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• Președintele român 
primit cu căldură în 
orașul si provincia Tru-

® Consiliul municipal 
și provincial Trujillo l-a 
proclamat oaspete ilus
tru pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

• „Populația «Casei 
Grande» transmite sa
lutul său președintelui 
României"

• Primirea unei delega
ții a sindicatelor pe
ruane

• Președintele Nicolae 
Ceausescu a fost deco
rat cu Marea Cruce a 
Ordinului Soarelui ai 
Republicii Peru și a în- 
minat Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste 
România" președinte
lui Juan Velasco Alva
rado

ȘCOALĂ DE FORMARE A TINERILOR ÎN SPIRITUL

PRINCIPIILOR Șl NORMELOR VIEȚII Șl MUNCII

COMUNIȘTILOR, ALE ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE

Criteriile activității

politico - ideologice

pentru tineret

în perioada 1973-1974
• învățămîntul politico-ideolo

gic pentru tineret, sub semnul exi
gențelor împlinirii a doi ani de la 

Plenara C.C. al P.C.R. din noiem

brie 1971
che, secretar al C.C. al U.T.C. • 
Tematica învățămîntului politico-

articol de Radu Ena

)

ideologic U.T.C. Teme obligatorii și 
teme la alegere. • Forme și moda
lități de realizare a educației poli- 
tico-ideologice a tineretului • Teme 
pentru învățămîntul de partid în le
gătură cu care vor fi publicate con
sultații în ziarul „Scînteia tinere
tului"

(în paginile IV~V)

CAMPANIE
fără pauze

Agricultura a încetat a mai fi o îndeletnicire cu intimplări de neprevăzut în fața cărora omul își încrucișează brațele neputincios. Ea a devenit o activitate planificată — un coeficient de toleranță există, ca peste tot, firește — tocmai pentru că a căpătat un pronunțat caracter științific. In cazul cooperativei agricole de producție „Tudor Vladimirescu" din județul Brăila, aceste adevăruri se constituie în temeiul oricăror acțiuni pe care le întreprind cooperatorii, rezultatele fiind mai mult decît meritorii.
PAMINTUL TREBUIE SUPRAVE

GHEAT ZI DE ZIîn ultimii trei ani C.A.P. „Tudor Vladimirescu" a obținut recolte care o situează printre unitățile fruntașe pe țară. Nu mai departe decît anul trecut, cooperativa a realizat 6 500 porumb boabe și 4 730 kg Ia hectar pentru care a și mit Ordinul Muncii clasa Cum s-a ajuns aici ?In primul rind, a acționat reconsiderarea sistemului de retribuire a muncii, adică, plata în acord global la majoritatea culturilor. în al doilea cum ne mărturisește
NICOLAE

kg griu pri- I-a.
rînd. așa inginerul

ADAM

Termocentrala Brăila a fost
cuplată la sistemul energetic

național

La Palatul guvernamental din Lima au avut loc, în cursul dimineții oficiale sili ului cialiste Ceaușescu, și președintele Republicii Peru, Juan Velasco Alvarado.La convorbiri au participat ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, și ministrul de externe al blicii Peru, Miguel Angel Flor Valle.Au fost examinate, cu prilej, probleme privind luția relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Peru, relevindu-se realizările dobîndite pină acum. S-a subliniat totodată că noile acorduri și înțelegeri convenite in timpul vizitei tovarășului

de miercuri, convorbiri între președintele Conde Stat al Republicii So- România, Nicolae

Repu- de laacestevo-

Nicolae Ceaușescu în Peru dovedesc noile posibilități de dezvoltare, în perspectivă, a legăturilor dintre cele două țări și popoare.Au fost abordate totodată probleme importante ale vieții internaționale actuale, constatîn- du-se poziții apropiate sau similare. Cei doi președinți și-au exprimat convingerea că problemele internaționale, cit de complexe și dificile, fi soluționate, în interesulpoarelor, al cauzei destinderii și păcii în lume.Președintele Nicolae Ceaușescu l-a invitat pe președintele Juan Velasco Alvarado să facă, împreună cu doamna Consuelo Gonzales de Velasco, o vizită in Remania. Invitația a fost ceptată cu plăcere.

toate ori- pot po-

ac-

După încheierea convorbirilor între cei doi președinți, în biroul de lucru al președintelui peruan s-a desfășurat, in continuare, solemnitatea acordării unor înalte decorații.Sint de față tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Consuelo Gonzales de Velasco. Asistă, de asemenea, tovarășii Ion Pă- țan, Ștefan Andrei, George Ma- covescu, Bujor Almășan, Mircea Malița, Mircea Nicolaescu, ambasadorul României ța Lima, precum și Edgardo Mercado Jarrin, prim-ministru și ministru al apărării, Miguel Angel de Ia Flor Valle, ministrul afacerilor externe, și alte înalte oficialități peruane.înmînînd președintelui Nicolae Ceaușescu Marea Cruce a Ordinului Soarelui — cea mai înaltă distincție a Republicii Peru —, președintele Juan Velasco Alvarado a declarat :Decorația pe care v-o înmî- nează astăzi Peru, prin interme-

diul meu, este cea mai înaltă distincție pe care poporul nostru o acordă oamenilor iluștri, care s-au dovedit prieteni ade- vărați ai națiunii peruane.In această decorație sint înmănuncheate sentimentele acestei patrii latino-americane față de poporul român și, în mod deosebii, față de conducătorul său suprem. Este dorința noastră cea mai sinceră ca dumneavoastră s-o purtați ca o mărturie, întotdeauna, a vizitei dumneavoastră care îi onorează pe toți peruanii. Decorația să servească, totodată, prietenia crescin- dă. pe bază de respect între cele două națiuni ale noastre prietene.Primiți, domnule președinte, Marea Cruce a Ordinului Soarelui al Republicii Peru, împreună cu cele mai călduroase urări din partea mea și a compatrioților mei pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru tri-

umfu! glorioasei cauze a porului dumneavoastră.Mulțumind, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spus :Doresc să exprim cele calde mulțumiri pentru decorație pe care mi-ați nat-o, astăzi, în numele porului peruan, Marea a Ordinului Soarelui al blicii Peru.Văd în aceasta o cinstire nu numai a mea, ci, in primul rind, a poporului român, o expresie a relațiilor de colaborare și prietenie dintre popoarele noastre. .Această înaltă distincție inii va reaminti permanent de vizita pe care am făcut-o în țara dumneavoastră, de convorbirile pe care le-am avut, de impresiile deosebit de plăcute pe care le
(Continuare în pag. a IlI-a)
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TINEREȚE 
EDUCAȚIE 

RĂSPUNDERI

mai înalta inmî- po- Cruce Repu-
PORT

Ieri, fotbaliști 
români în 

confruntări.
internaționale

Portisch 
conduce 

la Portoroj 
(în pag. a 7-a)

Ieri. la ora 1,50 de minute, termocentrala Brăila prin primul grup 
termoenergetic de 210 Megawati a Început să producă. Cronica înăl
țării acestei cetăți de lumină de la Porțile Brăilei și de la marginea 
de răsărit a Bărăganului cuprinde și numeroase fapte de muncă ale 
tinerilor constructori monțori care au contribuit la scurtarea terme
nelor de execuție, la intensificarea competitivității intre brigăzi pen
tru realizarea obiectivelor asumate in cadrul Întrecerii „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cincinalului Înainte de termen". Un aport 
substanțial si-au adus betoniștii din brigada Iui Ștefan Plugaru, zi
darii din formațiile conduse de Ludovic Covaci, Stan Ion, dulgherii 
Iul Ludovic Dosie șl Vasile Chirvăsuță, chesonlștii din brigada lui 
Ion Coman. In fruntea întrecerii dintre montori care au asamblat 
peste 30 000 tone echipamente s-au situat tinerii din formațiile con
duse de Gheorghe Tudosie, Mihai Vasiliev șl Cslbi Andrei. De sub
liniat că cei ce vor asigura exploatarea termocentralei. în marea lor 
majoritate fiind tineri, s-au pregătit intens, ei adăuglndu-și șl o în
semnată contribuție la efectuarea montajului. Gheorghe Pană, Ema- 
noil Avram și Virgil Negulescu, sint doar trei dintre acești tineri 
care în noaptea premierei primeau lumină nu numai de la termo
centrală ci și de la propriile fapte, de la propriile inițiative.

I. CHIRICDESPRE
SPECULA CU
PRIETENIA ?

FRUMOS
de MIHAI STOIAN

1

Foto: O. PLEC AN

Elevi la cules

de struguri

Ne aflăm la Ferma 6 Lunca, aparținînd I.A.S. Urziceni. Un vînt aspru și rece care apleacă copacii și mătură trist frunzele moarte. Pătrundem în vie: pe șirurile lungi, perfect aliniate, zeci de băieți culeg struguri. Sînt liceeni din Fierbinți. în 17 septembrie, la ora 8 dimineața au fost la festivitatea de deschidere a cursurilor. Cîteva cea-
MARIETA VIDRAȘCU

— Bă, Vasile, vii acasă ?Interpelatul, aflat într-un grup tocmai la celălalt capăt al coridorului, se înroși de necaz.— Scuzați-mă, tovarăși, rosti el către interlocutori.Apoi spuse cu voce tare, răspicat, pentru ca omul care-1 strigase să audă bine și să priceapă :— Nu, tovarășe Gheorghe. Am o ședință.— Bine, Vasile ! răcni din nou, familiar, celălalt. Atunci trec pe Ia tine diseară, să te fac o tablă.— Nu pot, nu-s acasă. Sînt chemat la minister.— Aha ! Bine, atunci altădată. Să trăiești, mă, te-am pupat.Și „tovarășul Gheorghe" pomi cu pași mîndri, cu orgoliul evident satisfăcut, către ușa liftului.

Cel căruia i se adresase, vizibil jenat, reluă discuția cu cei cițiva directori de școli care îl asaltau cu tot felul de probleme. Avusese loc o consfătuire importantă și i se solicitau date, explicații, alte și alte amănunte cu privire la modul de îndeplinire a unora din măsurile anunțate.— Aș vrea să vă rețin atenția încă două-trei minute, îi respectuos, unul dintre tori, la sfîrșitul discuției.— Știți, acum, că am singuri, vreau să vă i că profesorul Gheorghe, cel care v-a strigat adineauri, nu-și prea face datoria, lipsește de la ore, intirzie, vorbește urit cu elevii...— Și de ce nu luați măsuri ? Doar îi sînteți director...— Am să vă explic. Tovarășul Gheorghe se laudă pe unde poate că e prieten cu dumnea-

spuse, direc-i rămas informez

(Continuare în pag. a Vil-a)

voastră, că ați fost colegi de liceu și că ați jucat volei în a- ceeași echipă. A creat un adevărat mit printre ceilalți profesori cu privire la această relație. Toți se sfiesc, din acest motiv, să-I critice, să-l pună la punct. Am văzut și adineauri că sînteți foarte intimi...Inspectorul general roși tru a doua oară.Intîmplarea de mai sus fost relatată, cu o notă deautocritic, chiar de eroul ei principal, într-o discuție purtată în cabinetul inspectorului general școlar al unuia din județele țării.Cazul mi s-a părut demn de a reprezenta punctul de pornire într-o dezbatere despre INTIMITATE, despre FAMILIA-
OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a Vl-a)

pen-mi-a umor

Cdre-ar fi definiția frumosului ? Greu de spus. Unii zic : ,,Nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-mi place mie"... sau „Gusturile nu se discută '... Să fie chiar așa ? Strădaniile calificate pe care forurile noastre cultUral-artistice le depun de atîția ani iși dau roadele binevenite, căci - să nu uităm - nu numai o piesă bună de muzică ușoară are, de pildă, succesul cuvenit, ci și un concert simfonic de înaltă clasă (cum a fost, nu de mult, la Brașov, cu compoziții exclusiv românești). Dacă vreți, nici nu-i obligatoriu, vorbind despre frumos, pe treptele sale cele mai înalte - ale artei - să excludem din discuție problemele frumosului cotidian, înțele- gînd printr-asta : felul în care au învățat - da, au învățat ! — oamenii să se îmbrace, să-și mobileze și să-și aranjeze casele, să-și construiască spațiile de muncă și de odihnă, de distracție (cu unele excepții, evident, la care am renunța cu toții, cu dragă inimă, căci n-avem deloc nevoie de o astfel de... întărire a regulei). Deci, de regulă, frumosul a cîștigat teren în existența noastră cotidiană, și ar fi destul să facem apel la memorie, pentru a redescoperi — în trecut - termenii de comparație : garduri sordide cu așa-zise picturi, ghipsuri - de la Afrodita la Napoleon - expuse prin Moși, și așa mai departe...Dar poate că n-aș fi consemnat cele de mai sus, devenite,
k. (Continuare în pag. a V-a)
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Președintele Nicolae Ceaușescu primit eu căldură 
in orașul și provincia Trujillo

