
Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Imagine din prima zi a vizitei ia Lima.

Convorbiri intre președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și primul 

ministru și ministru al apărării,

Depunerea unei coroane de flori 
la Panteonul Eroilor din 
capitala Republicii Peru

La Palatul prezidențial din 
Lima au avut loc, luni la 
amiază, convorbiri între pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru și ministru al 
apărării al Republicii Peru, 
Edgardo Mercado Jarrin.

Edgardo Mercado Jarrin
Au fost discutate, cu acest 

prilej, probleme privind dez
voltarea relațiilor de priete
nie și colaborare, pe multiple 
planuri, între Republica So
cialistă România și Republica 
Peru.

,,Sperăm ca vizita dumnea
voastră, domnule președinte, 
să fie folositoare1* — a decla

rat, înainte de începerea con
vorbirilor, primul ministru pe
ruan.

„Și eu sper să realizăm o 
bună colaborare, în multe do
menii. Sîntem gata să avem 
cu dumneavoastră o coopera
re largă pe multiple planuri'* 
— a răspuns președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Luni dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au depus 
o coroană de flori la Panteonul 
Eroilor din capitala Republicii 
Peru.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ștefan Andrei, secretar, 
al C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Nicolaescu, amba
sadorul României la Lima, și 
alte persoane oficiale.
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La sosire, o gardă militară 
prezidențială a prezentat onorul. 
Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
celelalte persoane oficiale au 
păstrat un moment de recule
gere în fața monumentului.

Oaspeții români au vizitat apoi 
Panteonul.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șî tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat în Cartea de onoare : 
„Aducem omagiul nostru pro
fund eroilor naționali ai Repu
blicii Peru".

Scrisoarea adresată de tovarășul
B CEAUȘESCU 
organelor și organizațiilor de partid, 

de stat, tuturor lucrătorilor 
și specialiștilor din agricultură

Zile hotărîtoare pe ogoarele fării

In aceste zile hotărîtoare 
pentru stringerea la timp și în 
bune condițiuni a recoltei a- 
oestui an, pentru pregătirea 
recoltei anului viitor, secreta
rul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat 
o scrisoare organelor și orga
nizațiilor de partid, de stat, 
tuturor lucrătorilor și specia
liștilor din agricultură.

Chemînd țăranii cooperatori, 
mecanizatorii, lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat, 
specialiștii, pe elevi și studcnți, 
salariați din întreprinderi și 
instituții, militari, pe toți co
muniștii, oamenii muncii să-și 
mobilizeze larg forțele, să facă 
totul pentru desfășurarea cu 
succes a lucrărilor agrico-le dc 
toamnă — acțiune patriotică 
de cea mai mare însemnătate, 
cauză a întregului popor, a 
întregii națiuni — secretarul 
general indică în scrisoarea sa 
obiectivele și sarcinile care 
stau în fața oamenilor muncii 
de pe ogoare, principalele mă
suri menite să asigure stringe
rea la timp și fără pierderi a 
întregii recolte, însămînțarea 
la un înalt nivel agrotehnic a 
culturilor de toamnă, realiza
rea planului de livrări la 
fondul de stat și executarea 
lucrărilor pregătitoare ale pro
ducției anului 1974.

Acum, cînd fiecare clipă, fie
care ceas au o mare însemnă
tate în bătălia pentru efectua
rea la timp și în bune con
dițiuni a lucrărilor agricole, 
scrisoarea adresează mecaniza
torilor îndemnul de a folosi la 
maximum capacitatea mijloa
celor mecanice prin organiza
rea lucrului în două schimburi 
și în schimburi prelungite, prin 
menținerea întregului parc de 
mașini și tractoare în stare de 
funcționare, înlăturarea ope
rativă a defecțiunilor ce survin 
în timpul exploatării.

Oamenii muncii din agricul
tură, rețeaua comercială de 
desfacere, lucrătorii din indus
tria de conserve sînt chemați 
să-și concentreze eforturile 
pentru recoltarea și valorifica
rea întregii producții de legu
me, livrarea legumelor la fon
dul de stat, organizarea eșa
lonată a recoltatului in raport 
cu cerințele pentru fondul pie
ței și capacitatea de industria
lizare a fabricilor de conserve, 
respectîndu-se riguros grafi
cele zilnice de recoltare și li
vrare. Pentru acest sector, în 
care produsele au o mare pe
risabilitate și se depreciază da
torită intemperiilor, se impune 
aplicarea regulilor agrotehnice 
privind irigațiile, procurarea 
materialelor protectoare îm
potriva brumelor și eventuale
lor înghețuri. Legumicultorii 
sint chemați să asigure însă
mînțarea și plantarea întregii 
suprafețe prevăzute cu legume 
de primă apariție în primăva
ra anului viitor.

In scopul asigurării bunei a

provizionări a populației — fa
bricile de conserve, centrele de 
industrializare trebuie să lu
creze la întreaga capacitate, în 
trei schimburi, iar această ac
țiune să fie extinsă și în uni
tățile agricole mari producă
toare.

Pe agenda urgențelor actua
lei perioade a muncilor agri
cole se înscrie cu o mențiune 
specială organizarea temeinică 
a acțiunii de recoltare, sortare, 
transport și depozitare a între
gii producții dc cartofi, înlătu- 
rîndu-se orice pierderi. Se im
pune, totodată, asigurarea car
tofilor pentru sămință, reali
zarea fondului de stat.

O lucrare urgentă este și re
coltarea florii-soarelui, care 
trebuie practic încheiată în 
următoarele 8—10 zile, punîn- 
du-se accentul în paralel pe 
depozitarea și conservarea în 
cele mai bune condițiuni a 
producției. Se impun, totodată, 
măsuri pentru stringerea și 
depozitarea grabnică a produc
ției dc orez, soia, tutun și a 
celorlalte culturi de toamnă.

Lucrătorilor din viticultură 
și industria alimentară, spe
cialiștilor, scrisoarea secreta
rului general le adresează che
marea de a-și mobiliza forțele 
și de a utiliza cu maximum 
de randament mijloacele nece
sare pentru recoltarea, prelua
rea și valorificarea superioară 
a întregii producții de stru
guri. în toate podgoriile, cule
sul trebuie să se facă în cel 
mai scurt timp posibil, să nu 
se risipească nici un ciorchine.

La acțiunea de recoltare a 
fructelor sînt chemați să parti
cipe, alături de lucrătorii din 
agricultură, și elevii școlilor de 
la sate. De asemenea, trebuie 
intensificată livrarea produc
ției la fondul de stat, achizi
ționarea unor cantități sporite 
de fructe de la gospodăriile 
populației.

Dezvoltarea sectorului zoo
tehnic, creșterea producției de 
carne și lapte — sarcini de cea 
mai mare însemnătate stabilite 
de ședința comună a C.C. al 
P.C.R., a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale și a Consiliului de Mi
niștri din 13 iulie a.c. — im
pun îmbunătățirea și asigura
rea bazei furajere. în această 
lumină, în scrisoare se subli
niază necesitatea ca în această 
perioadă să fie intensificate 
acțiunile pentru stringerea, 
transportul, depozitarea și în- 
silozarea tuturor resurselor 
furajere din unitățile agricole. 
Ținînd seama de timpul favo
rabil și de necesitatea econo
misirii nutrețurilor depozitate, 
unitățile agricole sînt chemate 
să ia măsuri pentru prelungi
rea perioadei de pășunat a 
animalelor.

Succesul campaniei de re
coltare este string legat de 
funcționarea fără cusur a 
transportului. în această di
recție, scrisoarea cuprinde in

dicații privind ooordonarea, 
folosirea eficientă și dirijarea 
tuturor mijloacelor de trans
port în așa fel îneît ele să fie 
folosite la întreaga capacitate, 
să fie îndreptate operativ acolo 
unde este cea mai mare ur
gență, inlăturindu-se staționă
rile inutile, redueîndu-se tot
odată timpul de încărcare și 
descărcare a produselor.

Pentru a pune baze temei
nice viitoarei recolte în scopul 
obținerii unei producții mari 
în anul viitor, specialiștilor li 
se adresează chemarea de a 
participa nemijlocit la lucră
rile agricole de sezon, asigu- 
rînd intensificarea ritmului de 
execuție a arăturilor, transpor
tul și încorporarea în sol a în
tregii cantități de îngrășăminte 
naturale, efectuarea lucrărilor 
de condiționare și verificare a 
semințelor. în scrisoare se 
subliniază necesitatea ca pe
rioada de însămințare a griu
lui să fie stabilită diferențiat 
pe zone și ca această acțiune, 
de cea mai mare importanță, 
să fie încheiată în întreaga 
țară pînă la 10 octombrie.

în această perioadă de vîrf 
nu există sarcină mai impor
tantă pentru specialiștii din 
agricultură, pentru cadrele de 
conducere din Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, pentru specialiștii 
de la județe și de la comune 
ca soluționarea operativă, la 
fața locului, a tuturor proble
melor din campania de toam
nă. Prezența permanentă acolo 
unde se hotărăște soarta recol
tei, indicații concrete și control 
riguros — iată ce se cete fie
cărui specialist, fiecărui cadru 
de conducere.

„îmi exprim convingerea că 
toate organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare, 
toți specialiștii și lucrătorii 
din agricultură, comuniștii, toți 
oamenii muncii, vor acționa 
cu hotărîre în vederea înfăp
tuirii acestor sarcini de cea 
mai mare însemnătate menite 
să asigure stringerea la timp 
și fără pierderi a întregii re
colte, precum și obținerea 
unor producții sporite în anul 
viitor", arată secretarul gene
ral al partidului în scri
soarea sa.

Oamenii muncii din agricul
tură, comuniștii, întregul po
por sînt hotărîți să răspundă 
prin fapte chemării adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin intensificarea 
eforturilor pentru succesul de
plin al campaniei agricole de 
toamnă, cu convingerea că în
deplinind aceste sarcini de 
excepțională însemnătate asi
gură încheierea cu bune rezul
tate a acestui an hotărîtor 
pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen, pentru con
tinua înflorire a patriei și creș
terea bunăstării întregului po
por.

„ VOM URMA ÎNDEMNURILE DUMNEA VOASTRĂ, 
IUBITE T0 VÂRÂSE NICOLA E CEA UȘESCU"
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în toate comunele țârii MĂSURILE ORGANI

ZATORICE SINT, ACUM, ESENȚIALE !

Cu acest legămînt, cu hotărîrea de a dovedi o înaltă responsabilitate socială, elevii și studenții, 
Weună cu cadrele didactice, au început, ieri, un nou an de muncă și învățătură (in pagina a Il-a)

f • GALAȚI: Bunul gospodar este un bun dirijor al forței de 
\ muncă. La dumneavoastră se aplică peste tot acest principiu r1
1 • MARAMUREȘ : Un angajament utecist de valoare, însoțit

de neglijențe ce se cer sancționate.
f • COVASNA : Cu ochii pe ceas, dar nu în ședințe, oi pe 
) oîmp, la lucru.
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„ vom urma Îndemnurile^ dumnea voastră
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Cu acest legămînt, cu hotărîrea de a dovedi o înaltă responsabilitate socială, elevii și stu
denții, împreună cu cadrele didactice, au început, ieri, un nou an de muncă și învățătură

AH observat că, deodată, 
teri, la prima oră a dimine
ții, a fost larmă mare pe 
străzile orașelor și ulițele 
satelor ? Aveau Intîlnire co
piii, adolescenții ți tinerii, 
întâlnirea tradițională, de 
septembrie, care-i adună in 
scoli și facultăți pe toți cei 
care Învață. întâlnire ce se 
transformă Întotdeauna in

404 000 copii și-au început LICEUL Șl UZINA S-AU REÎNTÎLNIT
„ cariera “ de

. Așezați în două șiruri lungi, 
elevii dintr-a doua au realizat 
un coridor prin care trec emo
ționați și stângaci, abia ducin- 
du-și ghiozdanele și rotindu-și 
ochii după mămica sau tăticul, 
cei ce pășesc pentru prima oară 
pragul școlii. Un coridor viu, 
plin de freamăt și de flori, de 
urări rostite din inimă și de 
sfaturi date cu „superioritate" : 
„bine ați venit", „să nu vă fie 
teamă". ..să învățați bine ca și 
noi", vă așteptăm in recreație.., 

îi priveam pe „bobocii" Școlii 
generale nr. 98 din Berceni, a- 
proape 240 la număr, și Îmi ima
ginam coloana de 404 000 copii 
de « ani care și-au început ieri 
lunga „carieră" de elevi. Pentru 
toți momentul a fost la fel de 
emoționant și însemnat, fie că 
au fost primiți si conduși în cla
se de cei „mari", dintr-a doua, 
fie că școala le-a rezervat alte 
surprize care să le fixeze în me
morie acest unic și neegalat pas 
al vieții. De acum înainte, zece 
ani vor fi elevii aceleiași școli, 
vor urca treaptă cu treaptă pe 
drumul cunoașterii, vor desco
peri lumea și se vor descoperi. 
La capătul acestei prime etape 
își vor alege viitorul lor din 
țesătura deasă de oferte făcute 
eu generozitate de societatea
r
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ȘCOALA ÎN CIFRE ȘI DATE
Noul an de invățămint a adus elevilor și studenților, cadre

lor didactice, noutăți importante :
• fn rețeaua instituțiilor preșcolare se integrează apro

ximativ 1 200 de unități noi, din care 237 grădinițe cu pro
gram prelungit. Nu mai puțin de 4 000 noi săli de clasă se 
vor adăuga bazei materiale școlare. Potrivit planului de șco
larizare, in clasele I—VIII vor fi cuprinși 2 642 000 elevi. Date 
noi sint de semnalat și in domeniul invățămintului liceal, in 
care vor funcționa 427 licee de specialitate, cu 69 mai multe 
decit in 1972. Sporește, de asemenea, numărul școlilor pro
fesionale și tehnice, iar cel al elevilor din aceste unități 
crește cu 23 000 fată de toamna precedentă.

• In dezvoltarea școlii superioare - a cărei bază materială 
crește cu peste 73 000 m.p. - s-a acordat prioritate invăță
mintului tehnic. De pildă, in anul I al facultăților de specia
litate numărul studenților sporește cu aproximativ 2 300.

• Concomitent cu măsurile de modernizare a structurii și 
de lărgire a rețelei invățămintului, s-a urmărit perfecționarea 
conținutului invățămintului și perfecționarea metodelor fo
losite.

• In prima zi de curs, elevii au primit, gratuit, cărți in va
loare de peste 165 milioane lei. Pentru studenți, au fost pre
gătite 112 titluri de tratate și manuale editate in 500 000 
exemplare. De asemenea, invățămintul de toate gradele va 
beneficia anul acesta de materiale didactice intr-un. tiraj de 
1 400 000 exemplare.

tr-un eveniment la care ia 
parte întreaga societate. In- 
tr-o sărbătoare la care țara 
iți convoacă fiii, pe toți cei 
care au vîrsta să învețe. Iar 
la noi virsta învățăturii în
cepe de la trei ani, de la 
grădiniță, chiar dacă această 
învățătură se cheamă joc. Și 
se termină după maturitate. 
Pentru că, la noi, pregătirea 

noastră, împlinindu-se profesio
nal și uman.

