenta și pe mai departe 
un participant activ la eforturile 
de înfăptuire a securității și co
operării europene.

GHEORGHE PRISECARU
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