După cum s-a relatat, în dimineața zilei de marți, președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită in orașul Trujillo și provincia cu același nume, situate în departamentul Libertad. împreună cu conducătorul statului nostru au plecat tovarășii Ștefan Andrei, George Macovescu ți Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat.Oaspeții au fost însoțiți de ministrul peruan al agriculturii, general Enrique Valdes Angulo, precum și de general Ghuiller- roo Arbullu Galliani, șeful suitei militare oficiale puse la dispoziția șefului statului român, Augusto Arzubiaga Rospigliosi. ambasador, delegat permanent de onoare, și Guillermo Loch- mann, director general al Protocolului de stat.După un zbor de circa o oră, avionul ajunge la Trujillo, unul din cele mai mari orașe ale țării. Pe aeroportul „Huanchaco“ au venit sfi-1 salute pe președintele Consiliului de Stat, generalul Rudecindo Zavaleta Rivera, comandantul celei de-a șaptea divizii motorizate și coordonator general al rețelei cooperativelor agricole de producție, colonel Jorge Ruiz Lombardi, prefectul departamentului Libertad. și alte oficialități locale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare. Cetățenii aflați în incinta aerogării aplaudă indelung pe înalții reprezentanți ai poporului nostru. Dincolo de porțile aeroportului, pe o distanță de citeva sute de metri, se află a- liniați cadeții școlii de infanterie marină.Pe străzile orașului s-au adunat numeroși locuitori, foarte rnulți dintre ei tineri, care fac o călduroasă manifestare de simpatie conducătorului român. Ei au răspuns cu bucurie chemării Consiliului provincial Trujillo de a-i intîmpina sărbătorește pe solii poporului nostru.în piața din fața primăriei domnește o mare însuflețire. Mulțimea ovaționează puternic pe conducătorul României socialiste, care răspunde cu prietenie aclamațiilor ce răsună din toate părțile. Ieșind în întâmpinarea oaspeților, primarul Virgilio Vani ni de Lob Rios, mulțumește pentru
Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCUDomnule primar. Domnule ministru, Domnule prefect. Doamnelor și domnilor,Aș dori înainte de toate, să vă mulțumesc dumneavoastră și locuitorilor orașului Trujillo pentru primirea cordială pe care ne-ați făeut-o. Vedem în aceasta o expresie a sentimentelor față de poporul român, sentimente pe care, de asemenea, și poporul român le. nutrește față de poporul dumneavoastră.Totodată, vă adresez dumneavoastră și tuturor locuitorilor orașului Trujillo un salut călduros din partea noastră, a poporului român. Este pentru noi o deosebită bucurie că. vizitînd Republica Peru, am putut să facem o scurtă vizită și in orașul dumneavoastră ; pentru acest prilej exprim mulțumiri cordiale președintelui Velasco Alvarado, care ne-a inclus în program și această vizită.Intr-adevăr, vizita pe care o Întreprindem în țara dumneavoastră. ca și în celelalte țări ale Americii Latine, are drept scop de a pune bazele unei colaborări rodnice, pornind de la faptul că, în lumea de astăzi, popoarele trebuie să conlucreze strîns între ele.Mai cu seamă popoarele care pășesc acum pe calea dezvoltării eeonomico-sociale trebuie să-și unească eforturile pentru a asigura un progres mai rapid in dezvoltarea economică și socială, in ridicarea bunăstării generale a ponorului, pentru a-și consolida independența și suveranitatea națională.Poporul român a cunoscut, secole de-a rindul, asuprirea străină, a dus lupte grele pentru a-și cuceri această independență națională. De aproape 30 de ani, el a trecut la făurirea unei noi orinduiri sociale, oriu- dtiirea socialistă, și a obținut Succese remarcabile pe această cale. Producem astăzi. în industrie, de 25 de ori mai mult decît înainte de război. A crescut
LaUrmătorul obiectiv inclus în programul vizitei este marea cooperativă „Casa Grande", a- flată la o distanță de cițiva zeci de kilometri de capitala provinciei. în drum se străbate platforma industrială a orașului Trujillo. Cortegiu! oficial iși încetinește mersul pentru citeva clipe in dreptul unui teren care, în scurtă vreme, se va transforma în șantier : aici este amplasamentul viitoarei Uzine de mașini-unelte ce va fi construită in cooperare ru România — o nouă dovadă concretă a solidarității în fapte a tării noastre cu statele ce luptă pentru dezvol- 

cinstea deosebită făcută orașului prin această vizită. Oaspeții sînt apoi invitați în sala de reuniuni a Consiliului municipal, împodobită cu tablouri ale luptătorilor pentru libertatea Perului, ce amintesc de gloriosul trecut revoluționar al acestui oraș, primul din Peru care a înlăturat jugul dominației coloniale spaniole. Asistăm la o impresionantă ceremonie prin care președintele Nicolae Ceaușescu este proclamat oaspete ilustru al orașului Trujillo, înmînîndu-i-se, totodată, medalia de onoare a acestui oraș.Primarul orașului, în numele populației din Trujillo, al Comitetului municipal și al Consiliului provincial, adresează președintelui român cel mai cordial salut de bun venit. Vizita dumneavoastră, arată vorbitorul, reafirmă și impulsionează legăturile de frăție care ne unesc cu guvernul și poporul României. Vă primim în această casă, care este casa poporului, cu entuziasm și admirație pentru că știm că viața dumneavoastră este consacrată slujirii fără preget a celor mai autentice interese ale poporului dumneavoastră, atît de iubitor de libertate și de dreptate socială, po

nivelul de trai al poporului, s-au dezvoltat invățămintul, știința, cultura șî, mai presus de toate, poporul a lichidat pentru totdeauna atit asuprirea străină, cit și asuprirea claselor dominante din propria țară, devenind pe deplin stăpîn pe destinele sale, pe bogățiile naționale, pe care le folosește în scopul dez- voltării generale a țării, al ridicării bunăstării sale materiale și spirituale.Tocmai datorită faptului că toate bogățiile sînt în propriile miini, că poporul își construiește în mod conștient viitorul său, am putut obține, in acești 30 de ani, asemenea rezultate. Am transformat o țară rămasă in urmă din punet de vedere industrial, cu o agricultură înapoiată, într-o țară cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură în plină înflorire, am asigurat națiunii noastre un nivel de viață, material și spiritual. ridicat, adevărata independență și suveranitate, un loc demn în familia națiunilor lumii.Iată de ce întregul popor român sprijină activ politica guvernului și a partidului nostru, știind că aceasta corespunde pe deplin intereselor sale vitale. Totodată, știm că este necesară o strinsă solidaritate internațională. Dezvoltăm larg relațiile cu toate țările socialiste, adincim colaborarea și solidaritatea cu toate statele care au trecut pe calea dezvoltării independente. Știm că solidaritatea acestor state este esențială pentru ca ele să-și poată făuri o viață demnă, de dreptate socială, de independentă și suveranitate. Nu este posibilă făurirea unei noi orinduiri. a unei lumi mai drepte și mai bune, fără unitatea tuturor forțelor naționale, fără a merge ferm pe calea realizării acestor obiective.Apreciem, de aceea, in mod deosebit, activitatea pe care Guvernul revoluționar al țării dumneavoastră, sub conducerea președintelui Velasco Alvarado, o desfășoară pentru dezvoltarea 
cooperativa tare de sine stătătoare, pentru consolidarea independenței și suveranității naționale.Panglica asfaltată a șoselei trece printr-un deeor natural auster, o zonă deșertică. mărginită de spinări stincoase, fără pic de vegetație : este lanțul Anzilor Occidentali. Ai impresia că orice urmă de viață este aici practic imposibilă. Treptat, insă, peisajul se schimbă, galbenului pal al nisipului ia locul verdele crud al unui briu lat de mai multe sute de metri. Sînt tulpini de trestie de zahăr care vestesc că intrăm într-una din marile - regiuni producătoare ale ..aurului dulce". Parcurgem din goana mașinii o localitate al că- 

por pe care dumneavoastră îl simbolizați și îl reprezentați cu cinste.Cu mult interes — a spus în continuare primarul orașului Trujillo — am urmărit itinera- riul dumneavoastră pe continentul latino-american. Este pentru prima dată cînd un șef de stat român face o asemenea călătorie in vederea apropierii de popoarele din această parte a lumii. Noi, peruanii, sin- tem pe deplin convinși că dumneavoastră reprezentați un exemplu luminos și eroic în o- rizontul emancipării popoarelor in curs de dezvoltare. Stau mărturie pentru aceasta deceniile de luptă pentru emanciparea poporului român, popor cu o atit de bogată istorie de luptă împotriva dictaturilor, amestecului străin și dominației economice. Titlul de Erou al Republicii Socialiste România, distincție supremă pe care ați primit-o din partea țării dumneavoastră nu poate decît să recunoască meritele pe care le aveți. Lupta pe care ați desfășurat-o, intensă și fecundă, în apărarea intereselor poporului român, a dreptății și libertății rămîne înscrisă în istoria patriei dumneavoastră, în gîndul și în inimile tuturor oamenilor liberi de pe pămînt.

independentă și bunăstarea poporului, pentru progres economic și social, pentru independența și suveranitatea patriei dumneavoastră. Este un drum just și, unit întregul popor în jurul acestei politici, nimic din lume, nici o forță nu va putea împiedica poporul peruan de a-și construi viața așa cum o dorește. Aceasta este experiența noastră proprie și știm că orice popor poate să-și făurească un nou destin dacă acționează în strinsă unitate, dacă respinge orice încercări ale forțelor de dominație străine sau ale forțelor reacționare interne și merge consecvent pe drumul progresului, sprijinind și înfăptuind toate măsurile in vederea bunăstării și independenței. Fără îndoială că drumul dezvoltării nu este ușor. Propria noastră experiență a arătat că a trebuit să învingem multe greutăți. Mai avem și acum multe de făcut pentru a ajunge la societatea socialistă multilateral dezvoltată, care să asigure din plin cetățenilor satisfacerea tuturor necesităților materiale și spirituale : dar ceea ce am realizat, tocmai mergînd cu fermitate pe acest drum, constituie o mărturie a faptului că fiecare popor poate să-și realizeze năzuințele sale, așa cum dorește el.Mai sînt popoare care gem sub dominația străină. România sprijină activ mișcările de eliberare nc.țională. Trebuie să întărim solidaritatea în lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, a amestecului în treburile interne, împotriva colonialismului și neocolonialismu- lui. Este necesar să facem ca fiecare popor să-și poală hotări dezvoltarea sa. așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară. Fără îndoială că trebuie să dezvoltăm colaborarea cu toate statele pe princininl coexistenței pașnice, pornind de la necesitatea respectării egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne.
„Casa Grande"rei nume are o rezonanță specific indiană. Chicama, așezare modestă, dar care nu a vrut în nici un chip să lipsească de la această mare sărbătoare a prieteniei dintre popoarele român și peruan. De o parte și de alta a șoselei s-au adunat toți locuitorii. cu mic cu mare, care aclamă eu entuziasm. confirmînd ceea ce stă scris pe marea banderolă de la intrarea în acest o- rășel : „Chicama da la bienve- nida al presidente Ceaușescu" (Chicama adresează salutul de bun venit președintelui Ceausescu).Ospitalitatea deosebită. firea primitoare și generoasă a locuitorilor acestor meleaguri, prin a

Exprimînd satisfacția concetățenilor noștri pentru vizita dumneavoastră, Consiliul provincial Trujillo a acordat numele „România" unui parc din orașul nostru în semn de omagiu față de republica dumneavoastră și totodată în semn de amintire pentru prezenta dumneavoastră pe meleagurile noastre.De asemenea, Consiliul municipal și cel provincial a hotărit să vă acorde titlul de oaspete de onoare și să vă înmîneze Medalia de aur a orașului și provinciei, hotărîri pe care eu le îndeplinesc cu convingerea că relațiile dintre țările noastre, Peru și România, vor deveni tot mai strînse, spre binele ambelor noastre popoare.în ovațiile celor de față, vorbitorul încheie cu cuvintele : „Sinteți oaspete ilustru al orașului Trujillo".Primarul Vanini luminează a- poi președintelui Consiliului de Stat diploma prin care este proclamat oaspete ilustru și îi fixează de reverul hainei Medalia de onoare.Crainicul postului de radio a- nunță : „Ascultați acum vocea României". Primit cu aplauze îndelungate îa cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tocmai o asemenea politică a promovat și promovează în mod activ România pe plan internațional, în relațiile sale cu toate statele lumii.Avem o perspectivă minunată în fața noastră. Popoarele au obținut succese mari, se ridică cu tot mai multă hotărîre la luptă pentru a fi stăpine la ele acasă. Sintem convinși că, întărind solidaritatea și colaborarea între ele, popoarele vor impune iii întreaga lume dreptul fiecărui popor de a-și făuri o viață mai dreaptă și mai bună, o lume a păcii, a colaborării.In acest spirit desfășurăm întreaga noastră vizită în țările Americii Latine și sintem convinși că vom obține o dezvoltare mai puternică a colaborării și intre România și Peru, deoarece această colaborare corespunde intereselor ambelor noastre popoare, progresului lor, independenței, bunăstării lor, cit și cauzei generale a progresului social, a păcii în întreaga lume.în încheiere, vă urez dumneavoastră să obțineți succese tot mai mari în dezvoltarea economică și socială, și. împreună cu întregul popor, să înfăptuiți politica de făurire a unei lumi mai drepte, mai bune, de solidaritate cu toate popoarele din America Latină, cu toate popoarele lumii.Vă doresc multă sănătate și multă fericire. (Aplauze puternice, prelungite).Cuvintele președintelui Ceaușescu sînt subliniate în repetate rînduri cu. puternice a- plauze.în încheierea ceremoniei, președintele român este invitat să semneze în marele registru al Consiliului Municipal ce va păstra consemnate pentru posteritate toate amănuntele acestui eveniment memorabil în istoria orașului, a relațiilor de prietenie româno-peruane.în saloanele alăturate, oaspeți și gazde ciocnesc apoi o cupă de șampanie. • 
căror aprigă încleștare cu natura. la poalele munților golași, s-a născut viața, deșertul fiind învins pas cu pas, avem prilejul să le cunoaștem din plin la „Casa Grande", vestită cooperativă pentru producerea zahărului, cea mai mare de pe întreg continentul latino-american. Dacă acum mai bine de 150 de ani pornea din Trujillo flacăra luptei pentru neatirnarea țării, astăzi pe aceleași locuri se desfășoară cu succes una din marile bătălii pentru deplina independență economică. Trujillo face parte din acele provincii care. în urma reformei a- grare. inițiată acum patru ani de guvernul președintelui Velasco