Pînă atunci, însă, elevii clasei 
I ai școlii din Berceni au intrat 
în cele șapte clase ce le-au fost 
rezervate. încăperi luminoase, 
primitoare, noi. Pentru că școa
la, cu toată vechimea ei de... 
patru ani, arată ca nouă, atit de 
gospodărește a fost întreținută. 
Pe pupitre au găsit abeceda
rele. Pentru ei și pentru colegii 
din celelalte clase, școlii i-au 
fost repartizate manuale in va
loare de peste 38 000 de lei. Dar 
să-i lăsăm pe cei dintr-a întîia 
să se familiarizeze cu noua rea
litate în care au pătruns și să-i 
urmărim pe colegii lor mai mari 
în prima zi de școală.

Careul de la ora 8 dimineața, 
la care au fost prezenți cei 
peste 1 100 de elevi ai școlii, cu 
ritualul pionieresc de înălțare a 
drapelului pe catarg, a marcat 
pentru toți începutul noului an 
de invățămint. Au ascultat me
sajul adresat de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu cu prilejul 
deschiderii anului școlar și uni
versitar 1973—1794. Apoi, direc
torul școlii, prof Napoleon Io- 
nescu. le-a înfățișat cîteva din 
proiectele care-și așteaptă reali
zarea. Va fi un an de muncă 
intensă — in clase, ateliere, la
boratoare — pentru obținerea u-
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pentru muncă si viață se a- 
sigură, esențial, prin siste
mul de invățămînt.

I-am asistat în sărbătoare 
pe elevi și studențî. Le-am 
trăit emoția. A lor, a dască
lilor și a părinților, a tutu
ror oaspeților pe care i-au 
avut la momentul inaugural 
al cursurilor. In centrele u- 
niversitare, festivitățile s-au

elevi
nor frumoase rezultate la învă
țătură și în activitatea practică. 
Va fi un an de inițiative în 
viata pionierească și în organi
zația U.T.C. închinate celei de a 
30-a aniversare a eliberării pa
triei și sărbătoririi a 25 de ani 
de existență a mișcării pionie
rești. Va fi un an de izblnzi pe 
planul educării politice a elevi
lor, pentru formarea conștiinței 
lor comuniste.

MARIETA VIDRAȘCU
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ȘCOALA ÎN CIFRE ȘI DATE
JUDEȚUL HUNEDOARA se îmbogățește in acest an cu ineă 

4,' unități preșcolare, șapte școli generale, două licee de spe
cialitate - minieră la Lupeni și metalurgică la Călan.

o In invățămintul de cultură generală, profesională și teh
nică, vor fi cuprinși peste 100.000 elevi.

e Sint date in folosință 100 noi săli de clasă, la Hune
doara, Brad, Petrila, Simeria, Călan.

• Dotările cu material didactic și mobilier se cifrează la 
peste 4 milioane lei.

e In invățămintul preșcolar va crește capacitatea de cu
prindere față de anui trecut cu 2.315 locuri, asigurindu-se 
cuprinderea in grădinițe a peste 90 la sută din numărul co
piilor de 5 ani și aproape 50 la sută din intreaga populație 
preșcolară.

e La 50 grupe de copii preșcolari se introduce, la cererea 
părinților, predarea unei limbi străine de mare circulație.

o Deschiderea noului an școlar a fost marcată in fiecare 
școală de 8 și 10 ani de existența cite unui laborator de fi
zică, chimie, biologie și a unui cabinet de științe sociale.

desfășurat în prezența pri
milor secretari și secretari 
ai comitetelor județene și 
municipale ale P.C.R.

Am văzut strădania fiecă
rei instituții de invățămint 
de a-i intimpina pe tineri 
cu înnoiri, cu gesturi ge
neroase, pe măsura gene
rozității societății noastre 
față de școală, față de tânăra

Cei peste 1 000 de elevi ai Li
ceului „I. L. Caragiale" din Ca
pitală deslușesc, împreună cu 
dascălii lor, ce va însemna noul 
an de invățămint. Evident, 
ca-ntotdeauna, învățătura va fi 
la loc de cinste. Dar ceva s-a 
schimbat față de anul trecut in 
liceu. Tovarășa directoare, Ioana 
Cosma, le spunea în finalul cu- 
vîntului său: „Să facem din pri
ma zi, o zi model de școală !“. 
Secretarul comitetului U.T.C., 
Cristian Gavrileț, prezintă or
ganizația U.T.C., pe fiecare ute- 
cist, raportat la noul an școlar. 
Preluînd ideea „zilei model" o 
duce mai departe, socotind că 
uteciștii liceului pot realiza un
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generație. 8-a lucrat o vară 
întreagă — muncă la care au 
contribuit înșiși elevii și stu
denții — Incit noul an să în
ceapă bine inscris pe coordo
natele stabilite de Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. din iunie pri
vind destinele prezente ți 
viitoare ale școlii românești.

Ce a urmat ? Elevii și stu
denții, însoțiți de dascăli, au 

an școlar model, că fiecare clasă 
poate deveni o puternică orga
nizație de U.T.C. Un fost elev 
al școlii, azi student (căci și stu
denții au venit, înainte de a 
merge Ia deschiderea cursurilor 
universitare, să salute școala 
care le-a netezit drumul spre 
facultate), își sfătuiește cole
gii mai mici să-și fixeze In me
morie anul cînd vor absolvi șl 
vor fi chemați să-și decidă vii
torul și să muncească încă din 
clasa a IX-a, la fiecare oră de 
curs ți de atelier, pentru acest 
viitor. Altminteri — spunea în 
cunoștință de cauză, fostul elev, 
— nu se poate reuși mai de
parte.

Și iată că, în final, are cuvîn- 
tul directorul Centralei indus
triale de electronică și automa
tizări, tovarășul Virgil Geam- 
bașu. S-a făcut liniște. Auzim 
deslușit cum un director de în
treprindere afirmă : „Liceul 
nostru trebuie să obțină rezulta
te bune în anul școlar care În
cepe". Nu era o figură de stil. 
Elevii aveau să vadă peste pu
țin timp ce înseamnă, concret, 
aceasta. Subsolul școlii a deve
nit o micro-uzină cu 5 ateliere 
moderne — darul „Automaticii" 
pentru elevii săi. Abia la fața 
locului elevii au înțeles ce 
a vrut să spună directorul 
întreprinderii, cînd le-a pro
pus să lanseze o chemare, 
adresată tuturor elevilor bucu- 
reșteni, de a obține realizări 
foarte bune în activitatea prac
tică. Aici, în aceste ateliere 
se vor putea obține asemenea 
rezultate, se va putea lucra cu 
plan de producție, se vor putea 
dobîndi nu numai deprinderi, 
ci realiza și produse.

Nu mai surprinde pe nimeni 
cînd un conducător de între- 

intrat la olaae și In amfitea
tre. Cu angajamentul so
lemn de a face din mesa
jul transmis de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu la deschi
derea anului de invățămint, 
program propriu de activi
tate.

S-a făcut liniște. A Început 
toamna școlară și universi
tară !

prindere vine Ia deschiderea 
anului școlar și Ii îndeamnă pe 
elevi să-i asculte și să-i urme
ze pe dascăli, să învețe de la 
ei, dar să învețe și de la mai
ștrii întreprinderii, de la mun
citorii care le vor sta alături zi 
de zi, pregătindu-i să intre în 
viață formați multilateral.

Ne-o confirmă aceasta și ve
chiul liceu gălățean, „Vasile 
Alecsandri". Aici, s-au adăugat 
spații de invățămint nou ame
najate, precum și cinci ateliera 
școlare și un amfiteatru labo
rator. Secretarul de partid de la 
I.R.E.G., tovarășul Valeriu 
Bașturescu, președintele Comi
tetului de părinți, a exprimat, 
în fața colectivului liceului an
gajamentul întreprinderii patro- 
natoare de a da un sprijin mal 
activ in instruirea practică, pen
tru o legătură mai strînsă din
tre școală și producție. Elevilor 
de la liceu li s-au înmînat ieri 
mai multe truse cuprinzînd peste 
ivO de scule confecționate de 
tineri muncitori din întreprin
dere, precum și unele echipa
mente ca electromotoare, cutii 
de viteză, bancuri de lucru ne
cesare în atelierele școlare. Ac
țiunea face parte din ciclul de 
activități „Legămint profesio
nal" inițiată de Comitetul jude
țean Galați al U.T.C., care a de
butat, ieri, în toate școlile din 
județ prin donarea a 24 de seturi 
de scule, a numeroase echipa
mente și materiale. Acest ciclu 
va continua pe tot parcursul a- 
nului școlar, cuprinzînd acțiuni 
ale organizațiilor U.T.C. din în
treprinderi în sprijinul elevilor, 
întâlniri cu tinerii muncitori, 
dezbateri, mese rotunde, vizite 
ale elevilor în uzine și fabrici 
etc. Revenind la Liceul „Vasile 
Alecsandri" remarcăm încă un 
moment emoționant pentru ele
vii de aici : înminarea diplomei 
de onoare a Comitetului jude
țean U.T.C..

„începem noul an școlar, ne 
spunea elevul Dănuț Iordăches- 
cu, locțiitor al secretarului co
mitetului U.T.C., cu inima plină 
de emoție, impresionați de gri
ja care ni se acordă. Legămin- 
tul nostru este să fim la înălți
mea îndempului adresat în me
saj de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Vom învăța cu 
sîrguință pentru a deveni oa
meni de nădejde ai țării, pentru 
a fi capabili să răspundem la 
orice chemare adresată nouă. De 
mîine, organizați pe brigăzi vom 
porni spre I.A.S. Dealul Bujo
rului pentru a ne aduce contri
buția la buna desfășurare a 
campaniei de toamnă. Ne vom 
face mereu datoria !“.

L. LUSTIG
I. CHIRIC

„Sarcina principală a învătămîntului 
în actuala etapă trebuie să fie legarea 
organică a procesului instructiv de viață, 
de producție, de activitatea practică. 
Pentru aceasta învățămîntul trebuie să 
țină pasul atît cu cuceririle revoluției 
tehnico-științifice mondiale, ale cunoaș
terii contemporane, cît și cu schimbă
rile care se produc neîncetat în eco
nomia și viața socială 
dezvoltarea științei și 
socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Anul 110 ti Universității 
bucureștene
Ca și colegii lor din celelalte 

46 de institute de invățămint 
superior, studenții Universității 
bucureștene s-au întrunit la 
tradiționala manifestare dedicată 
începutului de an. A fost pre
zent tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul educa
ției și invățămintului. Cadre di
dactice, sute de studenți s-a în
tâlnit la această festivitate de o 
rezonanță deosebită și prin ani
versarea a 110 ani de 
la in' "urarea acestui prestigios 
lăcaș :.l invățămintului românesc.

Rezultatele trecutului an cu
prinse intr-un semnificativ bilanț 
prezentat de rectorul Universită
ții, George Ciucu, atestă succese
le obținute în pregătirea profe
sională de cei aproape 7 000 de 
studenți. In același timp au 
fost dobîndite o serie de rezul
tate pozitive în domeniul cerce
tării științifice a cadrelor di
dactice și studențești cu a- 
plicabilitate în producție. Aces
tor rezultate care, de fapt, con
stituie un atribut comun și ce
lorlalte institute de invățămint 
superior, autentice materializări 
ale hotărîrilor celei de a 9-a 
Conferințe a U.A.S.C.R., li 
se adaugă acum adoptarea unor 
măsuri menite să transforme 
noul an într-o etapă decisivă 
pentru perfecționarea învăță- 
mintului superior. Și aici, putem 
nota perfecționarea planurilor 
și programelor de invățămint, 
sporirea ponderii seminariilor și 
lucrărilor practice, creșterea nu
mărului de cursuri opționale, r

*
ȘCOALA ÎN CIFRE ȘI DATE

JUDEȚUL DOLJ a investit pentru cei 122.000 de elevi ai săi 
aproape zece milioane și jumătate lei in scopul dotării săli
lor de clasă, laboratoarelor și atelierelor-țcoală cu material 
didactic, aparatură și mobilier.

• Școlarii din comunele Pielești-Dolj, Virtop, Fratoștița- 
Filiași, Urzicuța, Giubega, precum și din orașul Bâilești au 
intrat in școli noi cu o capacitate totală de 46 de săli de 
clasă.

e Noi construcții școlare s-au ridicat și pe lingă alte uni
tăți de invățămint, unele dintre ele prin contribuția în muncă 
a elevilor. La liceul „Tudor Arghezi" din Craiova s-a construit 
un internat cu 200 de locuri ; la Grupul școlar de construcții, 
in afara căminului de 300 de locuri, elevii beneficiază de lo
caluri noi pentru cantină și ateliere.

e Suprafața totală a spațiului de invățămint in județ 
ajunge la 338.448 m.p., iar numărul sălilor de clasă la 3.874.

e Grădinițele din județ vor cuprinde în acest an peste 
21.000 de copii. La Craiova se dau în folosință 2 noi gră
dinițe cu o capacitate de 480 de locuri.

a României, în 
culturii noastre

sporirea volumului de contracte 
cu producția, intensificarea cerce
tării interdisciplinare, îmbunătă
țirea activității studenților în 
atelierele-școală. Aceste măsuri 
sint primele răspunsuri concrete 
cu care Universitatea se prezintă 
în activitatea desfășurată pentru 
traducerea în viață a importan
tei Hotăriri a Plenarei Comitetu
lui Central al P.C.R. cu privire 
la perfecționarea și dezvoltarea 
invățămintului. Studenții se an
gajează deplin, așa cum arăta 
și președintele Consiliului 
U.A.S.C., Vasile Bontaș, „să ma
nifeste o atitudine responsabilă 
față de însușirea cunoștințelor și 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
obligațiilor universitare — condi
ție esențială pentru formarea ca 
specialiști temeinic pregătiți, ca
pabili să răspundem cu competen
ță sarcinilor complexe după ab
solvire. Dorim să transmitem 
hotărîrea noastră fermă de a face 
din punerea în aplicare cu ope
rativitate, energie și participarea 
activă, a orientărilor și indicați
ilor tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, calea pe care o vom 
ttrma în calitate de tineri comu
niști, angajați cu deplină res
ponsabilitate în vasta operă de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei".

In numele celor care au pășit 
acum pentru prima oară pe 
treptele unei formări complexe, 
Daniela Gologan ă exprimat 
hotărîrea celor mai tineri stu
denții de a se afla permanent 
implicați în sai-cinile de onoare 
ce revin școlii superioare, aso
ciațiilor studenților comuniști.

CALIN STANCULESCU
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•1*. INVĂTÂMÎNT,
CERCETARE, PRODUCȚIE

Ne aflăm la Institutul politeh
nic din București. Date de 
bilanț și perspectivă se impun 
atenției. Un moment hotăritor in 
orientarea și intensificarea pro
cesului de integrare a învătămîn
tului cu producția și cercetarea 
l-a reprezentat vizita de lucru 
a tdvarășttlui Nieolae Ceaușescu 
la Institutul politehnic, din ia
nuarie 1973. Toate cele 32 de ca
tedre de profil și-au deplasat o 
parte din activitățile didactice 
și de cercetare in producție. 
Planul de cereetace al anului 
trecut de invățămint a inclus 
200 de teme elaborate pe 
bază de contract cu 180 de în
treprinderi și avind o valoa
re de peste 80 milioane lei. 
S-au realizat 52 brevete de in
venție. dintre care 7 au fost bre
vetate și in străinătate : va
loarea microproducției efectuate 
de studenti a depășit 8 milioane 
lei. in atelierele institutului se 
toarnă toate piesele din metale 
neferoase ale întreprinderii 
T.O.R.. se execută diferite piese 
și unele subansambluri pentru 
..Automatica", „Metalica", „Elec
tronica". „Tractorul" Brașov, 
Electroaparataj. Tn atelierul de 
proiectare din institut s-au efec
tuat proiecte pentru U.M.G.B., 
Automatica. Combinatul chimic 
Săvinești. Centrala pentru in
dustria aeronautică Română ș.a.