Alvarado, a lichidat proprietatea latifundiară.Considerată una din cele mai profunde din America Latinfi, reforma agrară a Îmbinat, exproprierea marilor „haciendas" (moșii) cu înființarea „comunităților agricole", ce îmbracă forma unor multiple și variate tipuri de cooperative de producție. în spiritul tradițiilor comunității agricole incașe, cooperația de producție a devenit forma dominantă de cultivare a pământurilor expropriate, cooperativele preluînd nu numai suprafețele cultivate, dar și industriile prelucrătoare ale produselor a- gricole (îndeosebi fabricile de zahăr) ce se găseau pe latifundii.Exemplul cel mai tipic In a- cest sens îl constituie tocmai „Casa Grande", uriașa cooperativă de producție a trestiei de zahăr, ce dispune de o suprafață de aproape 30 500 ha. Pînă în 1969, „Casa Grande" era o întreprindere particulară, aparținînd firmei Gildemeister, un veritabil imperiu al trestiei de zahăr. Astăzi ea aparține cooperatorilor care sînt mîndri de rezultatele ce le-au obținut in cei patru ani de muncă liberă. în interesul propriu, și care sînt astăzi bucuroși că pot împărtăși aceste succese prietenilor din România.Bucuria lor a îmbrăcat forme din cele mai emoționante, de la
Cuvîntarea generalului

RUDECINDO ZAVALETA RIVERA
Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCUExcelență, domnule Nicolae Ceaușescu președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

Distinsă doamnă Elena 
Ceaușescu,Autorități ale provinciei Trujillo, frați cooperatori, doamnelor și domnilor.In numele celor 25 000 de lucrători din industria zahărului, care, prin eforturile lor, pun în practică marile idealuri revoluționare, ale suveranității, dreptății sociale și participării, vă transmit dumneavoastră, Excelență, domnule președinte, și distinsei dumneavoastră suite, salutul unui popor care. pe baza unei doetrine proprii, iși croiește propriul și adevăratul său drum al eliberării, un popor care salută în dumneavoastră, domnule președinte, pe conducătorul unei țări și al unui popor care a transpus in viață principiile independenței și respectului absolut al suveranității tuturor națiunilor lumii.în calitate de coordonator general al rețelei cooperativelor agricole de producție, ca general al armatei peruane și ca militant ai acestei revoluții — care astăzi pune bazele unei noi ordini economice, politice și sociale, în cadrul căreia se va desfășura viața viitoarelor generații de peruani —J vreau să vă prezint o istorie adevărată, pentru că revoluția nu are nevoie s-o inventeze, o istorie care se trăiește zi de zi sub puternicul soare al nordului peruan, pe cîmniile întinse ale trestiei de zahăr, pe care, o parte. Ie-ati văzut cu citeva momente mai înainte.Citeva întreprinderi străine sau proprietăți particulare ale oligarhiei agrare naționale reușiseră să concentreze în miiniie lor cele mai bogate păminturi ale țării. Deținerea acestor pămînturi Ie dădea nu numai putere economică, ci și o putere politică : dar a sosit și 24 iunie 1969, dată care marchează o piatră de hotar în istoria peruană. dată la care vechea ordine s-a destrămat, dată la care s-a spus în mod hotărit și revoluționar : „Țărane, patronul n-o să mai trăiască din sărăcia ta“. La 48 de ore după această hotărîre anunțată de către generalul de divizie Juan Velasco Alvarado, conducător al revoluției peruane, statul a preluat principalele latifundii cultivate cu trestie de zahăr. în acest fel, printr-o acțiune fermă, reforma agrară a sfărîmat din rădăcini puterea oligarhiei latifundiare și exploatatoare.Din acel moment, în care a fost promulgat articolul 1 al dccretului-lege 17 716. s-a știut că este vorba de un proces integral. destinat să înfăptuiască o deplină transformare a structurii agrare a tării, menit să înlocuiască regimul latifundiilor și minifundiilor printr-un sistem just al proprietății și exploatării pămintului.Inițiată ca o verigă fundamentală a revoluției de la 3 octombrie 1968, reforma agrară a devenit pilonul fundamental al dezvoltării sociale și economice a țării, prin crearea unei noi ordini în domeniul agriculturii, care să garanteze dreptatea socială pentru țărani, să ducă la creșterea producției și a produc- 7 tivitătii sectorului agrozootehnic, asigurind. in același timp, creșterea veniturilor țăranilor, în acest fel. pămintul constituie baza stabilității economice a lucrătorului agricol, baza bunăstării sale, garanția demnității și libertății sale. Mai mult, oamenii muncii de pe ogoarele peruane au in prezent acces la mijloacele de producție, iar principiul ..pămintul este al celor care îl muncesc" constituie intr-adevăr dovada caracterului revendicativ al reformei agrare amintite.Reforma agrară a început cuMiercuri, 19 septembrie, în prezenta tovarășului Ion Pățan. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, și a lui Alberto Jimenez de Lucio, ministrul peruan al industriei și comerțului, a lui Raul Meneses Arata, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, au fost semnate : Contractul pentru construirea unei fabrici de mașini-unelte în Peru in cooperare între cele 

marile lozinci care pot fi întîl- nite în tot cuprinsul cooperativei : „Casa Grande, ejemplo de la reforma agraria peruana os da la Bienvenida", „El Pueblo Casagrandino Brinda su cordial saludo al presidente de Rumania" („Casa Grande pildă a aplicării reformei agrare peruane, vă spune bun venit", „populația „Casei Grande" transmite salutul său cordial președintelui României"), pînâ la primirea rezervată oaspeților dragi, primire a cărei căldură poate fi cu greu zugrăvită în cuvinte.în sala mare de conferințe a sediului cooperativei, care s-a dovedit neîncăpătoare — numeroși muncitori cooperatori um- plind pînă la refuz și scuarul din fața sediului —, are loc un însuflețit miting. Făcîndu-se interpretul sentimentelor vibrante ale celor 4 500 de cooperatori și ale familiilor lor, ce însumează 35 000 de suflete, președintele Consiliului de conducere al cooperativei, Umberto Justiniano Sagardia adresează un salut izvorît din inimă președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți reprezentanți români.El înfățișează apoi, pe scurt, ce reprezintă „Casa Grande" în ansamblul economiei naționale și, în general, în ansamblul ex

latifundiile cultivate cu trestie de zahăr, pentru că aici era concentrată puterea economică și politică a oligarhiei latifundiare ; pentru că aici se ridica deosebit de acut problema concentrării asfixiante a bogăției în miiniie unui număr restrîns de oameni și în dauna țăranilor peruani.Acum, marile cooperative n- gricole de producție (C.A.P.), a căror conducere se află direct în miiniie lucrătorilor agricoli, ii atestă pe aceștia nu numai ca proprietari legitimi ai pămîntu- rilor, ai fabricilor de zahăr și serviciilor respective, ci și ca adevărați conducători, capabili să administreze aceste importante nuclee ale producției in scopul apărării intereselor lor. Au fost infirmate acele „argumente" ale vechilor grupuri aflate Ia putere, potrivit cărora țăranul peruan, muncitorul peruan nu este capabil să conducă și să-și administreze propriul destin. Este datoria sfatului, da, să-i sprijine pe lucrătorul agricol, să-l pregătească să ajungă Ia forme organizatorice adecvate pentru a-și desfășura cu succes noul rol pe care îl are în viața țării.Excelentă domnule președinte, acest scurt rezumat asupra felului cum s-a creat cel mai dinamic sector ai economiei agrare peruane are pentru revoluție o valoare de document, mărturie a faptului că omul solidar — care va trăi în mijlocul unei democrații a participării depline — se formează in cadrul cooperativelor agricole de producție, se călește zi de zi în activitatea revoluționară, ea protagonist principal al istoriei, cu hotărîrea neclintită de a lupta pentru deplina sa realizare in cadrul unei adevărate dreptăți sociale. Această esență politică a umanismului revoluționar reprezintă poziția noastră fermă in lupta împotriva subdezvoltării și împotriva imperialismului, in oricare din formele sale.Din acest punct de vedere, pozițiile României și Perului coincid. Ministrul nostru de externe, generalul Miguel Angel de la Flor Valle, a reafirmat acest lucru la Alger, iar Excelența sa domnul președinte al României a exprimat aceasta cînd a prezentat atitudinea hotărită și demnă a țării sale ca națiune suverană, independentă și convinsă de dreptul fiecărui popor de a hotări el însuși asupra propriului destin, in conformitate cu aspirațiile Și interesele sale.Ținind cont de toate acestea, România a fost prima țară din sistemul socialist cu care Guvernul revoluționar al forțelor armate peruane a stabilit relații diplomatice complete. Legăturile frățești stabilite, dincolo de distanțele geografice sau politice, s-au întărit continuu, iar astăzi au atins un grad și mai inait cînd orașul Trujilio, ținut al unor nobile tradiții de libertate, are privilegiul să vă declare oaspete ilustru, cînd „Casa Grande" — cea mai mare cooperativă agro-industrială de zahăr din lume — plină de mîndrie, primește prima vizită pe care un șef de stat din altă țară o face la un centru unde se muncește și unde se înfăptuiește revoluția. unde nu există patroni și nici exploatare, unde bogăția se află în miiniie comunității, ridi- cind pe membrii aeesteia la un nivel de viață superior.Prezența dumneavoastră, aici, domnule președinte, precum și a distinsei dumneavoastră suite, ne bucură și ne stimulează. Ea ne aduce încurajarea unui popor frate, moștenitor al unor tradiții glorioase și luptător hotărit pentru pace și fraternitate între oameni.Excelență domnule președinte, distinși însoțitori, bine ați venit la „Casa Grande" 1Trăiască România 1Trăiască Peru 1 două țări în cadrul unei societăți mixte și Contractul pentru exportul din România de material rulant în Peru.
★Tovarășul Bujor Almășan. ministrul minelor, petrolului și geologiei, însotit de specialiști români și peruani, a făcut o vizită în zona Antamina din Anzii Cordilieri, spre a examina ză- cămîntul de cupru care face o- biectul unei societăți mixte româno-peruane.

perienței peruane. In primul rind, ea asigură o mare parte a producției de zahăr a țării (cele aproape 250 000 de tone obținute în 1972 au constituit, 27,2 la sută din totalul producției pe țară), fiind, în același timp, o importantă sursă de devize ; în al doilea rind, aici a fost atinsă cea mai înaltă productivitate pe fiecare muncitor ; în al treilea rind, s-a cristalizat un nou model de administrare a treburilor proprii de către cooperatori înșiși ; și în al patrulea rind, s-a realizat o creștere substanțială a nivelului de trai al cooperatorilor, care beneficiază acum de un număr sporit de școli, locuințe, de un sistem larg de ocrotire a sănătății etc.Adresîndu-se numerosului auditoriu, vorbitorul a ținut In continuare să prezinte datele e- sențiale ale biografiei președintelui Ceaușescu, subliniind intrarea sa de la cea mai fragedă virstă în mișcarea revoluționară, patriotismul profund, activitatea clocotitoare pusă in slujba binelui poporului român. Cuvintele vorbitorului au fost acoperite în repetate rinduri de aplauze puternice ale celor de față.Arățînd că România a fost primai țară socialistă care a stabilit relații cu Peru și salu- tind totodată mesajul de pace și prietenie pe care țara noastră, prin președintele său, îl a

Domnuie ministru. Domnule general, Domnule prefect,Domnule președinte al cooperativei,Doamnelor și domnilor. Dragi prieteni cooperatori,Aș dori să încep prin a adresa tuturor cooperatorilor din „Casa Grande" un salut călduros din partea cooperatorilor din România. Și în țara noastră, țărănimea a lichidat pentru totdeauna vechea orinduire, Ia fel ea întregul popor, de altfel, și, in slrinsă alianță cu clasa muncitoare, a înfăptuit reforma agrară, cooperativizarea, a ohți- nut succese remarcabile în creșterea producției, în ridicarea bunăstării sale materiale.Am ascultat cu multă atenție și mult interes cuvîntarea președintelui cooperativei și a directorului, care au înfățișat pe larg modul cum s-a transformat viața țărănimii și muncitorimii pe aceste meleaguri.Ne aflăm de puține zile în patria dumneavoastră. Am putut constata cu multă satisfacție că guvernul dumneavoastră revoluționar, sub conducerea președintelui Alvarado Velasco, înfăptuiește un larg program de transformări revoluționare, de transformări sociale, de dezvoltare pe un drum nou a Perului, de întărire a independenței și suveranității naționale. Ne bucură toate aceste rezultate și drumul pe care mergeți dumneavoastră. ne bucură succesele obținute de cooperativa dumneavoastră. Știm din propria noastră experiență ce poate realiza un popor devenit stăpin pe bogățiile naționale, pe destinele sale și care este hotărit să-și făurească o viață nouă, în care I să domnească dreptatea socială, in care tot ceea ce se produce să aparțină întregului popor și să asigure deplina manifestare a personalității umane, a suveranității și independentei.România făurește o societate socialistă. Am obținut succese remarcabile. Am dezvoltat puternic industria, agricultura. Am dezvoltat invățămintul, știința, am ridicat nivelul de cultură al întregului nostru popor. Dacă am compara situația de acum 30 de ani din România cu stadiul de dezvoltare de astăzi, arn putea spune eă am parcurs, într-o perioadă scurtă, cîteva etape istorice, ceea ce a făcut ca România să devină o tură cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură înaintată, in care poporul duce o viată din ce in ce mai bună.Nu a fost ușor, dragi prieteni; am avut multe greutăți de învins. Erau citeva mii de mari latifundiari, care stăpineau peste 60 la sută din pămînt. Acum avem circa 3 000 de cooperative, in care lucrează împreună peste 3 milioane de cooperatori. Înainte existau in România 5 000 de tractoare mici, iar acum în a- gricultura românească lucrează 120 000 tractoare de diferite mărimi și întreaga gamă de mașini agricole. Aș vrea să menționez că înainte importam tractoare, iar acum le producem în România și, deoarece producem anual 40 900 de tractoare, avem și disponibilități de export.Nu aș vrea să vorbesc acum mai mult despre ceea ce am realizat, dar sper că domnul ministru, domnul general și președintele cooperativei vor primi invitația mea de a trimite o delegație de cooperatori, in frunte cu domnul președinte, în România pentru a cunoaște activitatea cooperatorilor români și pentru a stabili o colaborare intre cooperativele noastre. Veți avea deci posibilitatea să cunoașteți nemijlocit ce înseamnă orinduirCa socialistă, ce a adus cooperativizarea agriculturii țărănimii din România. De aceea, ascultând ceea ce ați spus dumneavoastră, am avut în față imaginea muncii țărănimii românești, pentru a-și crea bunăstarea materială și spirituală, pentru a face din cooperative unități puternice care să le asigure atît bunăstarea lor, ca și creșterea avuției naționale a întregului popor. Mă bucur că și cooperativa dumneavoastră și. după cit am inteles, și alte cooperative au asemenea rezultate, care demonstrează că drumul cooperativizării agriculturii oferă condiții minunate pentru a