S-a intensificat munca pro
ductivă a studenților : 5 000 de 
studenți și-au desfășurat activi
tatea în atelierele-școală și ate
lierele de proiectare ale institu
tului. iar alți 6 000 in peste 40 
de întreprinderi din Capitală. Tn 
noul an universitar, eforturile 
în acest sens vor continua : 
toate cadrele din catedrele de 
profil vor desfășura activități 
concrete de integrare îri între
prinderi : va crește de la 50 la 
120 numărul colectivelor mixte 
formate din cadre didactice ți 
specialiști din producție ; în în
treprinderi, studenții vor benefi

cia de 90 de laboratoare ; proiec
tele de an și de diplomă vor 
avea in proporție de 50 la sută 
teme propuse de întreprinderi, 
la unele facultăți (C.M. și Elec
tronica) această cifră atingînd 80 
la sută.

Asemenea obiective se corelea
ză armonios în programul nou
lui an cu sarcinile de educare a 
viitorilor ingineri, de formare a 
conștiinței lor socialiste, iar în
tregul colectiv al Politehnicii 
bucureștene este hotărît să-l 
ducă la îndeplinire. „Vom milita 
cu consecvență pentru integrarea 
organică a învătămîntului tehnic 
superior cu producția și cerce
tarea științifică, astfel incit, vii
torii ingineri și subingineri pe 
care-i formăm să dobindească 
cunoștințele si deprinderile ne
cesare pentru a presta imediat 
o muncă utilă societății noastre 
— se arată in Telegrama trimisă 
de adunare Comitetului Central 
al Partidului, tovarășului Nieolae 
Ceaușescu. Servind acest obiec
tiv, vom face din activitățile în 
ateliere și laboratoare. din 
cursuri și seminarii. instrumente 
tot mai moderne și tot mai 
eficiente ale procesului instruc- 
tiv-educativ.

Concomitent cu preocuparea 
de înarmare a studenților cu 
cunoștințe teoretice și practice 
de specialitate. în întregul pro
ces de invățămint vom cultiva și 
dezvolta trăsăturile moral-politi- 
ce ale constructorilor socialismu
lui și comunismului, vom ve
ghea Ia aplicarea strictă, de că
tre fiecare dintre noi, a princi
piilor eticii și echității socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că me- 
sajul pe care ni l-ați adresat cu 
prilejul deschiderii anului uni
versitar. 1973—1974 constituie un 
puternic imbold și o călăuză 
sigură pentru angajarea tuturor 
forțelor noastre în ridicarea în- 

. vățămîntului ne o treaptă calita
tiv superioară".

GEORGETA RUȚA

STUDENȚII 
HUNEDOAREI

Conform tradiției, la Hune
doara, deschiderea festivă a 
noului an universitar a avut loc 
la Casa de cultură unde, alături 
de studenții Institutului de 
subingineri au fost prezente 
cadre de conducere și specialiști 
de la cele două mari întreprin
deri industriale ale municipiului 
— C.S.H. și I.C.S.H. — activiști 
de partid și de stat, cadre di
dactice, părinți. încă din primele 
ore ale dimineții piața din fața 
palatultii cultural a devenit 
neincăpătoare pentru cei peste 
1 000 de studenți. Pe fețe li se 
citea emoția, curiozitatea. Este 
și firesc : 400 dintre ei trec
pentru prima dată pragul unui 
institut de invățămint superior. 
Pe unii îi mai văzusem parcă 
undeva. Unde ? Nieolae Brindu- 
șan, mă ajută să-mi amintesc :

— Ne-am cunoscut la lami
noare, în combinat, unde lucrez 
ca macaragiu, îmi spune el. 
M-am hotărît să urmez Institu
tul de subingineri — secția de 
formări plastice și tratamente 
termice — la seral. Producția 
îmi cere să-mi îmbogățesc 
mereu cunoștințele profesionale.

Lingă el se află o altă cunoș
tință mai veche, Titus Boancă, 
tehnician pe un șantier. El va 
urma secția construcții civile și 
industriale.. Ambii mărturisesc 
că au visat de mulți ani să 
devină studenți șt iată că visul 
li s-a împlinit. Este drept, 
deocamdată se simt mai stin
gheri decit pe macara ori pe 
schelă, dar asta va dura puțin.

— Noi, intervin Laurențiu 
Lupu din anul al doilea și loan 
Maniu din anul al treilea, curs 
de zi. am început anul univer
sitar mai devreme. Tn vara a- 
ceasta ne-am petrecut vacanța 
mai mult la institut, lucrind la 
amenajarea celor 16 laboratoare, 
Este de asemenea în curs de 
finisare o hală tehnologică in 
care vom efectua practica pro
ductivă săptăminal și activitățile 
de cercetare.
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In orarul primelor zile
de școală, la loc de cinste MUNCA!

• BRAȘOV
Nici o absență pe 

ogoare
Astăzi, pe ogoarele județului 

Brașov, 43 000 de tineri își în
scriu prezența. Trenuri specia
le, sute de autobuze au pornit 
încă din zorii zilei din orașul 
de la poalele Timpei. ducînd 
spre mănoasele cîmpii, zeci de 
mii de elevi și studenți care, 
îmbrăcați în haine de lucru, 
participă la strinsul recoltei.

Ampla, acțiune patriotică or
ganizată minuțios de Comitetul 
județean U.T.C. și Asociația 
studenților comuniști din Bra
șov are thenirea să ofere un a- 
jutor de bază oamenilor din a- 
gricultură, sub lozinca adopta
tă de întreaga lume a satelor 
„nimic din recoltă să nu se 
piardă".

Elevii școlilor generale, licee
lor de specialitate și de cultu
ră generală, ai școlilor profe
sionale și-au luat angajamente, 
validate prin contract, față de 
unitățile agricole, unde sint cu- 
noscuți de ani de zile și unde 
revin în fiecare toamnă, cu 
hărnicia și entuziasmul lor 
neprecupețit. Astfel, elevii Li
ceului pedagogic au devenit 
prieteni credincioși ai coopera
torilor din Feldioara, acordin- 
du-le ajutorul lor de patru ani. 
C.A.P.-Stupini primește toamnă 
de toamnă sprijinul tinerilor de 
la liceele Meșot.a, Unirea, de la 
Grupul școlar Hidromecanica — 
în total 1 400 de elevi — pentru 
recoltarea, sortatul și 
in saci a produselor 
hectare. în această 
și-au făcut prezența 
uri și C.A.P.-uri din 
de studenți și cadre 
universitare care sint hotăriți 

ambalarea 
de pe 109 
dimineață, 
în I.A.S.- 

județ 3 000 
didactice

să-și acorde ajutorul la lucră
rile de recoltat. La C.A.P.- 
Șercaia, sub îndrumarea șefilor 
de lucrări loan Tureac și Ale
xandru Constantinescu muncesc 
intens împreună cu colegii lor 
studenții Claudiu Pupăză și Ion 
Balcu de la Facultatea de teh
nologia construcțiilor de mașini, 
fruntași la învățătură și anima
tori ai ritmului vioi de muncă, 
în cadrul festivității în care 
studenții hotăriseră să meargă 
pe ogoare, prof. univ. Francisc 
Sisak de la Facultatea de me
canică ne relata că studenții 
brașoveni participă an de an 
cu mult entuziasm la muncile 
agricole.

— Asociația studenților comu
niști din Brașov mi-a încredin
țat sarcina de a coordona a- 
ceastă activitate, și pot spune 
că aportul nostru din toamna 
anului 1973 va depăși realizări
le din anii trecuți. Sîntem ho- 
tărîți să intensificăm ritmul 
muncii în zilele bune, pentru a 
nu fi handicapați de eventuale
le intemperii. în acest scop am 
luat legătura din timp cu uni
tățile agricole cu care avem 
contracte, avînd promisiuni si
gure că ne vor sta la dispoziție 
condiții de muncă optime.

Studentul Florin Tănase din 
anul V electromecanică ne-a 
spus :

— De cînd sint student, chiar 
dinainte, ca elev, am participat 
anual la recoltare. Această de
plasare colectivă la țară ne 
prilejuiește cunoașterea mediu
lui rural, 
riența de 
respectăm 
oamenilor

ne îmbogățește expe- 
viață, ne învață să 
și să prețuim efortul 
muncii de la sate.

ADINA VELEA

• SALAJ
Bilanț bogat, noi 

angajamente
dinZilele acestea mii de elevi__

Sălaj se află pe ogoarele jude
țului într-o dispută strînsă cu 
timpul pentru a recolta lă vreme 
și în condițiuni optime produ
sele acestui an.

De fapt, șantierele muncii pa- 
țri?îice au fost locul obișnuit al 
întîlnirii cotidiene a elevilor 
care și-au petrecut aici o parte 
din vacanță. Cele 66 de șantiere 
au cuprins, în serii, peste 11 000 
elevi. S-a lucrat in agricultură, 
la construcțiile școlare, la lucră
rile edilitar-gospodărești din 
localități, pe șantierele de con
strucții din orașele județului. 
Alți 250 de elevi, constituiți în 
60 de echipe, au lucrat în agri
cultură pe toată perioada va
cantei de vară, ajutând la trans
portul cerealelor, la recoltatul 
finului. Chemarea lansată de 
consiliul elevilor a găsit un pu
ternic ecou în rîndul școlarilor 
care, animați de înalte senti
mente patriotice, au hotărît să 
se prezinte la școală înceoînd 
cu data de 12 septembrie. Chiar 
din această zi prezența lor en
tuziastă s-a făcut simțită la a- 
menajarea atelierelor. laboratoa
relor și a bazelor sportive, la 
lucrările de înfrumusețare a lo
calurilor în care vor învăța. 
Alături de ei, 1 100 de elevi din 
liceele și școlile profesionale ale 
județului și 2 000 dintre cei ai 
școlilor generale au fost și sint 
prezenți pe ogoare la recoltatul 
sfeclei de zahăr și a fructelor, 
la sortatul cartofilor. Acțiunea 
continuă sporind în aceste zile 
în intensitate. Elevii din Sălaj 
au și anunțat forurile de resort 
că sint gata să intervină cu toții 

acolo șl cînd ogoarele vor avea 
nevoie de brațul lor tînăr, de in
tervenția lor.

V. MATEI

• NEAMȚ>
5 000 de elevi în... 

cataloagele recoltei

elevi ai liceelor de 
generală din Piatra 
Roman și Tg. Neamț.

în județul Neamț zilele a- 
cestea urmează să intre in ma
rea bătălie a recoltatului peste 
5 000 de 
cultură 
Neamț. _____
încă de la începutul lunii, peste 
4 000 de elevi ai liceului „Pe
tru Rareș" din Piatra Neamț 
care s-au aflat într-o tabără de 
muncă patriotică la I.A.S.-Gi- 
rov au participat cu multă dă
ruire la recoltatul cartofilor si 
fasolei, in cadrul fermelor Ză- 
nești și Negritești. Ne-am in
teresat la conducerea I.A.S.- 
Girov de activitatea liceenilor 
pietreni care au ținut să fie 
primii prezenți la această dură 
competiție cu timpul și am a- 
flat că intr-un timp relativ 
scurt ei au reușit să recolteze 
cartofii și fasolea de pe o su
prafață de 50 hectare si să e- 
fectueze lucrări de bună 
tate. în zilele următoare.
li se vor alătura cei 700 de e- 
levi ai școlilor de șoferi 
Bicaz. De 
unitățile pe 
ajuta elevii 
Roman si 
nrecum și 
brava Roșie 
aproape 3 000 
trului școlar 
lui școlar de 
Neamț, și ai Liceului nr. 2 Ro
man își vor aduce contribuția 
la ofensiva culesului din aceas
tă toamnă.

CRISTIAN LIVESCU

cali- 
lor
din 

asemenea. printre 
care le vor mai 

se numără I.A.S.- 
I.A.S.-Tg. Neamț, 
C.A.P.-urile Duru
și Cordum unde 
de elevi ai Cen- 
forestier. Centru- 
chimie din Piatra

I
I

• TULCEA
Raport demn He 

începutul noului an

au 
la 
la

I
i
I

I
Elevii Liceului de cultură ge

nerală din comuna Măcin. 
venit acum două săptămini 
I.A.S.-Traian. unde pină 
data întîlnirii noastre recolta
seră cîteva zeci de kilograme 
de porumb. Ultima zi de va
canță pe care o petreceau pe 
terenurile agricole ale I.A.S.-u- 
lui o rezervaseră unei acțiuni 
care dovedea că acești elevi au 
calitățile unor buni gospodari. 
După ce au strîns zi de zi po
rumbul a 20 hectare, il puneau 
la adăpost în depozite. Restul 
operațiilor ce urmau să fie 
executate, reveneau colegilor 
ce aveau să vină peste 2 ziid 
Tot elevi ai anului IV. de dati 
aceasta de la Liceul de cultur 
generală din comuna Isacce 
ara întâlnit la I.A.S. Niculiț' 
Si aici, ca si în unitățile vi 
tate. se desfășoară ultirr 
ore ale muncii unor săptărr 
bogate în rezultate. Valo." 
muncii : 30 000 lei. Semnif
tia acestei cifre nu ni se re" 
decit în cazul cînd o von-i; 
porta la cei numai 50 de y 
ai liceului din Isaccea. Cv’î 
tualul și îndemînarea 'J11 
medic. Filip Angelica ?‘a 
ciorchinii culeși. Ea, și dn~ 
fel toți elevii din comu au 
lucrat alături de părinți .®" 
ceastă vacantă, ca și în dl* 
nainte. la I.A.S. Cu al c“" 
vinte. s-a familiarizat pod
goria Niculițelului. A "P1?8 
și o pasiune. Așa se f;ța la 
anul, cînd va absolvi 4*- va 
da examen la facultat<°re?te 
neapărat să aiungă ile^ a" 
gronom. să afle mai deci' 
a putut-o face oină m 
elevă brigadieră. _

ELENA BELI

I
I
I

I 
I
I
I
Ica
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în toate comunele tării:
MĂSURILE ORGANIZATORICE 

SÎNT, ACUM, ESENȚIALE!
GALAH Bunul COVASNA Cu ochii pe ceas,

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
Sale Regelui CARL AL XVI-LEA GUSTAF AL SUEDIEI, ur
mătoarea telegramă :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al guvernului și al meu personal, exprim Maiestății Voastre 
și familiei regale sincere condoleanțe pentru încetarea din 
viață a regelui Gustaf al VI-lea Adolf.

Președintele Republicii Federale Germania. GUSTAV W. 
HEINEMANN, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru caldul salut și bunel» urări transmise 
ou ocazia survolării teritoriului Republicii Federale Germania.

La rîndul meu, vă urez Dumneavoastră personal multă sănă
tate și poporului român un viitor fericit.

gospodar este un bun dirijor 
al forței de muncă. La 

dumneavoastră se aplică 
peste tot acest principiu ?
înainte de a-1 întilni pe pre

ședintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Șendreni, 
județul Galați, am putut deja 
să ne facem o imagine asupra 
desfășurării campaniei pe pă- 
mînturile rodnice din această 
localitate. Se lucra la sortarea 
și depozitarea cartofilor, la 
porumb, la însămînțatul griului 
de toamnă etc. Dincolo de a- 
ceastă constatare se impune însă 
sublinierea unei idei organiza
torice : forțele, atîtea cite sint 
într-o comună puternic indus
trializată, au fost împărțite ju
dicios în așa fel incit să se e- 
xecute toate lucrările de cam
panie, să fie acoperite toate 
culturile. Este adevărat că po
rumbul pe mari porțiuni este 
încă verde, din soiuri tîrzii, dar 
se acționează mai pe deal, a- 
colo unde procesul de coacere 
s-a încheiat. Și în vie s-a in
trat la fel, adică ținîndu-se sea
ma de condițiile concrete de 
aici, dar și de scopul final : re
coltarea în timp optim și fără 
pierderi.

— Cartofii îi vom termina 
miine, ne spune Nicolae Dublea, 
președintele C.A.P. Șendreni. în 
următoarele zile vom dirija for
țele spre celelalte culturi. Ne 
concentrăm totodată atenția spre 
însămințarea griului boabe. Din 
630 hectare am însămințat pînă 
acum 120 hectare și avem pre
gătite încă 300 hectare.

Țăranii cooperatori, tineri și 
vîrstnici. înțelegind imperativele 
acestei campanii, își tac pe de
plin datoria. La recoltatul po
rumbului sint in frunte de di
mineață pînă seara Gheorghe 
Munteanu. Marica Ionescu și 
Nicolae Munteanu, la struguri 
Margareta Stoian și Ținea Le- 
opa, pe semănători lucrează

Stancu Hodorogea și Ion Neagu 
etc.

Și in comuna Măstăcani se 
poate spune că se muncește cu 
hărnicie. în ziua Ujacerii noastre 
pe aici se recoltrf> porumb cu 
100 de oameni și ftrvie cu peste 
200. Roadele se văd. Numai că 
nu înțelegem de ce s-a uitat re
coltatul florii-soarelui, cit timp 
se știe că dacă se ajunge la 
supracoacere capi':ulul se usucă 
foarte ușor, ceea ce face ca 
pierderile să devină aproape 
inevitabile. în aceeași situație, 
adică a nedeclanșării campaniei, 
sau acționării timide pentru re
coltatul florii-soarelui, se află 
și alte cooperative, precum Cu
dalbi I cu 500 hectare, Cosmești 
cu 200 hectare, Negulești cu 
450 hectare.

Folosirea judicioasă a tuturor 
forțelor se impune ca o pro
blemă ce trebuie rezolvată și 
pentru alte cooperative. Iată, de 
pildă, un alt exemplu : la Cen
trul de vinificație din comuna 
Rediu au fost transportate ieri 
doar 50 tone de struguri — de 
la C.A.P. Cuca — in timp ce 
capacitatea de preluare a cen
trului este de 100 tone zilnic.' 
Dar la acoperirea acestor capa
cități cooperativele agricole din 
Rediu și Suhurlui nu au con
tribuit cu nici un kilogram de 
struguri. Acolo unde se ține 
seama de toate cerințele campa
niei, de necesitatea de a nu se 
neglija o cultură în dauna al
teia, de a se folosi rațional toate 
forțele existente în. comună, re
zultatele sint r desigur ’ altele. 
Cîntărirea meticuloasă a tuturor 
condițiilor și jjosibilităților ar 
indica și aici, fără îndoială, pîr- 
ghia organizatorică cea măi' 
bună, cea mai eficientă.

ION CHIRIC

dar nu în ședințe, ci pe cîmp, la lucru
Județul Covasna oferă din 

timpuri străvechi o mare parte 
din necesarul de cartofi al țării. 
Producțiile obținute la hectar pe 
ogoarele sale determină uneori 
abundența sau lipsa acestui im
portant produs agricol pe piețele 
multora dintre orașe. De ase
menea, o importantă cantitate 
de cartofi de sămînță ia drumul 
beneficiarilor pornind din coope
rative agricole de producție și 
întreprinderile agricole de stat 
ale județului, fiind așteptate mai 
ales în zonele din sudul țării. 
Importanța economică a produc
ției de cartofi din județul Co
vasna apare deci cu atit mal 
evidentă, lucru care face ca 
răspunderea față de respectarea 
contractelor să constituie o 
preocupare de onoare pentru oa
menii ogoarelor, români și 
maghiari, înfrățiți în efortul co
mun de a recolta, a depozita și 
a livra cu promptitudine canti
tățile mari de cartofi pe care 
ogoarele județului le oferă în 
acest an din abundență. în anii 
trecuți — în parte din cauza in
temperiilor, dar mai ales în 
urma unor lipsuri organizatorice 
— s-au pierdut sau au fost de
gradate tone de cartofi rămași 
în cîmp sau recoltați tîrziu. Acest 
fapt a determinat comitetul ju
dețean de partid să adopte mă
suri energice în vederea preve
nirii oricăror pagube. Cum se 
traduc în fapte prevederile a- 
cestei hotărîri — iată obiectul 
anchetei noastre efectuate zilele 
acestea în județ.

NIMIC DIN PRODUCȚIA A- 
CESTUI AN NU SE VA PIERDE I

Cuvintele aparțin tînărului 
secretar al comitetului comunal 
de partid Ojdula, Ludovic 
Ordog. Siguranța cu care le-a 
rostit se bazează pe rezultatele 
deja obținute precum și pe 
măsurile organizatorice judicioa
se care asigură că activitatea in
tensă pentru recoltatul cartofi
lor, începută în 3 septembrie, se 
va încheia la 1 octombrie. Pină 
în prezent, din cele 230 hectare 
semănate cu cartofi de soiuri su
perioare s-a strîns producția de

pe 100 hectare. Zilnic cimpurile 
sînt împinzite de peste 300 de 
oameni, recrutați exclusiv din 
forțele cooperativei. Viteza zil
nică este in medie de 18 hectare. 
Faptul că oamenii veniți la lu
cru nu trebuie să aștepte dispo
zițiile brigadierilor, știind de 
la începutul campaniei ce obiec
tive au în cîmp sau în alte 
locuri de muncă, asigură mai 
multă operativitate. 195 de 
cooperatori, de pildă, lucrează 
la culesul cartofilor, după 6 ma
șini speciale. 39 de utilajieri fac 
transportul rapid al cartofilor 
ambalați direct în saci și sor
tați imediat de către 15 lucră
tori. Alți 15 oameni efectuează 
însilozarea cartofilor de sămînță.

— Cu toate acestea, viteza zil
nică trebuie mărită, ne spunea 
președintele cooperativei, Istvan 
Lazari. în acest sens, sperăm că 
măsura salutară luată de către 
centrele de preluare a cartofilor 
ca produsul să fie primit de be
neficiar direct din cîmp, ne va 
scuti de drumurile numeroase 
pe care acum utilajele noastre le 
fac către gări.

în ziua vizitei noastre, am și 
întilnit delegați sosiți de pe 
meleagurile Teleormanului, Ia- 
lomiței, Doljului care aduceau 
grîu — produs deficitar în aceas
tă zonă muntoasă — preluînd 
cartofii necesari oamenilor din 
părțile lor. Aceasta este o con
secință directă și foarte avan
tajoasă a aplicării acordului 
global, care exclude intermedia
rii între cooperativele agricole 
colective care doresc să facă 
schimb de produse.

VITEZA LA RECOLTAT - O PRO
BLEMA CHEIE

Zilele bune trebuie folosite 
din plin — o știe oricare agri
cultor. Ideea nu este străină 
conducătorilor și lucrătorilor 
I A.S. Catalina, cea mai mare 
întreprindere de stat din județ, 
unde activitatea se desfășoară 
căpătînd tot mai mult un carac
ter industrial.

Inginerul Ernest Jakab, direc
torul întreprinderii, ne-a relatat 
că din cele 754 hectare cu car
tofi au fost recoltate pînă în 13 
septembrie 680 hectare. Campa
nia a început în 27 august cu 
forțe importante : 4 combine, 15 
mașini și 2 000 de oameni care 
au lucrat în medie 12 ore zilnic, 
pe orice vreme. Pină în prezent, 
I.A.S. Catalina a livrat o can
titate de 7 500 tone de cartofi 
sortați și în fiecare zi spre 
C.L.F., magazinele Gostat și 
Agrosem pornesc cîte 800 tone. 
Avînd acest etalon de realizare 
și știind deci că în întregul ju
deț se pot obține realizări ase
mănătoare, am cerut inginerului 
Ernest Urbănovici. șeful servi
ciului pian al Direcției generale 
pentru agricultură, industria 
alimentară și apă a județului, 
situația generală pe județ :

— Din suprafața de 10 993 de 
hectare însămînțată cu cartofi 
s-au realizat doar 4 720 hectare, 
ceea ce înseamnă 43 la sută. Se 
mai adaugă 1 584 hectare semă
nate cu cartofi de I.A.S.-uri din 
care s-au recoltat 1 042 hectare. 
Peste tot există preocuparea de 
a folosi Ia maximum timpul fa
vorabil și de a asigura o viteză 
zilnică maximă. Trebuie citat 
exemplul cooperatorilor din Ar
cuș, care au încheiat recoltatul 
cartofilor încă din 10 septembrie, 
al C.A.P. Chichiș care au adunat 
cartofii de pe 85 hectare din to

talul de 125. C.A.P. Chilieni cu 
90 hectare recoltate din cele 120, 
Sîntionlunca tot cu 90 hectare 
recoltate din totalul de 120, Va
lea Crinului cu 100 hectare din 
160, Catalina cu 150 hectare din 
270, Lunga cu 260 hectare din 
353 și Tg. Secuiesc cu 290 hec
tare din 333. Cu toate acestea -- 
ne relata inginerul Urbănovici 
Ernest — o serie de unități ră
mase în urmă reduc din meritele 
obținute prin hărnicia celor mai 
mulți.

Trebuie amintit exemplul 
C.A.P.-urilor Ghenința, Moacșa, 
Ilieni etc., care sînt rămase în 
urmă cu planul de însămînțări, 
fapt care atestă o înțelegere 
parțială a avantajelor aplicării 
acordului global. De altfel, un 
exemplu pregnant în acest «ens 
il constituie C.A.P. Cernatu — 
cea mai mare cooperativă din 
județ — care din suprafața de 
870 hectare însămînțate cu car
tofi, la data cînd relatăm are 
doar 182 hectare recoltate. Atît 
aceste cooperative agricole cît și 
cea din Sînzieni au manifestat 
o atitudine refractară față de 
aplicarea acordului global, iar 
rezultatele necorespunzătoare 
sînt evidente.

Vizitînd cooperativa agricolă 
de producție Cernatu te izbește 
faptul că în ciuda realizărilor 
submediocre la recoltatul carto
filor, conducerea cooperativei 
manifestă un optimism cu totul 
nejustificat. în prima zi de lu
cru la sediul C.A.P. primarul co
munei, președintele cooperativei, 
inginerul șef al acesteia, medi
cul veterinar și cîțiva brigadieri 
se aflau cufundați într-o pre
lungită discuție denumite de ei, 
parcă în glumă, „ședință opera
tivă". Notăm că ceasornicul ară
ta 13,30’. iar în cîmp recoltatul se 
desfășura cu o viteză zilnică de 
25 hectare față de cele 45—50 
hectare planificate.

— Pină în 30 septembrie vom 
termina cu recoltatul, afirma 
secretarul comitetului comunal 
de partid, Petre Csicso. Ulterior, 
siguranța cu care prezicea a- 
ceastă performanță nesusținută 
deocamdată de nici un fapt 
real, s-a dovedit bazată pe niș
te practici care contrazic o sea
mă de norme ale organizării 
muncii în C.A.P. Astfel, de pil
dă, conducerea C.A.P. preconi
zează să angajeze cu plata în- 
cepind din 17 septembrie 350 
de oameni străini de co
mună cărora li se va plăti o 
retribuție de zeci de mii de lei. 
în același timp, o parte din uti
laje din dotarea C.A.P.. zace 
imobilizată de diverse defecțiuni, 
în ziua vizitei noastre din 15 
mașini de recoltat cartofi lucrau 
doar 8, iar din 51 de tractoare 
numai 44.

Credem că greutățile cu care 
se luptă conducerea cooperativei 
riscind să expună degradării o 
parte din cartofii produși, ex- 
punind cooperativa la cheltuieli 
în plus, vor ajuta la lămurirea 
faptului că atitudinea lor a fost 
greșită și-i va ajuta să adopte 
urgent măsuri de îndreptare.

★
în aceste zile, ca în toate păr

țile țării, numeroși oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici, își vor 
alătura și în județul Covasna 
hărnicia lor, avîntului cu care 
cooperatorii muncesc la recol
tat. Depinde de capacitatea de 
organizare a conducerilor C.A.P.- 
urilor ca această forță importan
tă să fie judicios valorificată.

ADINA VELEA

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN a trimis Comitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, următoarea telegramă :

Profund întristați de vestea încetării din viață a lui Georg 
Ewald, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
membru al Prezidiului Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, ministrul agriculturii, economiei forestiere 
și alimentare. — în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, exprimăm Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania sincere condoleanțe, iar familiei

* îndoliate întreaga noastră compasiune.

• CAMPIONATELE EU
ROPENE DE TIR (talere) se 
vor desfășura între 19 sep
tembrie și 1 octombrie la To
rino.

Echipa Franței, una dintre 
favoritele competiției, va a- 
vea în frunte pe campionul 
mondial Michel Carrega și 
campionul european Elie Pe- 
not. După desfășurarea a- 
cestei competiții, la Melbour
ne, specialiștii tirului de vi- 
nătoare se vor întrece, intre 
6 și 23 octombrie, in cadrul 
campionatelor mondiale.
• CEA DE-a 15-a ediție a 

Campionatului balcanic de 
baschet rezervat echipelor de 
seniori a luat sfirșit Ia Is
tanbul cu victoria reprezen
tativei Iugoslaviei — 8 punc
te, urmată de selecționatele 
Bulgariei — 6 puncte (coșa- 
veraj plus 12), România — 
6 puncte (minus 1), Turciei 
— 6 puncte (minus 11) și Gre
ciei — 4 puncte.

în ultima zi a competiției, 
echipa României a învins cu 
scorul de 71—68 (30—38) Bul
garia. iar formația Iugosla
viei a întrecut cu 88—53 (41 
—27) echipa Turciei.

• DESFĂȘURAT TIMP
DE DOUA ZILE pe stadio
nul olimpic din Helsinki, 
meciul triunghiular de alte- 
tism dintre selecționatele 
masculine ale U.R.S.S., R.D. 
Germane și Finlandei s-a în
cheiat eu următoarele sco
ruri : U.R.S.S. — R.D. Ger
mană 210—199 puncte ; 
U.R.S.S.-Finlanda 221—187 
puncte ; R. D. Germanâ- 
Finlanda 227,17 — 181,83
puncte.