duce popoarelor latino-amerl- cane, președintele Consiliului de Administrație a exprimat. In încheiere, urarea ca relațiile dintre cele două țări ale noastre să se întărească continuu.în continuare, prin intermediul unor grafice și diagrame, directorul general al cooperativei, Jorge Young Mongrut, a e- vidențiat în mod sugestiv marele progres Înregistrat de „Casa Grande" după organizarea sa pe baze noi, cooperatiste, subliniind creșterea de mai multe ori a beneficiilor distribuita muncitorilor cooperatori, în comparație cu cele din perioada fostei firme particulare — ca un exemplu concludent de valorificare în interesul propriu a unei importante bogății naturale.Vorbitorul a exprimat gratitudinea tuturor muncitorilor cooperativei „Casa Grande", a întregului popor peruan, pentru solidaritatea și sprijinul pe care România socialistă, președintele său le manifestă față de popoarele latino-americane.A luat apoi cuvîntul generalul Rudecindo Zavaleta Rivera, coordonator general al rețelei cooperativelor agricole de producție.Primit cu însuflețite aplauze, eu puternice aclamații, ia cuvln- tul tovarășul Nicolae Ceaușescuj 

lichida mai repede starea de inapoiere, pentru a spori pe a- ceastă cale bunăstarea cooperatorilor, ca și avuția generală a țării, deci bunăstarea întregului popor. Pentru eă, piuă la urmă, rezultatele și din agricultură, și din industrie, și din alte sectoare ajută la creșterea veniturilor și bunăstării fiecărui muncitor și țăran, dar contribuie totodată la creșterea avuției generale, la creșterea bunăstării întregii țări, la consolidarea independentei și suveranității naționale, de aceea independenta, suveranitatea nu pot fi garantate decît dacă fiecare popor iși făurește o economie puternică și este pe deplin stăpin pe toate bogățiile.din țara respectivă, Ie folosește în scopul progresului său general.Ne bucură faptul că guvernul dumneat'oastră, în care armata ocupă un loc de frunte, are asemenea rezultate. De altfel, trebuie să vă spun că și în România, în întregul proces de transformare revoluționară, incepind cu Insurecția națională de acum 29 de ani, armata a ocupat un loc important, că s-a alăturat in întregime intereselor generale ale poporului, a dus lupta pentru eliberarea tării, apoi a participat activ și a militat pentru toate transformările revoluționare din tara noastră. Armata a participat nu în general, ci in mod concret, inclusiv în sate, în întreprinderi, in cartiere, la întreaga activitate de transformări revoluționare ale societății și, in felul acesta, ea s-a contopit cu interesele generale ale națiunii noastre și constituie o forță puternică in construcția socialismului, în apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității tării. De aceea, înțelegem bine ceea ce s-a întâmplat in tara dumneavoastră. Știm că rolul armatei nu este decît a servi poporul, de a face totul ca poporul să poată să ducă o viață mai bună, să aibă asigurate independența și suveranitatea. Din propria noastră experiență știm că, atunci cînd armata merge pe o asemenea cale, ea se va bucura de sprijin, de simpatia întregului popor și, intr-adevăr, in strinsă unitate cu întregul popor, în care cuprind întotdeauna și armata, se va putea asigura mersul tot mai hotărit înainte.Intre țările noastre a-au stabilit relații bune de colaborare și prietenie, iar vizita pe care • facem acum este tocmai expresia acestor bune relații, a dorinței de a pune bazele unei colaborări multilaterale. Pot spune aici că, deja din discuțiile de pină acum reiese că vom încheia o serie de acorduri în multe domenii de activitate, inclusiv al agriculturii, ceea ce va crea condiții pentru ca popoarele noastre să conlucreze strins și să obțină o dezvoltare mai rapidă a economiei fiecărei țări, a bunăstării fiecărui popor in parte.Așezăm aceste relații pe principii noi, de egalitate, de respect. de neamestec în treburile interne, dar și pe avantajul reciproc. Știm bine că popoarele care pășesc pe drumul făuririi unei Vieți noi trebuie să întărească solidaritatea dintre ele, pentru că numai așa vor putea să învingă greutățile cărora trebuie să le facă față. Chiar și greutățile pe plan național pot fi mai ușor învinse cînd există o strinsă colaborare între țările care sînt angajate pe drumul făuririi unei lumi mai drepte și mai bune. Și cu atât mai mult greutățile care pot apare pe plan international. Nu uităm nici un moment că trebuie să desfășurăm încă o luptă împotriva oricăror forme de asuprire imperialistă. a colonialismului, neo- colonialismului. pentru a apăra dreptul fiecărui popor la dezvoltare liberă, corespunzător voinței sale. In această luptă trebuie să existe o strinsă solidaritate intre toate popoarele care sint angajate pe a- cest drum, iar colaborarea noastră cu Republica Peru se înscrie și în această luptă generală în care sint angajate zeci și zeci de popoare. Avem ferma convingere că, actionind în strinsă colaborare și unitate, nu va exista forță în lume să împie-
(Continuare în pag, a 111-a)

*



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 JOI 20 SEPTEMBRIE 1973

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUSESCU IN PERU
Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. a Il-a)dice popoarele noastre să meargă pe drumul pe care au pornit, că vom obține victoria în lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, că vom crea o lume mai bună pe plan internațional, în care fiecare națiune să poată să trăiască în liniște, în pace, să se consacre bunăstării și fericirii sale.Iată, dragi prieteni cooperatori, în ce direcție a acționat șl acționează România, cu ce sentimente am venit în țara dumneavoastră și în alte țări ale Americii Latine. Apreciem mult ceea ce se înfăptuiește în țara dumneavoastră, pentru că știm din proprie experiență ce eforturi trebuie făcute pentru a obține succese pe ace .t drum. Apreciem mult lupta care o desfășoară popoarele Americii Latine pentru dezvoltarea lor independentă, pentru bunăstarea lor. Știm că popoarele Americii Latine au de parcurs un drum greu, dar știm că, dacă ele vor acționa în strinsă unitate, vor putea, cu sprijinul și cu solidaritatea
★ ★Președintele Nicolae Ceaușescu își ia un călduros rămas bun de a participanții la miting. Minute în șir răsună aplauze. Din mulțime se apropie de șeful statului român un cooperator care îl roagă să accepte un dar pe care l-a lucrat cu migală și dragoste cu mîinile sale : o machetă a unei bărci asemănătoare celor cu care vechii indieni străbateau oceanul, construită din fibre de trestie de zahăr.Se vizitează apoi noile locuințe construite pentru cooperatori.In continuare, la clubul cooperativei „La Tranca" are loc un dejun cîmpenesc, oferit în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu de prefectul provinciei Libertad și de conducerea cooperativei.La sfirșitul prînzului, gazdele au oferit o surpriză : prezentarea ediției speciale a ziarului local „Satelit", infățișind in text și imagini secvențele sosirii pe aeroport și ale ceremoniei de la Consiliul Municipal din Trujillo, petrecute cu numai citeva ore înainte... In titlu cu litere mari, pe aproape jumătate din prima pagină, este adresată în limba română urarea: „Bine-ați venit la Trujillo, domnule președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România".La rugămintea reprezentanților presei locale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cl- torva întrebări. în legătură cu impresiile din Peru, președin-

La poarta oceanică 
a capitalei peruaneMiercuri dimineața, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a vizitat Serviciul Industrial al Marinei (SIMA) din Lima.Situat în portul Callao, poarta oceanică a capitalei peruane, Serviciul Industrial al Marinei are în centrul activității sale construirea și repararea vaselor militare și a navelor comerciale naționale și străine.La sosirea șefului statului român, o gardă militară a forțelor maritime peruane a prezentat onorul.Comandantul bazei militare Callao, contraamiralul Lopez de Castilla, a făcut o amplă expunere asupra istoricului acestei baze militare, ca și asupra șantierelor navale, asupra perspectivei dezvoltării lor.Președintele Nicolae Ceaușescu a vizitat șantierele, primind ample explicații asupra modului de organizare a producției și a metodelor de fabricație. Sînt urmărite, îndeaproape, lucrările de asamblare la o navă comercială cu un deplasament de 26 000 de tone.în timpul vizitei, muncitorii șantierelor salută călduros pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, care le răspunde prietenește, strînge mîna multora dintre ei.La plecare, președintele Consiliului de Stat a semnat în Cartea de onoare a „SIMA".Subliniind sentimentele de înaltă stimă ce le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca e- minent om politic, și comandant suprem al forțelor armate ale României, contraamiralului Lopez de Castilia a înmînat șefului statului român bustul amiralului Grâu, unul din eroii naționali ai Perului.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă apreciere eforturilor depuse de specialiștii militari și civili ai bazei, de muncitorii șantierului pentru dezvoltarea unei industrii navale proprii.Totodată, șeful statului român a subliniat importanța stabilirii unor legături de colaborare între constructorii de nave din România și cei din Peru.La părăsirea bazei militare Callao, au fost prezentate din nou onoruri militare. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două state.In cursul vizitei, președintele Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii George Maco-
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tuturor popoarelor progresiste din lume, să obțină victoria în lupta lor.Doresc să urez poporului prieten peruan, fraților muncitori șl țărani din Peru, intelectualității, militarilor — și mă adresez și în calitatea mea de fost general — să facă totul pentru unirea tuturor forțelor în înfăptuirea programului revoluționar pe care l-ați stabilit, pentru că a- ceasta va asigura un loc d'emn poporului peruan în marea familie a națiunilor lumii noastre, îi va asigura bunăstarea, independența și fericirea. (Aplauze puternice).Fiți siguri că poporul român va face totul pentru a dezvolta prietenia și colaborarea cu dumneavoastră, cu toate popoarele care luptă pentru dezvoltarea lor independentă, că întotdeauna veți avea în poporul român un prieten, un frate, în toate împrejurările.Trăiască prietenia și colaborarea dintre Republica Socialistă România și Republica Peru, dintre poporul român și poporul peruan. (Aplauze puternice, prelungite).
★tele Consiliului de Stat a declarat următoarele : Așa cum am mai spus, am cele mai bune impresii despre Peru, despre poporul peruan, despre progresele însemnate realizate pe calea dezvoltării independente a țării. Urez poporului țării dumneavoastră să-și continue cu același succes ca pînă acum eforturile în condițiile unei strînse unități intre toate categoriile sociale și cu toate celelalte țări latino-ameri- cane în vederea atingerii scopurilor nobile pe care și le-a propus, potrivit propriei sale voințe.La o întrebare privind modul în care apreciază România e- venimentele din Chile, șeful statului român a dat următorul răspuns : Noi am condamnat lovitura de stat din Chile și na exprimăm speranța că poporul chilian va restabili situația și va găsi resursele ca să meargă mai departe înainte pe drumul ce și l-a ales.Luindu-și rămas bun de la cooperatorii de la „Casa Grande", care, ca și locuitorii orașului și provinciei Trujillo, au făcut solilor poporului român o primire de neuitat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, celelalte persoane oficiale române, împreună cu gazdele peruane, s-au îndreptat spre aeroportul Huan- chaco, unde ceremonia plecării s-a desfășurat cu aceleași înalte onoruri militare.în cursul serii, oaspeții români s-au reîntors la Lima.

vescu, Bujor Almășan, Mircea Malița, precum și de ambasadorul României la Lima, Mircea Nicolaescu.