în ziua a doua de concurs, 
sportivul sovietic Viktor Sa- 
neev a ciștigat proba de tri- 
plusalt cu performanța de 
17,03 m, finlandezul Tapio 
Kantanen s-a clasat pe pri
mul loc în cursa de 3 000 m 
obstacole, cu timpul de 
8’33”18/100, iar Hans Juer- 
gen Bonibach (R. I). Ger
mană) a fost cronometrat in 
proba de 200 m în 20”93/100.

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL masculin de tenis 
de Ia Aptos (California) s-a 
încheiat cu victoria surprin
zătoare a tînărului jucător 
american Jeff Austin. In 
partida finală. Austin l-a în
trecut eu 7—6, 6—4 pe neo
zeelandezul Onny Parun.

In finala probei de dublu, 
cuplu american Jeff Austis- 
Fred McNair a dispus cu 
6—2, 6—1 de perechea Onny 
Parun (Noua Zeelandâ) — 
Ray Moore (R.S.A.).
• CAMPIONATELE MON

DIALE DE SCHI NAUTIC au 
continuat la Bogota eu desfă
șurarea probelor de slalom.

La masculin, titlul de cam
pion al lumii a fost cucerit 
de sportivul canadian Geor
ge Athans, cu un total de 73 
de puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat R. McCor
mick (S.U..A.) — 66 puncte 
și J. Parpette (Franța) — 61 
puncte.

Proba feminină a revenit 
concurentei franceze Sylvie 
Maurial — 60 puncte, urmată 
de americanele Liz Allan 
Shetter și Liza St. John — 
cu cîte 57 puncte fiecare.

• LA HAVANA au conti
nuat campionatele mondiale 
de haltere. La categoria „co
coș" titlul a revenit bulga
rului A. Kirov care a reali
zat la cele două stiluri 
157,500 kg — nou record 
mondial. Pe locurile urmă
toare s-au clasat R. Todorov 
(Bulgaria) — 255 kg și A. 
Miki (Japonia) 252,500 kg.

MARAMUREȘ Un angajament utecist
de valoare, însoțit de neglijențe ce se cer sancționate
în satele Maramureșului des

pre campania agricolă de toam
nă nu se mai vorbește la timpul 
viitor ci se trăiește febra munci
lor urgente. Cooperatorii trimit 
spre hambare rodul ogoarelor 
muncite cu migală un an întreg, 
cu răspunderea cuvenită, pun 
bazele viitoarei recolte de grîu. 
ba porumb încă nu s-a început, 
ar in livezile de pomi se lucrea- 
\ efectiv 10—12 ore din zi la 
’insul fructelor. De asemenea, 
4 desfășoară din plin la „zi 
Ițină" recoltatul cartofilor, a 
lamelor și a culturilor fura
je, Zilnic, peste 10 000 de ti
ne participă in campania re- 
Coților. între unitățile eviden
țiate află și cele din Reme- 
t®ande, în fiecare după-amia- 
ză, vetiștii participă la recol- tatu..ucteior_

Și t în rindul unităților cu 
„rezide bune" se cer aminti
te Și operativele agricole Săl- 
sig. Ilba, Săpința, Săbișa 
și Lutșțj. unde se materia- 
lizeazațjuni valoroase privind 
intensi.rea ritmului la recol
tare («ajutorarea între sate, 
echipe ' tinerilor etc.), acțio-

■ narea c<^ex£ pentru insămîn- 
țarea gr?i și secarei în cele mai burțoncjjțji agrotehnice, 
în acest ț subliniem și acțiu
nile uteci cu ecou în ju
deț : „In spania de toamnă, 
prin bunaosire a timpului și 
a mașinikcu fiecare tractor 
deservit d«țeciști — un plan 
și jumătate Decada fertiliză
rii", „Supate fig porumb, 
cartofi, și pț fi-uctiferi repar
tizate tineri^ cooperatori —• 
recoltate cu I puțjn o săptă- 
mină mai de^g fațj (je pre

vederile graficelor și fără nici o 
pierdere". „Cu fiecare atelaj — 
transporturi în volum dublu fa
ță de prevederi", inițiative sol
date cu realizări deosebite : pes
te 10 000 de hectare fertilizate 
și tratate cu amendamente cal- 
caroase, aproape jumătate din 
suprafața planificată pentru 
grîu a fost pregătită, o depășire 
cu aproape sută la sută a reali
zărilor din aceeași perioadă a 
anului trecut privind recoltatul 
cartofilor și fructelor.

Din păcate, însă, aceste bune 
rezultate sînt umbrite de unele 
situații de-a dreptul inexplica
bile intîlnite în unele unități 
maramureșene. La ele ne vom 
referi în cele ce urmează.

• TRACTOARELE TRANS
PORTA LEMNE iar cîmpul se 
usucă. Aici, la Satulung, un 
tractor ară și 4 transportă lem
ne de la pădure. „Din lipsă de 
teren eliberat de paie" se justi
fică șeful secției de mecaniza
re, tînărul Vasile Sebestyen. Și, 
intr-adevăr, terenurile nu au 
fost eliberate, din partea condu
cerii cooperativei agricole fiind 
formulate justificări cum că pe 
„miriști mai pasc oile și vacile 
satului". Dar terenurile de 
pe care s-au recoltat cartofii 
și inul — aproape în întregime 
recolta aflîndu-se acum în cîmp, 
— tot pentru pășunat sînt reți
nute ? Și, încă un semn de în
trebare : să se afle la inima co
operatorilor din Satulung atît 
de puțin problema griului ?

Din „cauze" asemănătoare la 
Iadăra au fost arate în vederea 
însămînțării griului doar 17 hec
tare, iar la Somcuta, deși nu
mai o treime din suprafața pla

nificată griului a fost pregătită, 
în ziua raidului nostru 4 tractoa
re lucrau iar 7 se aflau alinia
te la secție. Mecanizatorii, după 
spusele președintelui cooperati
vei, tovarășul Adrian Barbu, a- 
veau liber pentru culesul prune
lor din ogradă. în satul Rus, 
brigadierul Gavril Babici era 
cuprins de îngrijorare. în aceas
tă toamnă trebuie să însămîn- 
țeze 30 hectare cu grîu dar pînă 
alaltăieri nu fuseseră arate de- 
cît 5 hectare. Nu dispune de 
tractoare. Zi de zi apelează la 
conducerea secției de mecaniza
re pentru a-i trimite măcar 
două tractoare, dar găsește u- 
rechi surde. A solicitat și o ma
șină de împrăștiat îngrășăminte. 
Nu a primit.

Ne-am deplasat la secția de 
mecanizare din Dumbrăvița în 
dorința de a clarifica situația, 
în plină zi de campanie, 5 trac
toare erau în curtea și ateliere
le secției. O adevărată campa
nie de reparații... Mecanizatorul 
loan Cînța stătea lingă părțile 
componente ale tractorului de
montat și se plîngea că nu are 
rulmenți și alte piese necesare 
punerii în stare de funcționare 
a tractorului. Simion Costin 
și Leon Lupan, alți doi me
canizatori, se plîngeau că nu 
au cauciucuri. Celelalte două 
tractoare erau însă în bună sta
re de funcționare numai că me
canizatorii erau învoiți. „Aveau 
nuntă în familie", ni s-a spus. 
Firește, conducerea S.M.A. Co- 
palnic Mănăștur este chemată să 
reflecteze asupra situației inad
misibile de aici, luînd măsurile 
Operative ce Se impun, pentru

a pune „pe roate" această secție 
de mecanizare.

• SEMINȚELE TRATATE 
CU... NEPĂSARE. De la Oarța 
de Sus și Bicaz, tehnicianul Au
rel Chira (laboratorul pentru 
controlul semințelor Baia Mare) 
s-a întors cu mina goală. La a- 
ceste unități griul de sămînță 
era necondiționat și netratat. Și 
asta cînd ?

— Cu trei zile înainte de a 
pătrunde în epoca optimă a se
mănatului ! în aceeași zi, de la 
Vălenii Somcuței, tehniciană 
Florica Parâscineț, în locul pro
belor de grîu a venit acasă cu 
„teoria" făcută de președinte 
cum că „ce-i privește pe cei de 
la laborator sau de la direcția 
agricolă de soarta griului lor ? 
Mai intîi să ni se spună dacă 
are sau nu o bună germinație 
și apoi vom trece la selecționa
rea și tratarea griului de sămîn
ță..." Curioasă optică. Și nu nu
mai a președintelui C.A.P. 
din Vălenii Somcuței, ci și a al
tora.

In ritm de melc se realizează 
și schimbul de semințe. 266 tone 
de griu din cele mai productive 
soiuri de află încă in bazele de 
recepție. Pină la 14 septembrie și 
cooperativele agricole din Să- 
sar. Lăpușel, Coltău și Che- 
chiș n-au transferat in ma
gaziile lor nici măcar un bob din 
griul de sămînță, pe care, cul
mea, l-au solicitat și l-au și plă
tit. Iar dacă acestor două situa
ții criticabile le adăugăm și o 
a treia — nerealizarea schimbu
rilor între unitățile agricole 
din județ : circa 200 de tone — 
avem imaginea dificultăților 
existente privind asigurarea se

mințelor. Curios că toate aces
tea se cunosc și de către orga
nele județene de resort, dar mă
surile concrete întîrzie. De ce ?

• SPAȚII DE DEPOZITARE 
CU PEREȚI DE... AER. Găsind 
în cîmp rodul bogat al acestei 
toamne n-am putut să nu în
treb pe gospodarii locului : ați 
putea primi miine porumbul în 
depozite ? Și, aproape invaria
bil, răspunsul primit a fost a- 
celași, un da energic. Verifi- 
cînd la fața locului, ne-am con
vins, însă, că nu peste tot răs
punsul avea acoperire. La baza 
de recepție din Satulung, de 
exemplu, două pătule duble se 
aflau doar în stadiul de piloni 
turnați drept fundație.

— Ce aveți de adăugat la pri
mul răspuns ? — l-am întrebat 
pe Silviu Bogdan, șeful bazei.

— Păi nu vedeți că noi con
struim ? încă din iulie avem și 
panourile, mai avem doar să le 
montăm. Pină acum nu am avut 
ciment.

— Bine, dar nici drumurile de 
acces nu sint refăcute... dacă 
plouă, mașinile încărcate nu pot 
intra pînă lingă pătule.

— Nu avem fonduri repartiza
te pentru refacerea drumurilor. 
Dar să știți că sint mult mai 
bune decit arătau în anii tre
cuți.

Oare tot lipsa de fonduri sau 
lipsa de spirit gospodăresc a fă
cut ca extinderea (prevăzută) de 
200 m.p. a platformei din be
ton să nu se fi realizat aici, la 
Satulung ? Și nerepararea pătu- 
lelor existente ? !

Situații ce contraveneau pri
melor răspunsuri am întilnit șt 
în cazul altor unităti similare, 
precum și la 12 unități agricole 
(Ulmeni, Fărcașa, Băița de Sub 
Codru, Mesteacăn, Urmeniș etc.). 
Pentru circa o treime din noua 
recoltă spațiile de depozitare nu 
sint puse la punct.

GH. FECIORU

românești
Trăim in ultimele două zile 

ale Festivalului sub vraja a doi 
dintre marii reprezentanți ai 
artei interpretative contempo
rane : Iehudi Menuhin și Geor
ges Pretre.

V-am împărtășit de-a lungul 
Festivalului citeva impresii des
pre evoluția unor formații și ar
tiști de renume ca Leonid Ko
gan, Philippe Entremont, Ghe- 
nadi Rojdestvenski, Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii 
Sovietice, Madrigaliștii din 
Praga, Collegium Aureum.

La marea sărbătoare a muzi
cii românești și-au dat con
cursul și cele mai bune forțe ar
tistice ale țării, ansambluri, di
rijori. soliști care au demonstrat 
modul în care sînt continuate 
marile tradiții ale artei enes- 
ciene.

Moment culminant în evoluția 
forțelor muzicale interpretative 
românești, concertul de la Ate
neu în care am putut asculta 
Orchestra „București" dirijată 
de Ion Voicu și corul „Madri
gal" al lui Marin Constantin.

în pagini de Enescu. Th. Gri- 
goriu, Haydn, ansamblul lui Ion 
Voicu a . demonstrat evoluția sa 
spre o adîncă cultură a stiluri
lor, spre sonorități de mare ex
presivitate. Episod unic în a- 
genda Festivalului, și în gene
ral al vieții noastre de concert : 
reunirea sub bagheta lui Ion 
Voicu a patru dintre marii vio
loniști ai țării — St. Gheorghiu, 
S. Marcovici, V. Cozighian, D. 
Podlovski. — toți laureați ai 
unor Corțcursuri Internaționale 
„George Enescu", — în interpre
tarea sublimului Concert pentru 
patru viori și orchestră de Vi
valdi.

în partea a doua a concertu
lui pe firmamentul Festivalului 
a strălucit arta Madrigaliștilor 
lui Marin Constantin.

Orice cuvint, orice superlativ 
în fața formației care plutește 
în sferele perfecțiunii este de 
prisos.

Relevabilă a fost grija pentru 
a aduce in concertele Festivalu
lui citeva prime audiții (prin
tre care și o piesă de George 
Enescu sau o celebră lucrare a 
lui Penderecki), remarcabilă a- 
tenția deosebită acordată de di
rijor și formație pregătirii opu
surilor a. doi tineri compozitori 
— Mihai Moldovan și Liviu Glo- 
deanu —, entuziasmantă dra
gostea cu care publicul a primit 
piesele românești din program.

IOSIF SAVA

CRONICA U.T.C.
Duminică a sosit în Capi

tală o delegație a Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Austria (O.H.). formată din 
Schmid Josef și Schwember- 
ger Max, secretari ai Uniu
nii, care efectuează o vizită 
în țara noastră la invitația 
U.A.S.C.R.

Ieri, delegația a avut con
vorbiri la Comitetul Execu
tiv al U.A.S.C.R. Cu acest 
prilej s-a realizat o infor
mare reciprocă asupra celor 
două organizații studențești. 
De asemenea, au fost abor
date unele aspecte actuale 
ale mișcării studențești in
ternaționale.

Vcinema
83ES33

BĂRBAȚII : Central (orele 10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30)

DRUMUL SPRE SATUL NA
TAL : Lumina (orele 16 ; 18,30 ;
20.45) .

VERONICA : Lumina (orele 8 ;
11.15 ; 13,30).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Luceafărul (orele 0 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Festival
(orele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 21) ; Grădina Luceafărul 
(ora 19,15) ; Grădina Festival (ora
19.30) .

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15) ; Ca
pitol (orele 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,15) ; Grădina Capitol (ora
18.45) .

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR :
Timpuri Noi (orele 9,15—19 în 
continuare).

O AFACERE PE CINSTE : Scala 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 : 
21) ; București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) : Stadionul 
Dinamo (ora 19) ; Grăida Bucu
rești (ora 19,30) ; Favorit (orele 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18.15 ; 20,30).

DEPARTE DE TIPPERARY : Bu- 
zești (orele 9 ; 11,15 ; 13,<30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Miorița (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 : 15,45 : 18 : 20,15) ;
Grădina Buzești (ora 19.30).

DREPTUL DE A IUBI : Victo
ria (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) : Gloria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ; Mo
dern (orele 8.30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20.30) ; Gră
dina Modern (ora 19).

PARAȘUTIȘTII : Bucegi (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) : Volga (orele 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15) ; 
Grădina Bucegi (ora 19,15).