Solemnitatea înmînării unor înalte distincții
(Urmare din pag. I)avem despre realizările poporului frate peruan pe calea dezvoltării economico-sociale, a întăririi independenței și suveranității.Voi purta totdeauna această decorație, cu atit mai mult cu cît mi-a fost înmînată de conducătorul poporului peruan, popor aflat pe calea unor adinei transformări sociale.Fiți siguri, domnule președinte, că voi face totul pentru înfăptuirea, în cele mai bune con- dițiuni, a tuturor înțelegerilor realizate, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre națiunile noastre.întotdeauna veți avea în România un popor prieten și în președintele României un prieten.în continuarea ceremoniei, președintele Nicolae Ceaușescu a conferit președintelui Republicii Peru, Juan Velasco Alva-

Președintele Republicii Peru, Juan Velasco Alvarado, și doamna Consuelo Gonzales de Velasco au oferit, miercuri, la Palatul guvernamental din Lima, un dejun oficial în cinstea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Cuvîntarea președintelui 
Juan Velasco AlvaradoExcelență Domnule Nicolae Ceaușescu,Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,Distinsă doamnă Elena Ceaușescu,Doamnelor, domnilor,Aceste cuvinte de salut vor să exprime plăcerea cu care Guvernul revoluționar și poporul din Peru vă primesc ca oaspete și frate în patria noastră. Dumneavoastră veți găsi în aceste cuvinte, gindirea și poziția unui regim născut in Peru pentru a transforma o orînduire socială în mod esențial nejustă și să construiască aici, pe căile proprii ale realității și istoriei noastre, o nouă societate întemeiată pe o nouă concepție politică.Vă primim astfel, domnule președinte, ca conducători ai unui popor american în luptă pentru reconstrucția destinului său, cu alte cuvinte angajat în- tr-o sarcină dificilă și dură de a-și reface propria istorie, pentru a transpune în realități concrete idealurile sale de dreptate socială și adevărată libertate pentru fii săi. Iată de ce, aceasta nu este o primire neanga- jantă a unui guvern care menține starea de lucruri din trecut, ci a unui guvern a cărui rațiune de a fi decurge din îndeplinirea zilnică și permanentă a angajamentului asumat de forțele armate din Peru pentru a da acestei patrii americane un nou drum și o nouă existență.Sarcina noastră a început în urmă cu cinci ani, atunci cînd am pus capăt unei epoci întunecate în viața Republicii Peru. De atunci am început un vast program de profunde reforme sociale și economice, înțelese ca măsuri pentru a obține transformarea calitativă și integrală a societății noastre. Noi înțelesesem că în Peru era indispensabilă înlocuirea într-o formă totală a sistemului politic social existent în trecut, ca singura formă de a soluționa problemele fundamentale, a căror persistență determină menținerea subdezvoltării șl dominației străine.De aceea, stabilind necesitatea unei politici orientate spre introducerea de reforme de structură în economie și care să garanteze controlul național asupra resurselor noastre, am optat pentru o poziție categoric anti- imperialistă și opusă capitalismului ca sistem. De aceea, primele mari reforme ale revoluției noastre au urmărit să fa- 

rado, Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, declarînd cu acest prilej :Este o deosebită plăcere pentru mine să vă înmînez Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", cel mai înalt ordin al patriei mele, în numele Consiliului de Stat.Această înaltă decorație simbolizează cuceririle revoluționare ale poporului meu, independența și suveranitatea țării, voința poporului de a dezvolta larg colaborarea cu toate țările și este acordată șefilor de stat, acelor personalități străine care prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea colaborării între popoarele noastre, la prietenia și pacea în lume.Vă înmînez această decorație ca semn al înaltei prețuiri, a contribuției pe care dumneavoastră o aduceți Ia cauza prieteniei dintre popoarele român și peruan.Fie ca această înaltă distinc-

Dejun în onoarea înalților oaspeți româniși a tovarășei Elena Ceaușescu.Au luat parte tovarășii Ion Pătan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolu- 

vorizeze cele mai ample sectoare periferice ale societății noastre și să dezvolte potențialul e- conomic al țării pe baza creșterii patrimoniului național al resurselor sale. Toate acestea au constituit baza poziției noastre naționaliste de luptă revoluționară pentru dreptatea socială a poporului nostru.Dar, toate acestea au fost realizate pornind de la o concepție politico-ideologică pe de-a întregul autonomă, pentru că am înțeles că realitățile economico- sociale nu sînt niciodată identice, că rezolvarea problemelor nu poate fi transferată, in mod valabil, de la o țară la alta. Am înțeles că, în felul acesta, pentru a acționa în mod realist trebuia să recunoaștem singularitatea problemelor peruane și. prin urmare, să găsim noi căi pentru a asigura rezolvări corecte. Dar, pentru a acționa întotdeauna în mod autonom, a însemnat pentru noi să gindim și cu o autonomie deplină. De a- ceea, căile revoluționare din Peru și țelurile sale finale trebuiau să răspundă unei noi concepții teoretice, criteriilor noastre de acțiune, scopurilor noastre revoluționare.Astfel, chiar de la începutul luptei noastre, noi am fost apărători intransigenți ai unei politici pe deplin independente de oricare altă revoluție de pe alte latitudini. Și, pe această bază, construim o alternativă revoluționară profund națională, care nu are nimic comun cu experiența istorică a altor popoare, care au urmat căi esențial diferite de a noastră. De pe această poziție am respectat întotdeauna toate celelalte poziții revoluționare. pe baza cererii foarte clare și foarte drepte ca și revoluția noastră să fie, de asemenea. respectată. In concluzie, Peru înfăptuiește o alternativă revoluționară națională, profund proprie, singulară și autonomă.Această revoluție, care încearcă să construiască o democrație socială de participare deplină, în care puterea și bogăția se transferă treptat și integral organizațiilor social-economice, autonome ale poporului, servește ca suport unei noi politici internaționale independente. Sin- tem conștienți de tot ceea ce implică o atitudine militantă de luptă împotriva dominației străine ; sintem conștienți că destinul Ferului este indisolubil legat de destinul Americii Latine ; sintem conștienți de apartenența noastră fundamentală la grupul națiunilor, încă ex- 

ție să vă amintească întotdeauna de vizita noastră în Peru, de înțelegerile la care am ajuns pentru dezvoltarea continuă a colaborării multilaterale dintre națiunile noastre.Vă rog să o purtați întotdeauna ca semn al prieteniei și al stimei față de dumneavoastră.Mulțumind călduros pentru distincția acordată, președintele Republicii Peru a spus :îngăduiți-mi a exprima în citeva cuvinte sentimentele mele cele mai sincere de a fi primit din miinile dumneavoastră „Steaua Republicii Socialiste România", decorație pe care o primesc în numele tu- ,turor peruanilor, care, astăzi, prin glasul meu, fac cunoscută recunoștința pentru această distincție, care, mai presus de orice, onorează Peru.Popoarele noastre, care împărtășesc o afinitate comună la vechea tradiție culturală a 

lui și geologiei, Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Mircea Nicolaescu, ambasadorul României la Lima, și alte persoane oficiale române.Au participat Edgardo Mercado Jarrin, președintele Consiliului de Miniștri și ministrul apă- 

ploatate și dominate, ale lumii a treia, care se ridică la luptă ; și sintem conștienți că interesele noastre naționale cele mai profunde sînt în conflict inevitabil cu interesele economice și politice ale marilor puteri care luptă pentru supremația mondială și urmează strategii similare și convergente de influență, control ȘÎ dominare a țărilor mai puțin puternice și dezvoltate ale lumii.Noi ne-am încorporat pe deplin grupului națiunilor nealiniate. Nealinierea Perului exprimă, în mod fidel, o viziune realistă a panoramei actuale a lumii contemporane și respingerea de către noi a tuturor formelor de penetrație economică, culturală, militară sau politică, în afară de aceasta, pentru noi, peruanii, transformarea revoluționară a țărilor sărace din lume trebuie să fie pe deplin o- pera noastră, rezultat al unei gîndiri și al unei practici pe deplin independente și autonome.Acestea sînt. domnule președinte, cîteva din criteriile fundamentale pe care se întemeiază opera pe care o realizăm. Aceasta este o sarcină dură, grea, de multe ori neînțeleasă și solitară. O îndeplinim în măsura priceperii noastre, cu toleranță și fără dogmatisme. Așa cum corespunde unui proces revoluționar deschis și creator. Ne însoțește încrederea crescîndă a unui popor care astăzi se trezește pentru a începe să devină adevăratul edificator al destinului său.Astăzi, vizita dumneavoastră, domnule președinte, înalță semnificația relațiilor crescînde dintre cele două națiuni ale noastre, bazate pe o autentică și bogată tradiție culturală. Ea a servit pentru a culmina negocieri rodnice prin care am concretizat, ca un fericit augur al unei colaborări și mai pozitive și mai ample în viitor, participarea comună a celor două guverne ale noastre în proiecte importante, privind dezvoltarea minieră, industrială și feroviară a Perului.Domnule președinte,In numele Ferului, care astăzi vă primește cu onoare, doresc să exprim prin intermediul dumneavoastră salutul nostru poporului frate din România și dorința noastră cea mai bună ca dumneavoastră, distinsa și ilustra dumneavoastră soție, al cărei rol nețărmurit In viața românească ne este cunoscut, să simțiți între noi afecțiunea frățească a Perului. (Aplauze puternice).

spiritului latin, string de fiecare dală mai mult relațiile lor de prietenie în contextul unor legături bazate pe respectul reciproc și pe recunoașterea autonomiei fundamentale, cu care fiecare din ele hotărăște calea sa istorică, în domeniul economiei și politicii.Această prietenie, care întărește și pecetluiește vizita dumneavoastră în (ara noastră, este astăzi întărită prin recunoștința ce o trezește în noi onoarea pe care guvernul României o face întregului Peru, inminin- du-mi cea mai înaltă decorație a republicii. Fiți sigur, domnule președinte, că am primit cu deosebită emoție această mărturie a prieteniei României față de Peru.Cei doi președinți s-au felicitat reciproc și s-au îmbrățișat cu căldură, după care, împreună cu celelalte personalități oficiale române și peruane, s-au Întreținut cordial. 

rării, Miguel Angel de la Flor Valle, ministrul afacerilor externe, Pedro Sala Orosco, ministrul muncii, Enrique Valdes Angulo, ministrul agriculturii, Alberto Jimenez de Lucio, ministrul industriei și comerțului, Francisco Morales Bermudes ruane.
Cuvîntarea președintelui 

Nicolae CeaușescuStimate domnule președinte Velasco Alvarado,Stimată doamnă Consuelo de Velasco,Doamnelor și domnilor,Doresc să vă exprim cele mal cordiale mulțumiri pentru primirea prietenească cu care am fost intimpinați, pentru cuvintele de bun venit și de salut pe oare ni le-ați adresat. Vedem în aceasta o expresie a sentimentelor de amiciție față de poporul român, care nutrește aceleași sentimente față de poporul peruan. La rîndul meu, doresc, domnule președinte, să vă adresez dumneavoastră, guvernului dumneavoastră, întregului popor peruan salutul călduros al Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român.Vizităm țara dumneavoastră, așa cum am vizitat și alte țări ale Americii Latine, animați de spiritul de prietenie și solidaritate, de dorința de a identifica împreună noi căi de extindere a colaborării multilaterale dintre popoarele noastre.Intr-adevăr, popoarele noastre au multe afinități bazate pe originea latină, pe cultura latină și europeană, dar mai cu seamă pe lupta de eliberare națională și socială, pe preocupările actuale de a construi o viață liberă și independentă.Poporul român a cunoscut timp îndelungat dominația și a- suprirea străină și a cucerit prin lupte grele independența națională și a devenit pe deplin stăpîn pe destinele sale, făurin- du-și o viață liberă, socialistă. Am lichidat pentru totdeauna dominația imperialistă străină, cît și asuprirea claselor exploatatoare, poporul devenind adevăratul stăpin al tuturor bogățiilor naționale pe care Ie folosește în scopul dezvoltării generale a patriei sale, a ridicării bunăstării sale materiale și spirituale.In acești ani, producția industrială românească a crescut de 25 de ori față de cea mai mare producție obținută în trecut. Spre exemplu, producem în acest an circa 8 milioane tone oțel, față de 280 mii tone în 1938. Am dezvoltat puternic industria constructoare de mașini, acoperind astăzi peste 70 la sută din necesarul de dotare a economici românești, expor- tînd produsele industriale românești în zeci de alte state.Experiența României demonstrează că un popor care pășește pe calea unei vieți noi și vrea să fie stăpin pe bogățiile sale, liber și independent, trebuie să-și făurească o puternică industrie proprie, bazată pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Acordăm o atenție deosebită producției bunurilor de consum pentru a putea satisface necesitățile de aprovizionare a populației în iot mai bune condițiuni.O puternică dezvoltare a cunoscut, de asemenea, agricultura, complet reorganizată pe baze noi, de stat și cooperatistă, a cărei producție a crescut, de asemenea, în mod susținut în acești ani.Una din marile realizări este dezvoltarea invățămîntului, științei, culturii, factori de bază ai oricărui progres economico- social, ai dezvoltării independente a fiecărui popor.înfăptuim o adevărată democrație socialistă, bazată pe democrația economică și politică, pe participarea nemijlocită a maselor populare la conducerea destinelor țării, pornind de la faptul că făurirea societății socialiste nu poate fi decît opera conștientă a poporului însuși, stăpin pe destinele sale. Tot ceea ce înfăptuim este destinat omului, satisfacerii tot mai depline a necesităților sale materiale și spirituale, creării celor mai bune condiții pentru manifestarea personalității umane. Am pornit întotdeauna de la faptul că în făurirea unei orîn- duiri sociale noi trebuie ținut seama de condițiile istorice, naționale, sociale din fiecare țară. Fără îndoială, totodată, trebuie ținut seama de necesitățile generale, dar acestea nu pot fi a- plicate în mod uniform sau ca un șablon, ci aceste legități generale trebuie aplicate de către
PRIMIRE LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Marti seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit o delegație a 
sindicatelor peruane, compusă din 
reprezentant! ai Confederației 
Generale a Oamenilor Muncii din 
Peru și ai Centralei Oamenilor 
Muncii ai Revoluției Peruane.

La primire au participat tova
rășii ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe, și Mircea 
Malița, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat.