PERECHILE : Excelsior (orele 
9 : 12 . 15,15 ; 18 ; 20,30) ; Tomis 
(orele 9 : 11,45 ; 14.30 : 17,30 ;
20.30) : Grădina Tomis (ora 19,15).

CONSPIRAȚIA ; ULTIMUL CAR
TUȘ : Floreasca (orele 15,30 ; 
19) :

CONSPIRAȚIA : Arta (orele
15.30 : 18 : 20,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Grlvita (orele 9 : 11,15 : 13,30 ;
16; 18.15 ; 20,30) : Lira (orele 15.30 : 
18 20,15) ; Grădina Lira (ora
1945).

NUNTA DE AUR : Moșilor (ore
le 16 ; 18 : 20) ; Grădina Moșilor 
(or-a 19.15).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Dacia (orele 9 ; 12 ; 15,15 : 18 :
20.30) ; Aurora (orele 9 ; 11,15 ;
1.3.30 ; 15.45 : 18 ; 20.15) ; Cotro-
eenl (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Gră

dina Aurora (ora 19) ; Grădina 
Arta (ora 19,15).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Viitorul (orele 15,30 ; 19) ; Drumul 
Sării (orele 15.30 ; 19).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Me
lodia (orele 9,30 : 14 ; 19).

AFECȚIUNE : Unirea (orele 16 ;■ 
18 ; 20) ; Grădina Unirea (ora
19.15) .

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Giulești (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) ; Flacăra (orele 15,30 ; 18 :
20.15) .

FELLAGA : Pacea (orele 15.30 ; 
17.45 : 20).

INFAILIBILUL RAFFLES : în
frățirea (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) :
Grădina Vitan (ora 19,15).

ALADIN ȘI LAMPA FERME
CATĂ : Doina (orele 11 : 13,15 ;
15,30; 17,30; 20), Program de desene 
animate pentru copii — ora 9,45.

EVA ȘT ADAM : Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

POLIȚISTUL : Flamura (orele 
9 ; 11,15 1 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20.30) ; 
Arenele Romane (ora 19,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Rahova (orele 15,30 ; 18 : 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE: 
Ferentari (orele 15,30 : 17,45 : 20).

CUTEZANȚA Munca (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ;

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Crîn- 
gași (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VTNTURI î 
Cosmos (orele 15.30 : 18 : 20,15).

CARTEA JUNGLEI : Progresul 
(orele 16 : 18 ; 20).

TANDREȚE : (orele 10 : 12 : 14 ;
16.30 ; 18,30) ; ARCUȘUL FERME
CAT (ora 20,30) rulează la Cinema
teca Union.

public. 21,00 Radio-super-top. Mu
zică populară. 22.00 Radiojurnal. 
22,30 Melodia zilei. 22.35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23,15 Poetica. 
Horvath Istvan. 23.20 Jazzul și 
instrumentele sale. 23.55—24,00 Ul
timele știri.

PROGRAMUL I

PROGRAMUL III
9,00 știri. 9.05 ,,Incognito" —

program de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Voi cînta" de Te- 
mistocle Popa. 10,00 Femina-club. 
11,00 Știință și tehnică. 11,10 Pro
fil pe portativ — Leonard. 11.30 
Pentru prietenii magnetofonului 
— muzică populară. 12,00 Transmi
siuni directe din țară. 12,10 Invi
tație în fonotecă. 12.55 Melodia zi
lei. .13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile după*amie
zii. 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor,, 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Tea
tru. 18,10 Discuri rare. Arii și 
duete din opera „Werther" de 
Massenet. 18.55 Melodia zilei. 19.00 
în direct.;. 24 de ore la Oradea. 
19.30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
„Electrecord". 20,00 Concurs cu

9,00 Teleșcoală. 10,00 Telex. 10.05 
Revista literar-artistieă „TV. Scrii
torul reporter aL clipei. 10,45 
Publicitate. 10,50 Film artistic : 
„feumbaraș" — o producție pentru 
televiziune' realjzâtă de studioul 
cinematografic „Alexandr Dovjen- 
ko“. 12,00 TelejurnaL 17.30 Curs de 
limba germană. Recapitulare (11). 
18.00 Telex. 18,05 Cum vorbim. 
18,20 Publicitate. 18.25 Melodii, 
populare bănățene cu : .Viorica 
Ghercea-Crlvac și M. Behnustață. 
18.40 Timp și anotimp îh agricul
tură. 18.55 Biruit-au gîndul. „Dă
tători de școli și datini“ —
Gheorghe Lazăr. Prezintă D. 
Murărașu. Film documentar. 19.20 
1001 de seri : „Istețul Motor- 
Mouse" (III). 19,30 Telejurnal. 20,oo 
Al VI-lea Festival internațional. 
..George Enescu". Concertul de 
închidere susținut de Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. Di
rijor : Iosif Conta. Solist Iehudj 
Menuhin. Transmisiune din Sala 
mare a Palatului. în pauză : fil
mele documentare : „Străbunii'1 ; 
. Urmașii". Regia : Petre Stirin. 
22,15 24 ,de ore.

PROGRAMUL TT
20.00 Film serial : Daktari. 20,55 

Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 20,45 Teatru scurt : 
..Poveste studențească" de Mihail 
Sorbul. 21,00 Desene animate. 21,10 
Reporterii noștri peste hotare. 
.Călător pe Tropicul Racului". 

21,30 Telex. 21,35 Roman foileton : 
. Vinul roșu". Episodul III. 22,15 
Muzică ușoară cu Mieko Hirota.

Teatrul Național „I.L. Caragia- 
le" (Sala Comedia) : DONA DIA
NA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sch. Măgu- 
reanu) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20 ; Teatrul „Notta- 
ra" (Sala Studio) : HOTELUL AS
TENICILOR — ora 20 : Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : TRĂS- 
NTTUL MEU DRAG — ora 19.30 :



de peste hotare
0. N. U. la

început 
de sesiune
Numeroase elemente capa

bile să furnizeze sau să su
gereze prin ele insele atmos
fera și cadrul celei de-a 28-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. îndreptățesc apre
cierile observatorilor politici 
privind auspiciile favorabile 
sub care se vor deschide, 
marți, 18 septembrie, dezba
terile celui mai reprezentativ 
forum internațional.

Dintre elementele obiective 
care vin in sprijinul acestor 
aprecieri, pe prim plan se 
situează începerea procesului 
pozitiv de destindere și de
mocratizare a vieții interna
ționale. în acest sens, dema
rajul Conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și 
cooperare reprezintă unul din 
evenimentele cele mai pro
mițătoare și încurajatoare, 
începutul unui nou capitol in 
istoria Europei și a lumii 
întregi. Evoluția situației din 
Europa este expresia unor noi 
tendințe favorabile in rela
țiile dintre state — tendințe 
ce își pun tot mai mult am
prenta asupra întregii desfă
șurări a vieții internaționale, 

în lumina eforturilor care 
s-au depus și se depun pen
tru îmbunătățirea climatului 
internațional, constatăm cu 
satisfacție că România și-a 
manifestat prezența activă în 
cadrul inițiativelor menite să 
contribuie la instaurarea unor 
relații interstatale bazate pe 
respectarea fermă a principii
lor dreptului internațional. O 
asemenea prezență a fost 
dovedită atit in cadrul multi
lateral al pregătirii și des
fășurării Conferinței general- 
europene pentru securitate și 
cooperare, cit și in planul 
dezvoltării relațiilor bilate
rale prin intermediul convor
birilor 
factori 
diverse 
oficială 
Nicolae 
multe state din America La
tină este o dovadă în plus a 
contribuției României la dez
voltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare intre state 
cu sisteme sociale diferite, la 
aiirmarea în lume a princi
piilor azi unanim recunos
cute, care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre state.

Printre elementele pozitive 
care contribuie la instaura
rea unui climat favorabil 
colaborării multilaterale, la 
crearea condițiilor de desfă
șurare a actualei sesiuni a 
O.N.U. se înscriu, de aseme
nea : reducerea considerabilă 
a zonei de manifestare a 
politicii de război și agre
siune, sporirea rolului și in
fluenței forțelor progresiste 
care se pronunță pentru pace 
și colaborare între state, afir
marea normelor și principii
lor de etică și justiție în 
relațiile internaționale.

In cercurile diplomatice și 
de presă de aici se discută 
intens asupra necesității creș
terii rolului O.N.U. și a efi
cienței sale. Organizația Na
țiunilor Unite — se remarcă 
în aceste cercuri — fiind un 
cadru optim de participare a 
statelor suverane la dezbate
rea marilor probleme ale co
munității internaționale, este 
implicit necesar ca toate 
țările, mari sau mici, să-și 
aducă o contribuție efectivă 
la soluționarea acestor pro
bleme. în acest context, ca
pătă o importanță sporită 
contribuția României la reali
zarea acestui obiectiv, prin 
înscrierea pe agenda sesiunii 
trecute a punctului referitor 
la „Creșterea rolului O.N.U. 
în menținerea și consolidarea 
păcii și securității internațio
nale și cooperarea între toate 
națiunile și în promovarea 
normelor de drept interna
țional in relațiile dintre 
state". De altfel, această pro
blemă constituie punctul nu
mărul 
lucru 
sesiuni, ca urmare a preve
derii conținute în ultimul 
paragraf al rezoluției adop
tate în unanimitate la prece
denta sesiune. Secretarul ge
neral va trebui să prezinte 
Adunării Generale un raport 
întocmit pe baza părerilor și 
sugestiilor avansate de sta
tele membre și a dezbaterilor 
care au avut Ioc asupra 
punctului referitor la crește
rea rolului O.N.U. De aseme
nea, un alt raport ar urma 
să fie prezentat de Kurt 
Waldheim asupra „consecin
țelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și efecte
lor sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în 
lume" — punct înscris de 
delegația română pe ordinea 
de zi a celei de-a 25-a sesiuni 
a O.N.U.

Din simpla lectură a celor 
104 puncte înscrise pînă acum 
pe agenda provizorie de 
lucru a sesiunii, constatăm 
permanența unor chestiuni 
de o importanță majoră pen
tru menținerea păcii și secu
rității internaționale. Am 
enumera, între acestea, de
zarmarea, dezvoltarea, coope
rarea in domeniile economic 
și tehnic, decolonizarea, lupta 
împotriva rasismului și a 
discriminării rasiale, prote
jarea mediului înconjurător, 
apărarea drepturilor omului, 
prevenirea criminalității și 
lupta împotriva delincventei, 
problemele Namibiei, Rhode- 
siei, teritoriilor africane 
aflate sub dominația portu
gheză, aspecte' ale conflictu
lui din Orientul Apropiat etc.

și contactelor 
de 

țări, 
aCeaușescu în mai

între 
răspundere din 
Actuala vizită 

președintelui

25 de pe agenda de 
provizorie a actualei

VICTOR MARTALOGU
Trimisul special Agerpres la

Națiunile Unite

Vedere exterioară a Centrului Internațional de conferințe al 
O.N.U. de la Geneva, unde va avea loc cea de-a doua rundă 
a Conferinței pentru securitate și colaborare in Europa.

Apel al Comitetului Central
al Frontului Patriotic Laotian>

armatei de eliberare a poporu
lui laoțian a adresat tuturor 
cadrelor și combatanților săi 
un ordin prin care le cere să 
militeze în sprijinul celor con
ținute in apelul C.C. al F.P.L.

★
Semnarea protocolului a- 

nexă la Acordul de restabi
lire a păcii și înțelegere na
țională în Laos a fost salu
tat într-o declarație a Comi
tetului alianței forțelor neu- 
traliste patriotice laoțiene.

Comitetul 
lui Patriotic 
blicității un 
rindu-se' la 
lului anexă 
stabilire a păcii și 
naționale în 
semnarea 
zintă un nou succes al întregu
lui ponor laoțian, o realizare me
nită să creeze' noi condiții favo
rabile pentru construirea și dez
voltarea economiei naționale a 
țării, în conformitate cu progra
mul politic al guvernului pro
vizoriu de uniune națională, 
care vmează a fi alcătuit în 
viitori' apropiat.

Arăți id că pentru transpune
rea în viață a Acordului de re
stabilire a păcii și. înțelegere 
națională și a protocolului a- 
nexă va trebui dusă o luptă 
perseverentă, apelul relevă că 
forțele patriotice laoțiene vor 
continua să pună mai presus de 
orice interesele națiunii și ale 
poporului, respectând neabătut 
acordul de la Vientiane. In în
cheiere. apelul cheamă întregul 
popor laoțian să acționeze în 
spiritul Înțelegerii naționale, să 
depășească disensiunile provo
cate de politica de intervenție a 
imperialismului străin, să cola
boreze in opera de apărare a 
păcii și a independenței națiOr- 
nale, de edificare a prosperită
ții patriei.

Central al Frontu- 
Laoțian a dat pu- 
apel în care, refe- 
conțlnutul protoco- 
la Acordul de re- 

înțelegerii 
Laos, relevă că 

protocolului repre

★
Comandamentul Suprem al

REUNIUNEA DE LA 
ZLATNI PIASETZI

Luni, 17 septembrie a.c., 
și-a început lucrările în sta
țiunea Zlatni Piasetzi de lingă 
Varna, sub patronajul preșe
dintelui Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, Todor Jiv- 
kov, cel de-al 15-lea Congres 
Mondial de Filozofie. Luind 
cuvintul cu acest prilej, To
dor Jivkov a salutat prezența 
delegaților străini și a urat 
succes deplin Congresului.

La această reuniune parti
cipă peste 3 000 de delegați 
din 61 de țări.

Delegația țării noastre este 
condusă de tovarășul Stefan 
Voicu, vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și 
politice, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al revis
tei „Era Socialistă".

La Delhi s-au în
cheiat lucrările sesi
unii Comitetului pe 
întreaga Indie al 
Congresului Națio
nal Indian — partid 
de guvernămint. Au 
fost adoptate trei 
proiecte de rezoluție 
definitivate, în prea
labil, de 
de lucru, în 
unei reuniuni 
zidate de 
ministru, _____
Gandhi. Rezoluția cu ; maselor 
privire la 
economică 
„progresele 
obținute în

comitetul " 0 
cadrul 

pre- 
primul 
Indira

situația 
apreciază 
notabile 
anumite

La Geneva, încep astăzi lu
crările celei de-a doua faze a 
Conferinței general-europene, 
eveniment de o deosebită im
portanță menit să aprofundeze 
procesul făuririi securității eu
ropene, să creeze condiții favo
rabile finalizării eforturilor ce 
sint depuse de mai mulți ani în 
această direcție.

Angajată deplin și responsabil 
în opera de înălțare a edificiu
lui securității europene, Româ
nia s-a remarcat printr-o con
tribuție activă, constructivă, atit 
în planul gîndirii politice, cit și 
în planul acțiunii concrete. De 
numele României și al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se leagă 
un aport însemnat la cristaliza
rea concepției generale asupra 
unui sistem trainic de securitate 
și cooperare, ca și a căilor, me
todelor și mijloacelor de natură 
a servi Ia realizarea sa.