Cu acest prilej. Gustavo Espi
noza, secretar general al Confe
derației Generale a Oamenilor 
Muncii din Peru, a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
numele conducerii Confederației, 
al oamenilor muncii, salutul c.el 
mai frățesc. El și-a exprimat con
vingerea că vizita șefului statului 
român in Peru va fi folositoare, 
va duce la întărirea legăturilor 
de unitate și frăție dintre popoare
le român și peruan. „Nutrim o 
sinceră admirație fată de po
porul român și guvernul său. fată 
de eforturile pe care le depun 
pentru construirea socialismului 
și apărarea păcii, împotriva im- 

Cerruti, ministrul economiei și finanțelor, Jorge Fernandez Maldonado, ministrul energiei și minelor, Raul Meneses Arata, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, și alte persoane oficiale peruane.în timpul dejunului, desfâșu- 

fiecare popor la condițiile concrete, și tocmai datorită acestui fapt am putut obține succesele pe care le-am realizat în construcția societății socialiste în România.Preocupîndu-ne permanent de făurirea noii orinduiri sociale, de avintuț general al țării noastre, dezvoltăm o colaborare largă cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orinduire socială. Pornim de la faptul că în etapa actuală, a revoluției tehnico- științifice, a pătrunderii omului în Cosmos, este necesară o participare activă Ia, diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale, această colaborare constituind un factor de importanță deosebită pentru asigurarea mersului tot mai hotărît înainte, pentru progresul fiecărei țări.Ca țară socialistă, acordăm o atenție deosebită relațiilor cu toate țările socialiste, dorind ca acestea să constituie un exemplu de relații noi între state, care iși făuresc o nouă orînduire socială.Acordăm o mare atenție relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu acele state care luptă pentru dezvoltarea lor eco- nomico-socială independentă, pentru asigurarea suveranității depline. Colaborarea cu toate aceste state constituie pentru noi un factor de importanță deosebită, atît pentru progresul rapid al fiecărei țări, cit și pentru lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, împotriva colonialismului, neocolonialismului, in lupta pentru eliberarea națională, pentru consolidarea independenței fiecărei națiuni.Tocmai de aceea, poporul român sprijină activ mișcările de eliberare națională din Africa, de pe alte continente, își exprimă solidaritatea activă și militantă cu toate popoarele care se ridică la lupta pentru a fi pe deplin stăpine pe bogățiile naționale, pe destinele lor.De asemenea, în spiritul coexistenței pașnice, acționăm pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și cu țările capitaliste dezvoltate, considerind că aceasta corespunde intereselor păcii și colaborării internaționale.Așezăm Ia baza relațiilor internaționale cu toate statele principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Constatăm cu multă satisfacție că aceste principii, pentru caro România a militat și militează în mod activ, se afirmă cu putere pe plan internațional ca singurele care pot contribui la realizarea unei politici noi de colaborare și de pace în lume.Domnule președinte,Trăim o epocă de mari transformări și schimbări pe plan național și internațional. In ultimii ani, în viața internațională s-au obținut rezultate pozitive, conturindu-se tot mai mult cursul destinderii și colaborării între toate statele fără deosebire de orînduire socială.Salutăm cu multă satisfacție încetarea războiului din Vietnam, acordurile din Laos și încetarea bombardamentelor in Cambodgia. Ne exprimăm speranța că se va realiza o pace trainică, popoarele din Indochina putînd să-și concentreze eforturile spre dezvoltarea lor economico-socială independentă.Pași importanți s-au obținut și in Europa in soluționarea u- nor probleme pe calea înfăptuirii securității europene. începerea Conferinței general-eu- ropene, pentru care România și alte state socialiste și europene au acționat ani îndelungați, desfășurarea și încheierea cu succes a Conferinței general- europene, realizarea unor relații noi, de respect și egalitate, de largă colaborare în toate domeniile de activitate vor constitui un eveniment de importanță istorică atît pentru Europa, cît și pentru întreaga lume.Știm, domnule președinte, că mai sînt încă focare de încordare în lume, că pentru a asi-
perialismului" — a spus Gustavo 
Espinoza. Exprlmîndu-și satis
facția deosebită pentru faptul că 
țara sa este vizitată de șeful unui 
stat socialist, el a declarat că or
ganizația sa va sprijini cu toate 
forțele, hotărârile, acordurile și 
înțelegerile la care vor ajunge 
președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Velasco Alvarado.

tn numele Centralei Oamenilor 
Muncii «ai Revoluției Peruane, 
Victor Briceno Miranda și Teo- 
doro Nieto Zuniga, secretari ai 
acestei organizații, au înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj scris al conducerii Cen
tralei, în care conducătorul par
tidului și statului nostru este sa
lutat cu profundă cordialitate și 
prietenie. „Transmitem sincere fe
licitări poporului român, oameni
lor muncii din România socialis
tă. conducătorului lor care vizi
tează Republica Peru, pentru 
succesele dobîndite în creșterea 
producției industriale și agricole, 
în ridicarea nivelului de trai, 
pentru condițiile de viață și de 
muncă de care beneficiază oa
menii muncii din România so
cialistă" — se arată în mesaj. 
Reprezentanții Centralei Oameni
lor Muncii al 'Revoluției Peruane 

rat într-o atmosferă caldă, prietenească, președinții Juan Velasco Alvarado și Nicolae Ceaușescu au rostit cuvîntări.Cuvîntările celor doi președinți au fost transmise de toate posturile de radio și televiziune pe- 

gura triumful unor relații noi de egalitate și colaborare sînt necesare încă eforturi serioase.Ne pronunțăm cu toată ho- tărirea pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu pe cale pașnică, politică, în spiritul Rezoluției Consiliului de Securitate, pentru soluționarea problemei populației palestiniene în raport cu năzuințele sale. Experiența noastră proprie, a altor popoare demonstrează că atunci cînd un popor este hotărît să-și asigure dezvoltarea corespunzător voinței sale și își unește toate forțele, nu există în lume forțe care să-l poată împiedica să obțină victoria. De aceea, privim cu încredere lupta popoarelor din întreaga lume pentru dezvoltarea lor independentă.Frivim în spirit de solidaritate lupta popoarelor Americii Latine pentru a fi stăpîne pe deplin pe bogățiile lor, pentru a-și a- firma deplina independență și suveranitate și avem deplina convingere că lupta lor dreaptă va triumfa.Soluționarea marilor probleme internaționale impune mai mult ca oricînd participarea activă a tuturor statelor ia viața internațională, creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale. Nici o problemă nu se poate soluționa astăzi decît cu participarea țărilor interesate, a tuturor statelor lumii.România s-a pronunțat și se pronunță pentru o participare tot mai activă a țărilor mici și mijlocii la soluționarea tuturor problemelor, la triumful unei politici noi, de colaborare și de pace in lume.Fiind revoluționari, știm că transformarea societății nu se poate face fără greutăți. De aceea, nu privim cu pesimism anumite greutăți care pot să se ivească în desfășurarea luptei de transformări revoluționare in lume. Este, pină Ia urmă, și aceasta o lege a transformării societății, dar știm că orice greutăți am avea, orice piedici ar încerca să se ridice în calea poparelor pe drumul spre o viață mai bună și mai liberă vor fi înfrînte, că pentru aceasta sînt necesare unitatea, solidaritatea tuturor forțelor naționale, solidaritatea popoarelor care doresc să trăiască libere șl independente.Iată domnule președinte, cum privim noi desfășurarea evenimentelor și perspectivele dezvoltării vieții internaționale. Aș dori să exprim speranța că reprezentanții țărilor noastre vor colabora activ pentru a-și aduce contribuția tot mai activă la a- firmarea în relațiile dintre state a principiilor noi, pentru consolidarea independenței, suveranității, pentru dreptate socială.Domnule președinte,In scurta vizită pe care am făcut-o in țara dumneavoastră, am purtat convorbiri cu dumneavoastră, cu domnul prim-mi- nistru, cu alți membri ai guvernului asupra unui cerc larg de probleme privind colaborarea dintre țările noastre, cît și asupra unor probleme internaționale. Doresc să remarc cu multă satisfacție că am ajuns la multe concluzii comune privind extinderea cooperării economice, tehnico-științifice, culturale dintre popoarele noastre, ceea ce mă îndreptățește să afirm că am reușit împreună să punem bazele unei trainice și îndelungate colaborări, care corespunde pe deplin intereselor ambelor noastre popoare.Am putut cunoaște unele realizări ale guvernului și poporului peruan pe calea dezvoltării economico-sociale. Am reținut cu multă bucurie eforturile pe care Ie faceți dumneavoastră înșivă și guvernul pentru a asigura dezvoltarea pe un drum nou, economică șl socială a Republicii Peru.Ca prieteni, ca frați, sintem bucuroși de tot ceea ce am constatat și vă dorim dumneavoastră, poporului prieten peruan noi și noi succese, bunăstare și fericire.Vă așteptăm, domnule președinte, doamna de Velasco, într-o vizită în România. (Aplauze puternice).
și-au exprimat „respectul și ad
mirația frățească pentru dezvolta
rea multilaterală a Republicii So
cialiste România".

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat câ vizita tn 
Peru se desfășoară sub semnul 
prieteniei și solidarității. avîr.d 
drept scop discutarea căilor de 
dezvoltare a colaborării și a so
lidarității împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru 
ca popoarele să-șl hotărască sin
gure destinele lor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat re
zultatele vizitei, subliniind că ea 
va pune bazele unei colaborări 
mai largi între cele două țări și 
popoare, inclusiv între - sindicate
le române și peruane.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru a urat sindicatelor, 
tuturor oamenilor muncii din 
Peru să-și întărească solidari
tatea și unitatea, să sprijine în 
mod activ .măsurile de dezvolta
re pe drumul nou al Perului, în 
înfăptuirea reformelor sociale 
preconizate, pentru întărirea in
dependenței și suveranității na
ționale.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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ȘCOALA DE FORMARE A TINERILOR ÎN SPIRITUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR 

VIEȚII ȘI MUNCII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

Invățămîntul politico-ideologic 
pentru tineret sub semnul 

exigențelor împlinirii a doi ani 
de la Plenara C. C. al P. C. R, 

din noiembrie 1971
"rădu'enăche

secretar al Comitetului Central al U.T.C.

istemul educației comuniste a tineretului îți are temeiurile principale ■fn „Programul P.C.R. pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educației socialiste a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste™ elaborat de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, în hotărîrile Congresului al X-lea al partidului și ale Conferinței Naționale, în indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare ia activitatea Uniunii Tineretului Comunist.La formarea și educarea comunistă a tineretului contribuie factori social-educativi diverși, în rîndul cărora U.T.C., organizația revoluționară a tineretului din patria noastră este investită de partid cu un rol important — antrenarea activă și conștientă a întregului tineret la traducerea în viață a vastului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Fără îndoială că acest obiectiv presupune organizarea și desfășurarea unor ample și complexe activități politico-educative, destinate dezvoltării și consolidării conștiinței socialiste a tineretului, formării și cristalizării unor convingeri comuniste ferme, a unui ideal înaintat de muncă și viață. Tocmai de aceea, în spiritul programului partidului de educare socialistă a maselor, întreaga activitate politico-ideologică și cultural-educa- tivă desfășurată de către organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților comuniști, trebuie să aibă ca obiectiv central formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului, participarea conștientă, activă a acestuia la creația materială și spirituală, integrarea în eforturile constructive ale oamenilor muncii, în viața social-politică a țării, asimilarea de către tineri a tot ceea ce este mai înaintat în știință, artă și cultură.Viața socială, relațiile din societatea noastră socialistă influențează, în mod firesc, conștiința tinerilor, factorii acestei influențe alcătuind o gamă foarte largă : de la experiența individuală și viața cotidiană a tinerilor pînă la relațiile existente între oameni la locul de muncă sau climatul existent în școală și familie. In acest context, activitățile politico-educative, specifice, inițiate de organizațiile Uniunii Tineretului Comunist sub conducerea organizațiilor de partid, au menirea de a contribui eficient la înmă- nuncherea ideilor, atitudinilor și sentimentelor tinerilor într-o concepție unitară, materialist dialectică asupra lumii și vieții, la stimularea angajării și participării lor responsabile la viața social-politică, la dezvoltarea spiritului revoluționar, Toate aceste activități trebuie să fie într-o strinsă legătură cu celelalte acțiuni desfășurate de organizațiile U.T.C. în domeniile profesional, organizatoric, cultural, eficiența lor probindu-se în munca și comportamentul tinerilor, în viața lor de zi cu zi.Activitatea de educație comunistă a tineretului se desfășoară în contextul angajării plenare a întregului popor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, al traducerii în viață a programului de educare socialistă a maselor. Acest climat politic oferă prilejul intensificării muncii de formare și educare comunistă a tineretului. prin dezbaterea proiectelor de documente ale Congresului al Xl-lea ol P.C.R. într-un spirit de puternică angajare nolitică ; la rindul său, evenimentul național al Eliberării va trebui să fie sărbătorit prin evocarea drumului parcurs de socialism în țara noastră, a sarcinilor de azi și a celor de perspectivă, a răspunderilor ce revin tineretului pentru înfăptuirea lor, printr-o puternică angajare a sa în eforturile constructive ale întregului nostru popor.Ținînd seama de aceste cerințe, de experiența acumulată în ultimii ani, recent, Biroul C.C. a! U.T.C. a adus o seamă de îmbunătățiri sistemului de organizare și desfășurare a învățămîntu- lui politico-ideologic pentru tineret. în scopul realizării unei eficiente armonizări între toate formele și modalitățile de pregătire oolitică a tineretului, pe baza propunerilor primite din partea a numeroase organizații U.T.C., în acest an învățămîntul nolitico-ideologic va fi organizat din două în două luni : în organizațiile din întreprinderi și instituții, pe toată durata anului calendaristic ; în școli și facultăți pe durata anului școlar, iar pentru tinerii care lucrează în agricultură, ținîndu-se seama de natura și specificul muncii lor, în perioada 15 noiembrie - 15 aprilie. Cadrul de desfășurare a acestor activități va fi adunarea generală deschisă a organizației U.T.C., cu par- ticÎDarea tuturor tinerilor pînă la 30 de ani.Această nouă formă oraanizatorică reflectă .sporirea rolului U.T.C., mandatul său de a contribui la mobilizarea tuturor tinerilor la înfăptuirea neabătută a politicii partidului. Este evident că tinerii manifestă dorința firească de a cunoaște și aprofunda politica științifică a P.C.R. de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Tocmai de aceea, organizațiile de tineret sînt chemate să creeze, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, cadrul organizatoric adecvat desfășurării întreaii munci politico-educative în rîndul tinerilor potrivit vîrstei și particularităților ce le sînt caracteristice. în ultimă analiză, cuprinderea întregului tineret la activitățile de pregătire politico-ideologică constituie expresia unei înalte răspunderi încredințate organizației revoluționare de tineret de conducerea partidului nostru, contribuind la