Țara noastră a adus o impor
tantă contribuție la procesul des
tinderii care a favorizat reunirea 
conferinței de securitate și 
cooperare în Europa. România a 
militat și militează pentru nor
malizarea și dezvoltarea pe mul
tiple planuri a relațiilor cu sta
tele europene, indiferent de 
orinduirea lor socială, pe baza 
principiilor și normelor înscrise 
în Carta Națiunilor Unite. Un 
rol de seamă au avut în această 
privință contactele directe la cel 
mai înait nivel, schimburile de 
vederi desfășurate frecvent. Pre
ședintele Consiliului 
tovarășul Nicolae 
a avut numeroase 
șefi de state și de guverne, cu 
lideri ai partidelor politice, cu 
diferiți reprezentanți ai opiniei 
publice din aproape toate țările 
europene, acțiuni care au sti
mulat dezvoltarea relațiilor bi
laterale, intensificarea conlucră
rii pentru promovarea securității 
pe continent. Declarațiile so
lemne comune, ca și alte docu
mente semnate de România cu 
un șir de țări europene, promo- 
vind principiile noi, democratice 
de relații între state, au adus o 
contribuție reală la consacrarea 
lor ca norme de bază, generale, 
ale raporturilor intercuropene 
și pe un plan mai larg — mon
dial.

Edificarea securității și co
operării in Europa presupune în

concepția României crearea unui 
sistem de angajamente liber 
consimțite, clare și precise din 
partea tuturor țărilor, garanții 
depline că fiecare națiune, indi
ferent de dimensiunile ei, de 
sistemul social-politic sau de 
apartenență la alianțe militare, 
se află la adăpost de orice act 
de agresiune, imixtiune sau pre
siune, că se poate dezvolta liber, 
în concordanță cu interesele și 
voința sa, colaborind cu toate 
statele pe temeiul principiilor 
fundamentale ale dreptului in
ternațional. Această concepție, 
care se bucură de o tot mai

care a determinat ca această 
problemă să se situeze tot mâi 
mult in centrul dialogului inter- 
european.

Opinia publică din România 
s-a manifestat și se manifestă 
deosebit de activ în problemele 
securității și cooperării pe con
tinentul european. Reprezentanți 
ai Partidului Comunist Român, 
ca și ai Frontului Unității Socia
liste, ai unor organizații obștești 
din țara noastră printre care 
U.T.C. și U.A.S.C.R. au avut în
tâlniri și convorbiri cu reprezen
tanți ai partidelor politice din 
diferite țări, ai altor organizații

tre state, la elaborarea recoman
dărilor finale.

Acționind in spiritul pozițiilor 
de principiu stabilite de Con
gresul al X-lea, Conferința 
Națională și de plenarele Comi
tetului Central, îndeplinind man
datul încredințat de conducerea 
de partid și de stat, delegația 
română la prima fază, de la 
Helsinki, a conferinței de secu
ritate și cooperare a expus cu 
claritate concepția și poziția 
României socialiste in domeniul 
securității europene. Țara noas
tră, printre altele, preconizează 
ca principiile enunțate să facă

Contribuția activă a României

la dialogul european

de Stat, 
Ceaușescu, 

întâlniri cu

largă recunoaștere în documen
tele politice internaționale, con
stituie o strălucită confirmare a 
justeței poziției și orientării 
țării noastre, militantă neobosită 
pentru instaurarea unor rapor
turi democratice între toate sta
tele lumii, ca necesitate absolută 
a dezvoltării sociale contempo
rane.

Cronica eforturilor consacrate 
securității europene va con
semna, fără îndoială, faptul că 
ideea convocării unei conferințe 
general-europene a fost formu
lată la București, sub forma 
unei propuneri concrete cuprinsă 
in „Declarația cu privire la în
tărirea păcii și securității în 
Europa", adoptată în iulie 1966. 
Această propunere, promovată 
de statele socialiste și îmbrăți
șată și de alte state iubitoare de 
pace și-a ilustrat vitalitatea și 
forța de atracție, a dovedit că 
răspunde imperativului mersu
lui inainte al societății umane, 
bucurindu-se de sprijinul po
poarelor — factorul hotăritor

politice și sociale, ai numeroase 
organizații de tineret și studenți.

Țara noastră a găzduit „Masa 
rotundă" organizată de U.T.C. la 
Snagov cu o participare inter
națională largă, reprezentativă 
care a constituit un moment 
deosebit de important în mobi
lizarea tinerei generații a conti
nentului în sprijinul ideii se
curității europene.

Manifestând un prestigios 
spirit de inițiativă, România a 
adus o contribuție rodnică, con
structivă, la succesul deplin al 
reuniunii 
Helsinki 
propuneri 
au întrunit o largă ___
Ele priveau formularea ordinei 
de zi, stabilirea unor reguli de
mocratice de procedură, adopta
rea metodei consensului în lua
rea hotărîrilor și a rotației în 
conducerea lucrărilor, urmările 
instituționale ale conferinței, 
cristalizarea și adoptarea „deca
logului de principii" menite a 
fi așezate la baza relațiilor din-

pregătitoare de la 
prezentind un șir de 

concrete, realiste ce 
apreciere.

obiectul, sub formă de declarații 
solemne, acorduri, tratate, al 
unor angajamente ale tuturor 
statelor participante. România 
a propus adoptarea unui docu
ment 
facă 
forță 
forța, 
nu rămină simple enunțuri 
verbale, ci să-și găsească trans
punerea concretă in practica 
relațiilor interstatale. Țara noas
tră a afirmat din nou necesitatea 
unui program complex de mă
suri de dezangajare militară și 
dezarmare care să conveargă 
spre obiectivul fundamental al 

;ale și nucleare.
_ . _!t se înscriu și 
vizind promovarea 
și destinderii în 

transformarea prin

privind măsuri menite 
efectivă nerecurgerea 

sau la amenințarea 
pentru ca principiile 

rămină simple

să 
la 
cu 
să

dezarmării gea’H'i 
In acest conț>t 
«forturile 
cooperării 
Balcani, 
eforturi comune a regiunii Bal
canilor într-o zonă a păcii și 
colaborării spre binele tuturor 
popoarelor din această parte a 
lumii.

Țara noastră acordă, de ase
menea, o mare importanță extin
derii schimburilor comerciale, 
cooperării economice și tehnico- 
științifice între toate statele, 
fără deosebire de orînduire 
socială, fără nici un fel de în
grădiri și discriminări. Este un 
motiv de satisfacție că ideile, 
propunerile și sugestiile elabo
rate și promovate de țara noas
tră se bucură de o largă au
diență.

Prin intervențiile sale realiste, 
constructive. România și-a adus 
o contribuție prețioasă și Ia lu
crările primei sesiuni a Comi
tetului de coordonare al Confe
rinței pentru securitate și coope
rare a cărui misiune a fost de a 
crea condiții optime desfășurării 
celei de a doua faze a confe
rinței, programată pentru 18 
septembrie a.c. Cu acest prilej, 
reprezentantul român a remarcat 
importanța creării comisiilor și 
organelor de lucru necesare 
pentru o dezbatere aprofundată 
a problemelor majore ce vor face 
obiectul fazei a doua a confe
rinței, fază ce se va desfășura 
prin intermediul comisiilor și 
organelor de lucru.

Reafismînd poziția țării noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Este necesar ca con
ferința să adopte documente co
respunzătoare care să garanteze 
realizarea în viață a principiilor 
de egalitate, de respect al inde
pendenței și suveranității, nea
mestecului in treburile interne 
ale fiecărui stat. Aceasta presu
pune ca toate statele să-și asume 
obligația că nu vor recurge în 
nici o împrejurare la forță sau 
la amenințarea cu forța în solu
ționarea unor probleme, că vor 
acționa pe calea tratativelor 
pentru găsirea de soluții politice, 
pașrțice, în toate împrejurările".

Animată de acest spirit va ac
ționa România la a doua fază a 
conferinței care se deschide la 
Geneva. în acest spirit construc
tiv țara noastră va acționa pen
tru încununarea conferinței cu 
o reușită deplină, pentru ca 
aceasta să marcheze un pas ho- 
tărîtor pe calea făuririi unui 
viitor pașnic și prosper conti
nentului nostru.

DOINA TOPOR
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Corespondentă pentru „Scînteia tineretului" de la GH. CIOBANU

de 
din 
de 
La

Polonie expresia 
tică a prezenței 
ve a tineretului 
turi de cei ce 
cesc pe ogoare, 
de la începutul 
lui, ne-a arătat 
rășul Dlugos, in
voievodatele țării 
fost create grupuri de

sinte- 
masi- 

ală- 
mun-
Incă 
anu- 
tova- 
toate 

au

a ajutat la repararea 
și revizuirea mașinilor 
agricole. In timpul 
campaniei propriu-zise 
a existat o concentra
re maximă de forțe 
fiind angrenați nu nu
mai tineri din regiunile 
respective, dar și cei 
aflați în taberele de

ale președintelui Allende

Anul acesta la des
fășurarea cu succes a 
campaniei de recolta
re din Polonia o con
tribuție de seamă au 
avut organizațiile de 
tineret, a căror acti
vitate s-a bucurat 
o înaltă apreciere 
partea conducerii 
partid și de stat.
Ziua recoltei, găzduită 
recent de orașul Bia
lystok, premierul Piotr 
Jaroszewicz a adus 
mulțumiri Uniunii Ti
neretului Socialist Să
tesc și întregii Fede
rații a tineretului pen
tru milioanele de ore 
de muncă patriotică 
prestate de tineri pen
tru ca roadele pămîn- 
tului să fie culese și 
înmagazinate la timp.

După cum ne-a de
clarat Dlugos, secretar 
al Uniunii Tineretului 
Socialist Sătesc, mun
ca patriotică s-a des
fășurat sub deviza „fie
care spic are valoarea 
aurului" care a deve
nit pentru întreaga

Tinerii polonezi 
în bătălia recoltei

coordonare formate 
din reprezentanții tu
turor organizațiilor de 
tineret conduse de de
legații Uniunii Tinere
tului Socialist Sătesc. 
Aceste grupuri au ela
borat planuri concre
te stabilindu-se locu
rile unde tineretul va 
lucra, precum și un 
grafic precis. Acțiunea 
a început înaintea se
cerișului ; în lunile 
mai și iunie tineretul

odihnă. In timp ce bă
ieții se aflau pe cimp, 
fetele au organizat 
grădinițe pentru copiii 
agricultorilor.

Interlocutorul nostru 
precizează :
- Acțiunea organi

zată de noi a îndepli
nit funcții sociai-edu- 
cative fiind 
practică de 
prin muncă, 
a efortului
Pentru tineretul rural

o formâ 
educație 

o școală 
colectiv.

ea a fost o bună 
școală în care și-a 
completat și consoli
dat cunoștințele teo
retice, iar pentru tine
retul urban, un exce
lent prilej de a cu
noaște satul și speci
ficul muncii în agri
cultură. Sîntem min
ări, a declarat tova
rășul Dlugos, 
precierea de 
s-a bucurat 
nostru la sporirea re
coltei din acest an. 
Aceste succese ne de
termină să continuăm 
și pe viitor acțiunea 
care poartă o denu
mire atit de semnifi
cativă : „fiecare spic 
are valoarea aurului".

Ziarul „Sztandar 
Mlodych" referindu-se 
la milioanele de ore 
de muncă patriotică 
prestate de tineri re
levă că ele reprezintă 
o dovadă concretă a 
inițiativei organizațiilor 
de tineret, a entuzias
mului creator al tutu
ror tinerilor polonezi.

de a- 
care 

aportul

direcții, cum sint 
încurajarea exportu
rilor. sporirea con
tribuției sectoru
lui de stat în e- 
conomie, crearea de 
noi locuri de muncă, 
atingind cifra de 9 
milioane în ultimii 
trei ani".

. _ altă i. .: ;• 
condamnă uneltirile 
uhoT cercuri reacțio
nare interne, 
trivnice

cheamă 
sprijine 
de măsuri

conomice inițiat de 
guvern pentru pro
gresul țării.

Participant» la se
siunea Comitetului 
pe întreaga Indie al 
partidului de guver
nămint au adoptat, 
de asemenea, o re
zoluție care relevă e- 

rezoluție voluția pozitivă a 
situației în zonă, i- 
lustrată de recentul 
acord indo-pakista- 
nez pentru soluțio
narea problemelor u- 
manitare create de 
conflictul din 1971.

po-
intereselor 
largi și 

populația să 
programul 

social-e-

• CANDIDATUL PARTI
DULUI SOCIALIST FRAN
CEZ, Roger Durours, deve
nit, în cel de-al doilea tur 
de scrutin al alegerilor le
gislative parțiale din cir
cumscripția Monl-de-Mar- 
san, candidatul unic al parti
delor de stingă a ieșit în
vingător, dobindind manda
tul deținut, incepind din 
1968, de reprezentantul 
partidului de guvernămint — 
Uniunea Democraților pentru 
Republică. Roger Durours de
vine, astfel, cel de-al 101-lea 
deputat al grupului parlamen
tar al Partidului Socialist și 
al Partidului Radical Socia
list.

Președintele Franței 
și-a încheiat vizita la 

Pekin
Președintele Franței, Georges 

Pompidou, și-a încheiat vizita 
oficială efectuată, intre 11 și 17 
septembrie, in R.P. Chineză, la 
invitația președintelui ad-inte- 
rim al R.P. Chineze, Dun Bi-u 
și a premierului Consiliului de 
Stat. Ciu En-lai — transmit a- 
gențiile CHINA NOUA și 
FRANCE PRESSE.

Premierul Ciu En-lai și pre
ședintele Georges Pompidou au 
avut convorbiri, în cadrul căro
ra au procedat la un schimb 
prietenesc și aprofundat de pă
reri asupra principalelor pro
bleme internaționale și a rela
țiilor chino-franceze.

„Negocierile comerciale multilaterale sint 
oficial deschise". Acestea sîrtt primele cu
vinte ale Declarației de la Tokio, adoptată 
în cursul ultimei reuniuni a Conferinței 
ministeriale a Acordului general pentru ta
rife și comerț (G.A.T.T-), in prezenta re
prezentanților din 102 state, a trimișilor or
ganizațiilor economice internaționale, a unor 
organisme specializate ale O.N.U., a unui 
grup numeros de observatori.

Așteptată cu legitim interes, conferința 
din capitala niponă era chemată să adopte 
documcnte-cadru, menite a impulsiona 
schimburile economice internaționale, să 
deschidă noi posibilități tuturor țărilor la o 
participare mai activă in circuitul mondial 
de valori. In cele trei zile ale întrunirii, 
purtători de cuvint, reprezentând state cu 
diferite nivele de dezvoltare, și-au exprimat 
poziția față de rezultatele la care s-a ajuns 
în Comitetul de pregătire de la Geneva. 
Evident, țările slab dezvoltate, sau în curs 
de dezvoltare, au cerut ameliorări substan
țiale în practica comerțului mondial, ple- 
dind in favoarea sporirii avantajelor ce li 
se cuvin, in vederea reducerii decalajelor, 
uneori foarte mari, care le separă de țările 
dezvoltate. Un Ioc aparte l-au ocupat dezba
terile privind raportul dintre negocierile 
comerciale și monetare. în final reaiizîn- 
du-se o formulă de compromis, după care 
potrivit agenției FRANCE PRESSE, proble
ma va putea fi reluată ; principalii protago
niști, Franța și Statele Unite, nerenunțind, 
se pare, la pozițiile de fond. Cert este 
că cei mai mulți vorbitori n-au recunoscut 
primordialitatea uneia din cele două ches
tiuni, apreciind că atit negocierile comer
ciale cit și reforma sistemului monetar sînt 
domenii interdependente, și de aici, cerința 
de a se înregistra. în ambele direcții, pro
grese rapide și substanțiale.