extinderea reală a preocupărilor U.T.C. asupra tuturor tinerilor și avînd efecte pozitive asupra însăși creșterii autorității organizațiilor U.T.C.Faptul că învățămîntul politico-ideologic se va desfășura în adunările generale ale organizațiilor U.T.C. nu înseamnă că se va diminua rolul lor în viața colectivelor de tineri. Dimpotrivă, noua formă de organizare a învățămîntu- lui politico-ideologic va trebui să determine o selectare mai atentă și mult mai judicioasă a tematicii adunărilor generale, să contribuie la creșterea spiritului combativ, revoluționar în organizațiile U.T.C., în dezbaterea tuturor problemelor de muncă și viață ale tinerilor. In același timp, în adunările generale consacrate nemijlocit pregătirii politico-ideologice vor putea fi supuse dezbaterii și alte probleme ale muncii organizațiilor U.T.C.Experiența acumulată a arătat că se impune și o viziune îmbunătățită asupra structurii tematice, precum și asupra formelor și mijloacelor de desfășurare a învățămîntului politico-ideologic. Tematica cuprinde teme obligatorii și teme la alegere, renunțîndu-se ia ciclurile tematice existente pînă în prezent. Pentru fiecare categorie de tineri au fost stabilite, în mod diferențiat, un număr de teme obligatorii, după realizarea dezbaterii asupra lor, tinerii avînd posibilitatea de a-și alege altele din cadrul recomandărilor făcute de C.C. al U.T.C.înțelegerea și aprofundarea specificului muncii de pregătire politico-ideologică a tineretului presupune corelarea tuturor modalităților de formare ideologică spre asigurarea obiectivului «i primordial — educarea comunistă, revoluționară a întrepului tineret. Esențialul în acest sens îl constituie organizarea eficientă a activității de educare a tineretului pentru asimilarea principiilor și normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste — care se adresează în primul rind tinerei generații. Ciclul : „Să muncim și să trăim în chip comunist" trebuie să asigure climatul moral specific societății noastre socialiste în toate organizațiile Uniunii Tineretului Comunist. Aceasta presupune, desigur, cunoașterea temeinică a principiilor și normelor moralei comuniste, a tradițiilor mișcării comuniste, revoluționare și democratice din România, dezbaterea într-o formă simplă și tinerească, în organizații, a problemelor legate de idealul de viața comunistă ; presupune însă, mai ales, lupta efectivă pentru transpunerea în viață și activitatea fiecărui tînăr a normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Cu alte cuvinte, prin modul în care este conceput, prin conținutul și prin modalitățile sale de desfășurare, prin promovarea unor forme active, dinamice, prin legătura sa organică, necesară, cu realitățile fiecărui colectiv, cu sarcinile ce-i revin, învățămîntul politico-ideologic U.T.C. trebuie să contribuie nemijlocit la formarea și educarea tineretului în spirit revoluționar, la dezvoltarea intransigenței și combativității sale față de manifestările străine eticii și echității socialiste.Creșterea numărului de tineri cuprinși la învățămîntul politico-ideologic (în noile condiții numărul participanților se dublează), presupune stabilirea unor măsuri organizatorice noi, eficiente. Numărul propagandiștilor va crește corespunzător creșterii numărului de participanți la învățămîntul politico-ideologic. In plus, rolul lor dobîndește o importanță deosebită ; ei vor trebui să devină realmente organizatori și animatori ai dezbaterilor din cadrul adunărilor generale. Se cere o temeinică organizare a instruirilor trimestriale ale propagandiștilor și o accentuare a necesității de a se manifesta mai multă inițiativă în novarea modalităților utilizate, în folosirea formelor vii ale dialogului politic : dezbaterea, răspunsurile la întrebări.Activitatea politico-ideologică va fi sprijinită, în continuare, prin tipărituri, materiale audiovizuale, documentare realizate la nivel central. Se resimte însă nevoia ca realizarea materialelor de îndrumare și sprijinire a muncii de propagandă în rîndurile tineretului să dețină un loc mult mai important în cadrul preocupărilor organizațiilor județene, municipale si orășenești ale U.T.C.întreaga activitate de educare comunistă a tinerei generații, desfășurîndu-se sub îndrumarea și conducerea organizațiilor de partid, este necesar ca fiecare comitet județean să solicite sprijinul cabinetelor de partid județene și municipale, în preaătireo propagandiștilor, în realizarea unor întîlniri cu activiști de partid, întărind, in același timp, răspunderea fiecărei organizații U.T.C. pentru buna desfășurare a învățămîntului nolitico-ideologic.Una din garanțiile înfăptuirii în condiții ootime a sarcinilor în domeniul muncii nolitico-ideolo- gice o constituie lărgirea pîrghiilor de acțiune ale Uniunii Tineretului Comunist, in același timp este necesar să se realizeze o colaborare eficientă și operativă cu ceilalți factori : familia, școala, organele de stat, radioul și televiziunea, presa centrală și locală.Folosind toate posibilitățile de care dispun, organizațiile U.T.C. vor trebui să-și îndeplinească mai bine sarcina încredințată de partid de a contribui la educarea tineretului în spiritul muncii, al eticii și echității socialiste, în spiritul angajării plenare, neprecupețite în realizarea programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

TEMATICA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI POLITICO-
IDEOLOGIC U.T.C. PE ANUL 1973-1974

I. TEME CE VOR FI A- 
BORDATE ÎN ORGA
NIZAȚIILE U.T.C. DIN 
ÎNTREPRINDERI SI IN

STITUȚIIa) TEME OBLIGATORII1. Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — o- biectiv fundamental al politicii Partidului Comunist Român in etapa actuală.2. Direcțiile dezvoltării industriei românești stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului.3. Partidul și tineretul. P.C.R.— conducător și Îndrumător al tineretului, al organizației sale revoluționare.b) TEME LA ALEGERE1. Partidul Comunist Român— forța politică conducătoare a societății noastre.2. Creșterea nivelului de trai — țelul suprem al politicii P.C.R..3. Conștiința muncitorească. Trăsăturile definitorii ale tî- nărului militant pentru cauza Partidului Comunist Român.4. Sensul social-politic și etic al datoriei de a munci. Educarea tineretului în spiritul cultului muncii.5. Tineretul — factor activ In îndeplinirea cincinalului înainte de termen.
6. Productivitatea muncii. Căile principale de creștere a productivității muncii in economia țării noastre.7. Stabilirea raportului optim între acumulare ți consum— opțiune fundamentală a politicii P.C.R. în etapa actuală de dezvoltare a țării noastre. Fondul național pentru dezvoltare economieo- socială.8. îmbunătățirea calității produselor — cerință esențială a eficienței muncii și a competitivității produselor românești.9. Responsabilități sociale și politice ale tinerilor muncitori în dubla calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție.10. Eficiența economică ; principalii factori ai creșterii t- ficienței economice.11. Reducerea cheltuielilor materiale — sarcină majoră in procesul de modernizară a economiei românești.12. Utilizarea intensivă a capacităților de producție.13. Ritmul înalt de creștere a producției — caracteristică a dezvoltării economiei noastre naționale.14. Ridicarea nivelului tehnic al producției și modernizarea tehnologiilor de fabricație — cerință esențială a progresului industrial.15. Dezvoltarea în ritm rapid, armonioasă și echilibrată a tuturor ramurilor economiei naționale și județelor țării.16. Industrializarea, automatizarea și modernizarea producției pe baza aplicării științei înaintate. Implicații pentru calificarea și perfecționarea profesională a tineretului.

20. Apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste — datorie morală a fiecărui tînăr.21. Repartiția in spiritul echității și dreptății sociale. Remunerarea după cantitatea și calitatea muncii in unitățile de stat.22. Unitatea social-politică și spirituală a poporului — forță motrice a societății socialiste.23. Comportarea civilizată în viața personală și obștească. Familia și consolidarea ei pe baze morale.24. Poziția materialist-dlalectică față de principalele fenomene și transformări din lumea contemporană — caracteristica tînărului militant comunist.25. Cauzele apariției și tendințele activității sectelor religioase in societatea contemporană.26. Asimilarea valorilor culturii socialiste — element esențial al formării personalității multilaterale a tînărului muncitor.27. Umanismul socialist. Educarea tineretului în spiritul principiilor și valorilor umanismului socialist.28. Crearea U.T.C. — moment de

Locul, rolul și importanța a- griculturii în făurirea unei economii moderne.
b) TEME LA ALEGERE1. Creșterea rolului conducător al P.C.R. — cerință obiectivă a dezvoltării societății socialiste.2. Tineretul României, angajat in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.3. Dezvoltarea proprietății obștești — factor de bază al creșterii nivelului de trai al cooperatorilor. Păstrarea șl apărarea proprietății cooperatiste, îndatorire socială a fiecărui tînăr.4. Ridicarea nivelului de cunoștințe ale cooperatorilor — condiție Importantă a modernizării agriculturii.5. Noul sistem de organizare și retribuire a muncii în C.A.P. Avantajele acordului global.o Contribuția industriei șl cercetării științifice la dezvoltarea intensivă a producției vegetale și animale.,. Forța de muncă in C.A.P. Repartiția șl utilizarea ei rațională, mijloc important de

lui moral spiritual al tineretului.15. Munca — condiție fundamentală a exiști j și progresului societății.16. Colaborare și întrajutorare în muncă, stimă și respect reciproc — trăsături caracteristice tînărului societății noastre.17. Spiritul revoluționar in muncă și in activitatea obștească — ptrghie a luptei Împotriva a tot ceea ce este vechi șl dăunător mersului Înainte al societății noastre.18. Clasa muncitoare — forța socială conducătoare in societatea noastră. Alianța clasei muncitoare cu țărănimea și intelectualitatea.19. Realizărlle obținute de poporul nostru In anii construcției socialiste — confirmare a justeței politicii Partidului Comunist Român.29. Creșterea bunăstării materiale și spirituale a maselor — preocupare fundamentală a partidului, țelul suprem al politicii sale.21. însușirea cuceririlor științei și culturii — fundament al formării concepției științifice despre lume și viață.

b) TEME LA ALEGERE1. Partidul Comunist Român — forță conducătoare in sistemul nostru social-politic. Aplicarea creatoare de către P.C.R. a principiilor marxist- leniniste la condițiile concrete ale țării noastre.2. Partidul Comunist Român — conducătorul și îndrumătorul tineretului, al organizației sale revoluționare.3. Pregătirea profesională multilaterală, cerință a economiei moderne, a realizării personalității umane.
4. Necesități noi și perspectiva ale perfecționării conținutului și structurii învățămîntului in România.
5. Munca — condiție fundamentală a existenței și progresului societății. Legarea instrucției de cerințele actuale ți de perspectivă ale dezvoltării societății românești.
8. Valorile morale ale socialismului. Promovarea eu consecventă a normelor vieții ți muncii comunițtilor, ale eticii ți echității socialiste.

17. Formarea profilului moral- politic al tineretului în spiritul proiectului de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.18. Măsurile adoptate de Conferința Națională a partidului din iulie 1972, privind perfecționarea relațiilor de producție și sociale. Dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste în țara noastră. Tineretul, participant activ la viața obștească șl la decizia socială.19. Caracteristicile muncii în socialism. Reglementările actuale privind organizarea și disciplina muncii în unitățile economice de stat.

• Temele obligatorii vor fi 
tratate într-un volum de consul
tații, editat de Comitetul Cen
tral al U.T.C. Volumul va fi difu
zat în organizațiile U.T.C.

• Pentru temele la alegere, 
din două în două luni va fi editat 
un Caiet îndrumar pentru propa
gandistul U.T.C., cuprinzînd pla
nuri tematice și bibliografii.

• Ziarul „Scînteia tineretu
lui" și revista „Tînârul leninist" 
vor răspunde la întrebările tineri
lor pe probleme legate de tema
tica învățămîntului politic-ideolo
gic U.T.C. Tinerii pot adresa în
trebări atît în legătură cu temele 
obligatorii, cît și cu temele la a- 
legere.

• Comitetul Central al U.T.C. 
va sprijini desfășurarea învăță
mîntului politico-ideologic prin

difuzarea de diafilme, diapoziti
ve, grafice, pliante în care vor fi 
dezvoltate probleme din cadrul 
temelor obligatorii și la alegere. 
Periodic, lectori ai Comitetului 
Central al U.T.C. se vor întîlni 
cu propagandiști, cu membri ai 
activelor U.T.C., cu tineri, vor 
răspunde la întrebări, vor parti
cipa la dezbateri.

• Comitetele județene ale 
U.T.C. vor elabora materiale cu 
privire la dezvoltarea economi- 
co-socială a județelor, la proble
me ale muncii politice din activi
tatea județelor etc.