Rezultate notabile ale „rundei de la

Conferința G.A.T.T.

Startul

Tokio concretizează Declarația 
aprobată, precum și în alegerea unui Comi
tet de negocieri, ale cărui lucrări vor debu
ta la sfîrșitul lunii viitoare la Geneva- 
Declarația, cuprinzind 1 260 de cuvinte, deși 
nu răspunde integral doleanțelor țărilor in 
curs de dezvoltare, conține prevederi care, 
aplicate, vor asigura cadrul favorabil parti
cipării acestor state la viitoarele negocieri 
comerciale multilaterale. întrunind intenții 
valoroase, ea menționează că unul din 
obiectivele majore ale negocierilor il con
stituie asigurarea unor avantaje suplimen
tare țărilor în curs de dezvoltare. Iată ci
teva prevederi ale acestui important do
cument : țările dezvoltate nu așteaptă re
ciprocitate de la țările în curs de dezvol
tare în cadrul negocierilor, acordarea unei 
atenții prioritare produselor sau sectoarelor 
de interes vital pentru țările în curs de 
dezvoltare, aplicarea de măsuri diferențiate 
acestor țări, menținerea și îmbunătățirea 
sistemului generalizat de preferințe in fa
voarea statelor în curs de dezvoltare și. in 
sfirșit. acordarea unei atenții speciale situa
ției și problemelor particulare ale țărilor 
celor mai puțin avansate dintre statele in 
curs de dezvoltare.

In calitate de țară în curs de dezvoltare.

România 
lelor 
noastre, trebuie să 
merțului mondial, 
tabile diviziuni internaționale a muncii, la 
punerea în valoare a măsurilor ce se impun 
pentru sprijinirea eforturilor statelor în 
curs de dezvoltare (state alcătuind marea 
majoritate a lumii contemporane) menite a 
elimina toate obstacolele care le împiedică 
in lichidarea decalajelor economice cronice 
care le separă de statele avansate. Politica 
economică internațională pe care o promo
vează țara noastră se circumscrie unor ase
menea cerințe, între care participarea tu
turor statelor — indiferent de mărimea sau 
puterea lor — la negocierile comerciale sau 
la proiectata reformă monetară, ocupă un 
Ioc important. Faptul că România este 
membră a G.A.T.T., a Fondului Monetar 
Internațional, a Băncii Internaționale pen
tru Reconstrucție și Dezvoltare, a altor in
stituții și organisme economice cu caracter 
internațional, evidențiază dorința noastră de 
a lua parte activă la schimburile comerciale 
internaționale. Ia dezvoltarea cooperării în
tre toate națiunile pe baze echitabile, în 
afara oricăror ingerințe sau presiuni.

Manifestând adeziunea la Declarație și 
speranța găsirii unor noi soluții favorabile 
țărilor în curs de dezvoltare la viitoarele 
negocieri, țara noastră este gata — așa cum 
s-a exprimat Ia Tokio — să contribuie la 
realizarea marilor obiective consemnate în 
paragraful secund al documentului : „reali
zarea unei liberalizări din ce în ce mai largi 
a comerțului mondial și ameliorarea nive
lului de viată al popoarelor, ce se pot 
atinge, intre altele, prin suprimarea pro
gresivă a obstacolelor comerciale și îmbu
nătățirea cadrului internațional cerut de 
comerțul mondial".

IOAN TIMOFTE

acordă o 
negocieri

atenție deosebită actua- 
care, potrivit concepției 
ducă, la dezvoltarea co
la realizarea unei echi-

Corespondentul agenției Inter 
Press Service la Santiago de 
Chile, Carlos Rai, transmite : 
La 7.00 dimineața, cînd preșe
dintele Salvador Allende a a- 
juns la La Moneda, el presimțea 
lovitura de stat militară. A în
ceput imediat să pregătească un 
discurs pentru poporul chilian, 
ultimul pe care l-a adresat na
țiunii. La ora 7,15 s-a confirmat 
răscoala forțelor navale. El a 
rostit mesajul, știind că guver
nul său se prăbușea, și a spus 
limpede lui Augusto Olivares, 
Carlos Jorquera, Aresenio Po- 
puin și Daniel Vergara, care îl 
însoțeau in acel moment : „Nu 
părăsesc La Moneda, și nu mă 
predau. Doar mort mă vor scoa
te de aici".

Treptat au sosit alți prieteni 
și colaboratori : Fernando Flo
res, Osvaldo Puccio împreună 
cu fiul său, Claudio Gimeno, En
rique Paris, Oscar Soto, Patri
cio Arroyo, Arturo Giron, Jose 
Quiroga. Danilo Bartulin, Victor 
Onate, Arturo Guijon. Alejandro 
Cuevas, Hernan Ruiz, Jaime 
Barrios, Eduardo Paredes, Enri
que Ajeta și tinerii socialiști 
Klein și Maximo.

Printre alții, în palat se mai 
aflau 30 de tineri, din „gruptil 
de prieteni personali". garda 
particulară a Iui Allende, pre
cum și 16 femei.

La ora 8,30. președintele a pri
mit un mesaj telefonic de la ge
neralul Augusto Pinochet Ugar- 
te. comandantul suprem al for
țelor armate, care i-a cerut să 
se predea și a oferit dreptul de 
liberă trecere pentru el și pentru 
familia sa, precum și un avion 
care să-l transporte în străină
tate. Răspunsul lui Allende a 
fost energic : „Nu tratez cu tră
dătorii".

Citeva minute mai târziu a 
fost chemat de amiralul Jose 
Toribio Merinio. șeful forțelor 
navale. Răspunsul a fost același: 
„Nu mă predau. Acesta este un

act care se potrivește unor lași 
ca voi". Toți cei de față erau 
solidari cu președintele și ni
meni nu se gîndea să părăsească 
palatul.

La ora 10,30, președintele i-a 
adunat pe toți intr-o sală a pa
latului. Președintele, cu cască 
și o armă automată, a spus : 
„Domnilor, am declarat totdeau
na că nu voi ieși de aici decit 
mort".

A cerut apoi femeilor și băr
baților neînarmați să plece. Ni
meni nu era însă dispus să-l as
culte. în timp ce discutau, au 
început să se audă primele 
focuri de armă. Era atacul for
țelor terestre. Allende a dat or
dine precise. Femeile trebuiau să 
se refugieze în biroul inteden- 
tului palatului, iar bărbații să 
ocupe poziții defensive.

După 20 de minute de foc viu, 
a avut, loc un nou apel al gene
ralului Pinochet, care i-a oferit 
15 minute pentru a se preda. 
Răspunsul a fost același : 
tratez cu trădătorii".
! Minutele de întrerupere i-au 
servit lui Allende pentru a le 
convinge ne femei să părăsească 
palatul. El a cerut generalului 
Baeza un jeep, spunîndu-i : 
„Deși ești un trădător, sper că 
nu ești și ucigaș de femei".

Fiica sa Beatriz s-a împotri
vit cu tărie : „Tată, ne vor lua 
ca ostatece pentru a te șantaja 
și a te obliga să te predai".

Allende a răspuns calm : „Da
că pe lingă faptul că sînt trădă
tori vă vor lua ostatece, eu voi 
fi cel care le va cere să vă u- 
cidă, pentru că nu mă voi preda. 
Atunci istoria va ști că propriul 
tău tată te-a trimis la moarte". 
Femeile au hotărît să 
rămas numai Rupert 
și Martha Gonzales.

Cînd au ieșit, nu au 
un jeep, dar au reușit 
fugieze într-o clădire vecină.

La 11,30. președintele Allende 
a primit un nou mesaj din par-

„Nu

plece. Au 
Contreras
găsit nici 
să se re-

tea generalului Pinochet : Pala
tul La Moneda va fi bombardat, 
dacă el nu se va preda imediat.

Allende a spus celor din jur : 
„Cine vrea să plece să plece a- 
cum, pînă nu s-a deschis focul". 
Nimeni nu a plecat. Cu excep
ția militarilor în uniformă, au 
rămas toti cei care trebuiau să 
se afle acolo.

La ora 12,00, un elicopter 
survolat palatul prezidențial ... 
tr-un zbor de recunoaștere. Ime
diat a început bombardamentul 
cu două avioane „Hawker-Hun- 
ter“. Rachetele și bombele au 
căzut asupra clădirii timp de o 
oră. Pretutindeni izbucneau in
cendii, iar aerul era irespirabil, 
întrucit împreună cu bombele 
erau aruncate și gaze lacrimo
gene.

Membrii juntei militare au 
continuat să-i ceară lui Allende 
să stea de vorbă ; era ora 13.05.

La un moment dat au ieșit 
Fernando Flores. Daniel Verga
ra și Osvaldo Puccio împreună 
cu fiul său. Cei asediati nu i-au 
mai văzut.

Infanteria a sosit la palat Ia 
ora 13.45, prin poarta de răsărit. 
Primul atac al infanteriei s-a 
încheiat cu capturarea a opt 
persoane aflate la primul etaj. 
Restul se aflau la etajul al doi
lea. Folosind megafoane, ofițerii 
au cerut capitularea, dînd un 
răgaz de 10 minute. Allende a 
cerut prietenilor săi să capitu
leze. Nu se știe dacă i s^i dat 
ascultare. întrucit cei care au 
dorit să rămînă alături de el au 
murit toți, și morții nu vorbesc.

Restul sint lucruri cunoscute. 
Președintele a murit, înconjurat 
de prietenii săi intimi, toți cu 
armele în mină. Dacă a tine o 
armă în mină înseamnă a te si
nucide, este adevărat ceea 
afirmă rapoartele 
tare. în orice caz, 
o sinucidere cu 17 
armă automată.

au

a 
în-

ce
juntei mili- 
este ciudată 
gloanțe de
(Agerpres)

La o săptămînă după lovitura de stat militară din Chile

Continuă rezistența armată
a poporului împotriva puciștilor

SANTIAGO DE CHILE 17 (Agerpres). — La o săptămînă după 
lovitura de stat militară din Chile, agențiile internaționale de 
presa continuă să relateze despre rezistența armată a poporului 
chilian împotriva puciștilor.

Recunoscînd persistenta unor 
„focare de rezistență" în dife
rite cartiere ale capitalei, co
mandantul juntei militare in
staurate la putere, generalul Au
gusto Pinochet, a arătat, într-o 
declarație televizată, că „cei care 
continuă să se opună noilor au
torități vor fi aspru pedepsiți".

Potrivit agențiilor de presă, 
rezistența cea mai puternică 
este opusă, ca și în zilele pre
cedente, de muncitorii din su
burbiile industriale ale capitalei 
chiliene, care au transformat 
unele fabrici în adevărate re
dute. încercînd să preia contro
lul asupra acestor zone, armata 
folosește întreaga gamă tehnică 
militară — aviația, artileria 
grea și tancurile. Restricțiile de 
circulație introduse 
pă lovitura de stat 
rămînă în vigoare.

La Valparaiso, al doilea oraș 
ca mărime din țară, au fost in
troduse, în ultimele zile, res
tricții de circulație complete, 
ca urmare a atacurilor lansate 
de patrioți îmootriva școlii na
vale „Arturo Prat" și asupra re
gimentului de infanterie „Mai- 
pu“ — informează agențiile Reu
ter și France Press. Um comu
nicat al juntei militare, citat.de 
agenția Taniug. relevă .că 600 de 
persoane au fost arestate în a- 
ceastă localitate, după atacurile 
menționate.

In încercarea de a reprima 
rezistența populară, noile auto
rități continuă să atace cu vio
lență punctele de rezistentă ale 
susținătorilor guvernului Unită
ții Populare și să facă arestări 
în masă. Ministrul de interne al 
guvernului militar, generalul

imediat du- 
continuă să

Oscar Bonilla, a recunoscut, po
trivit agențiilor de presă, că nu
mărul celor arestați după lovi
tura de stat depășește 4 000 și 
că printre aceștia ..pot fi multe 
persoane nevinovate". Pe de 
altă parte. într-un interviu a- 
cordat unui post de radio din 
Bogota, colonelul Rigoberto Ru
bio. secretar general al armatei, 
a recunoscut că au avut loe exe
cuții. în aceeași ordine de idei, 
agențiile TANIUG și REUTER 
relevă că detașamente ale for
țelor armate și-au intensificat 
perchezițiile. Totodată, în țară 
au fost create consilii de război 
și curți marțiale pentru judeca
rea celor care se opun noului 
regim. Referindu-se la valul de 
arestări din Santiago, un ziarist 
mexican relevă, potrivit agen
ției REUTER, că Stadionul na
țional, care a fost transformat 
în loc de detenție, este plin de 
persoane arestate. Alte incinte 
sportive din capitala chiliana, 
precum și nave militare din 
portul Valparaiso au fost trans
formate. de asemenea, în locuri 
de detenție. Potrivit agenției In
ter Press Service, 25 de militanți 
ai Partidului comunist și-au 
găsit moartea în timpul atacu
lui lansat de forțele armate îm
potriva sediului central al par
tidului. Aproximativ 165 de per
soane. după cum relevă chiar 
un comunicat radiodifuzat a! 
juntei militare, se mai află incă 
refugiate Ia Ambasada mexicană 
din Santiago de Chile.

Cenzura instituită de armată 
încă din primele ore care au ur
mat loviturii de stat continuă să 
fie aplicată cu severitate. Zia
riștii democrați sînt crunt pri-

goniți. într-un apel adresat de 
ziariști chilieni se arată : „Re
presiunea generalilor face ” ra
vagii în toată țara și lovește în 
muncitorii din domeniul infor
mării. Ziarele și posturile de ra- 
?T10.,ildele guvernului legal al 
Unității Populare au fost închi
se, iar tipografiile distruse, ! 
de ziariști au fost închiși. I 
tem Siguri că cinci dintre i 
frații noștri au fost uciși".

In urma loviturii de stat 
te activitățile la Santiago 
Chile și în restul tării au 
practic suspendate, ceea ce 
mice. Incercînd să depășeasc 
această situație, generalul A‘ 
gusto Pinochet a lansat un ai 
pentru reluarea lucrului in s' 
viciile publice, precum și în A 
sectoare. Desființarea de c® 
armată a Comitetelor de a’~ 
vizionare, care asigurau dfi- 
buirea de rații alimentai!3 
prețuri controlabile, loveș'îo 
primul rînd în familiile rrPitorești.

Viața politică a țării ’’>ne 
și ea paralizată după hciroa 
militarilor de a dizolvairla- 
mentul și după interziceracti* 
vitătii partidelor politi A- 
genția INTER PRESS șVICE 
relevă că mai multi Putați * 
din rîndul stingii demo'"cre?- 
tine au publicat o larație 
prin care condamnă riFnai’ea' 
de la putere a guver/* Uni
tății Populare.

La o săptămînă dul°vitura 
de stat, frontierele t cu Ar“ 
gentina, Bolivia și u- Pre
cum și aeroporturil/LG1'națio- 
nale chiliene contin’ă rămînă 
închise. Potrivit aziilor Pe 
presă, fostul comant'?ef a' 
armatei, generalulr'os Prats, 
se află în prezent Argentina.

Sute 
Sin- 
con-
toa- 

de 
fost 

. - - ------ veea ce r
aus la paralizarea vieții econo
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