• Comitetul Central al U.T.C. 
va sprijini redacția emisiunilor 
pentru copii și tineret a Radiotele- 
viziunii în realizarea emisiunilor 
în cadrul cărora vor fi inițiate 
dezbateri, mese rotunde, discuții, 
dialoguri pe teme legate de pro
blematica învățămîntului politic- 
ideologic U.T.C.

seamă în mișcarea revoluționară a tineretului din România.29. Principalele trăsături ale e- voluției și activității semicentenare a Uniunii Tineretului Comunist.30. U.T.C. — școală de educație revoluționară a tineretului, factor de mobilizare a acestuia la înfăptuirea politicii partidului.31. Tineretul României socialiste — detașament activ al mișcării internaționale de tineret, al luptei pentru pace Șl progres social.32. Principiile de bază ale politicii externe a partidului și statului nostru. Relațiile externe ale U.T.C. și U.A.S.C.R.33. Realități și contradicții în lumea capitalistă. Problematica tineretului în societate» capitalistă contemporană.
II. TEME CE VOR FI 
ABORDATE ÎN ORGA
NIZAȚIILE U.T.C. DIN 

MEDIUL SĂTESCa) TEME OBLIGATORII1. Trăsăturile definitorii ale societății socialiste multilateral dezvoltate.2. Perspectivele agriculturii românești in societatea socialistă multilateral dezvoltată.

creștere a productivității muncii in agricultură.8. Importanța irigațiilor pentru o agricultură Intensivă. Programul național de gospodărire rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului.9. Dezvoltarea zootehniei in actualul cincinal. Programul național de dezvoltare a zootehniei și creșterea producției animaliere în perioada 1970—1980.10. Productivitatea muncii, prețul de cost și cheltuielile materiale în agricultură. Căile îmbunătățirii lor.11. Fondul de acumulare. Investițiile și fondurile de producție în agricultură.12. Mecanizarea, chimizarea și electrificarea agriculturii. Rolul lor în dezvoltarea și modernizarea producției agricole.13. Conservarea și apărarea fondului funciar. Prevederile legale cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole.14. Normele muncii și vieții comuniste, ale eticii și echității socialiste — cadru al dezvoltării și împlinirii profilu

22. Cauzele care au generat credințele religioase. Activitatea de educație materialist- științifică a organizației U.T.C.23. Tradițiile ateiste în cultura națională și universală. Geneza și evoluția concepțiilor ateiste.24. Știința contemporană — noi dovezi ale materialității naturii, vieții și societății.25. Politica externă a partidului și statului nostru — politică de pace, prietenie și înțelegere internațională. Activitatea internațională desfășurată de U.T.C. și U.A.S.C.R.
III. TEME CE VOR FI A- 
BORDATE IN ORGANI
ZAȚIILE U.T.C. DIN 

ȘCOLIa) TEME OBLIGATORII1. Dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii — factor hotărîtor al progresului multilateral al patriei socialiste. Documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973, privind direcțiile de perfecționare ale învățămîntului din România.2. Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Oriențările și direcțiile dezvoltării econo- mico-sociaie a României în deceniile următoare.

7. Cunoașterea ți respectarea 
principiilor ți normelor de 
conviețuire socială — cerință 
obligatorie pentru flecare 
tînăr.

S. Generație ți răspundere țo- 
claiă.

9. Lupta dintre vechi ți nou in 
socialism. Promovarea con
secventă a noului, trăsă
tură fundamentală a politicii 
P.C.R.10. Promovarea de către P.C.R. a valorilor umanismului socialist. /XI. Dezvoltarea armonioasă a economiei naționale — obiectiv principal al politicii P.C.R.12. Direcțiile principale ale perfecționării conducerii activității economico-sociaie ți ale dezvoltării democrației noastre socialiste.13. Unitatea social-politică ți spirituală a poporului nostru. Frăția de nezdruncinat dintre oamenii muncii români ți cei ai naționalităților conlocuitoare din Republica Socialistă România.14. Tradiții glorioase de luptă ți muncă ale Uniunii Tineretului Comunist.15. Apărarea independentei ți suveranității patriei, a cuceririlor revoluționare ale poporului — datorie supremă a fiecărui utecist.16. Structura socială a României socialiste.17. Creșterea nivelului de trai al poporului — țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.18. Omul societății socialiste multilateral dezvoltate.19. Concepția maierialist-științi- fică despre lume si viață, rezultantă a cuceririlor științifice, tehnice și culturale, a experienței umane.20. Originea, esența și cauzele perpetuării concepțiilor religioase.21. Dialectica naționalului si Internaționalului in politica P.C.R.22. Lumea capitalistă și contradicțiile sale. Aspecte ale muncii si luptei tineretului în societatea capitalistă contemporană.23. Principiile politicii externe promovate de partidul și statul nostru. Activitatea internațională a U.T.C. și U.A.S.C.R.24. Locul și rolul României in circuitul mondial ai valorilor economice, politice, culturale și științifice.25. Republica Socialistă România in organizațiile internaționale.
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I

InteiegerM ți oprohm- 
dorea specificului muncii 
de pregătire politică In 

organizații presupune 
corelarea tuturor formeior 
preconizate in acest sens, 
asigurind eficacitatea lor 
maximă. Prin modalită
țile de desfășurare, prin 
promovarea unor forme 
active, dinamice, învâ- 
țâmîntul politico-ideolo
gic U.T.C. răspunde pre
ocupărilor întregului ti
neret.

Foto: Q. PLKCAN

Forme și modalități 
de realizare a educației 

politico-ideologice a tineretului

TEME PENTRU
ÎNVĂȚĂMINTUL

DE PARTID
I. 1NVATAMÎNTUL POLITICO- 

' IDEOLOGIC

e Se organizează ca un sistem de inițiere și pregătire politică a tineretului ; pentru masa de tineri din întreprinderi, școli, instituții și de la sate, învăță- mintul politico-ideologic va fi conceput și organizat diferențiat prin conținutul tematic și modalitățile de • realizare (discuții, dezbateri. întrebări și răspunsuri), in așa fel incit fiecare tî- năr să aibă posibilitatea să studieze și Să aprofundeze un bogat material bibliografic, o problematică politică complexă, pe baza cărora să-și formeze, să-și dezvolte și să-și desăvîrșească trăsăturile de militant comunist.• învățămintul politico-ideologic se va desfășura o dată la două luni, la nivelul organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenților comuniști, in adunări generale deschise, cu participarea tuturor tinerilor în virstă de pină la 30 de ani.• După dezbaterea temelor o- bligătorii, organizațiile U.T.C. vor stabili temele ce urmează a fi dezbătute in continuare in cadrul învățămîntului politico- ideologic, folosind recomandările orientative publicate in pagina de alături.• Pentru tinerii care întîm- pină dificultăți în însușirea categoriilor de bază politice, economice, filozofice și sociologice, se vor organiza discuții sub forma dicționarelor politice, întrebări și răspunsuri etc.• Pe baza opțiunilor tinerilor, a posibilităților și necesităților, la nivelul unităților economice, instituțiilor, școlilor și facultăților. pot fi organizate cercuri de dezbateri politico-ideologice pe probleme de economie, de filozofie. socialism științific, etică, estetică, sociologie, ateism, de studierea unor probleme social- politice, a Statutului U.T.C. etc.• In municipii și orașe se recomandă organizarea de școli politice centru membrii activului U.T.C.A. în organizațiile U.T.C. din întreprinderi și instituții• învățămintul politico-ideologic se va desfășura fără întrerupere. pe tot parcursul anului calendaristic.• în industrie, comerț și cooperație. se vor iniția 6 activități sub forma dezbaterilor, discuțiilor, întrebărilor și răspunsurilor, pe baza temelor recomandate, urmărindu-se abordarea unor probleme specifice legate de dezvoltarea industriei și a celorlalte ramuri ale economiei.• în construcții, exploatări forestiere, miniere, petrolifere și transporturi, se vor iniția 4—6 activități sub formă de discuții, întrebări si răspunsuri, dicționare politice. activități pentru lărgirea orizontului de cultură generală.• Pentru ucenicii la locul de muncă, se vor organiza 6 activități sub forma dicționarelor politice, discuțiilor, întrebărilor și răspunsurilor.• în instituții vor fi organizate 6 activități sub forma dezbaterilor, discuțiilor și expunerilor.B. în școli și facultăți• Învățămintul politico-ideologic se va desfășura pe durata anului școlar și universitar.« Pentru elevii claselor aVIII- a, în colaborare cu consiliile pionierilor, cu sprijinul școlilor și al diriginților, se vor organiza 4 activități sub formă de convorbiri, prezentări de materiale vizuale (planșe, grafice, pliante, filme, diafilme, diapozitive etc.), întrebări și răspunsuri, expuneri.<t Pentru elevii claselor aIX- a și a X-a, se vor organiza dicționare politice, întrebări și răspunsuri, expuneri urmate de discuții, dezbateri.• Pentru elevii anilor I—III din școlile profesionale se vor organiza 4 activități sub formă de dicționare politice, întrebări și răspunsuri, expuneri urmate de discuții.

• Pentru elevii din licee de specialitate, licee de cultură generală și școli postliceale se vor organiza 4 activități sub formă de dezbateri, întrebări și răspunsuri, expuneri urmate de discuții.• în instituții de învățămînt superior, Învățămintul politico- ideologic va cuprinde toți studenții și se va desfășura sub forma dezbaterilor la nivelul anilor sau grupelor de studii.C. Pentru tinerii care lucrează în agricultură• învățămintul politico-ideologic U.T.C. se va desfășura intre 15 noiembrie și 15 aprilie.• Se vor organiza 4 activități sub forma dicționarelor politice, expunerilor urmate de discuții pe temele recomandate.o în cadrul căminelor culturale se vor organiza întîlniri cu brigăzi științifice, seri de experiențe științifice, concursuri gen „Cine știe răspunde".
II. INFORMAREA POLITICA A

TINERILOR• Organizațiile U.T.C. vor a- sigura, lunar, informarea politică a tinerilor, care se va organiza la nivelul întreprinderilor, instituțiilor, școlilor, grupelor de clase și anilor de studiu, facultăților, unităților agricole, satelor, comunelor etc.• Trimestrial, la nivelul municipiilor. orașelor și centrelor universitare, cu sprijinul nemijlocit al cabinetelor de partid, al lectorilor C.C. al U.T.C., se vor organiza informări politice de sinteză, pentru membrii activelor U.T.C. și A.S.C.• în cadrul centrelor de informare și documentare politică. la cluburile și casele de cultură ale, tineretului și studenților se vor constitui „cluburi de informare politică" și „tribune ale actualităților", în cadrul cărora se vor organiza informări politice, răspunsuri la întrebări, dezbateri, vizionări de filme cu caracter politic și educativ etc.• în organizațiile U.T.C., la casele de cultură, cluburi și cămine culturale vor fi inițiate, periodic. întilniri cu redactori și autori de cărți, expoziții și standuri cu lucrări social-politice pentru tineret.
III. SEMINARII Șl COLOCVII• Periodic, se vor organiza, la nivelul județelor, municipiilor, precum și la nivelul național, seminarii și colocvii, la care vor participa tineri muncitori. țărani, elevi, studenți, intelectuali, cu bune rezultate în pregătirea politică. Seminariile și colocviile organizate în anul 1974 vor fi axate pe problematica legată de aniversarea a 30 de ani de la victoria insurecției naționale antifasciste armate.
IV. AGITAȚIA AUDIO-VIZUALA• în organizațiile U.T.C. vor fi realizate gazete de perete, fotomontaje, grafice, panouri ale fruntașilor, lozinci, afișe, pliante, foi volante, emisiuni și rubrici pentru tineret la stația de radioamplificare și în ziarele uzinale. care să reflecte nemijlocit activitatea productivă și politi- co-educativă desfășurată de tineri.
V. EDUCAREA MORAL-CETAȚE-

NEASCA• în organizațiile U.T.C. și A.S.C. se va iniția, cu participarea nemijlocită a tinerilor, ciclul de activități : „Să trăim și să muncim în chip comunist".• Vor fi organizate dezbateri cu participarea unor activiști de partid, de stat și ai U.T.C.. a propagandiștilor și lectorilor Uniunii Tineretului Comunist, privind problematica moral- cetățenească.• Organizațiile U.T.C. din școli și asociațiile studenților comuniști vor iniția sistematic simpozioane, întîlniri,, activități cultural-educative comune cu tinerii muncitori, maiștri, tehnicieni, cu tineri din sate.• Organizațiile U.T.C. și A.S.C., în colaborare cu ceilalți

factori, vor iniția sistamatic Întilniri ale tinerilor cu cadre da specialitate din justiție, procuratură și miliție, consultații, mese rotunde, colocvii în vederea cunoașterii legilor și a normelor de conviețuire socială.• în colaborare cu inspectoratele de învățămînt și direcțiile sanitare județene, vor fi organizate activități educative, care să vizeze pregătirea tinerilor pentru viață de familie.• La adunările generale, lectoratele cu problematică științifică a tineretului, la manifestările și acțiunile educative ale organizațiilor U.T.C., vor fi invitați pedagogi, sociologi, psihologi, medici, părinți ; se vor generaliza acțiunile „Sfatul familiei", „Colocviul tinerilor căsătoriți" etc.• La sate și în unitățile industriale se vor organiza, cu participarea tinerelor fete, acțiuni specifice vizînd educația moral-cetățenească, pregătirea lor pentru muncă și viață.
VI. EDUCAREA PATRIOTICA Șl

INTERNAȚIONALISTA• Organele U.T.C. și A.S.C., în colaborare cu instituțiile culturale, vor iniția evocări, spectacole omagiale, vizite, excursii, pelerinaje la locuri și monumente istorice ; se vor întreprinde acțiuni de îngrijire și păstrare a locurilor și monumentelor istorice.• Vor fi extinse acțiunile de înmînare a carnetelor de membru al U.T.C. la muzee, case memoriale, locuri și monumente legate de istoria clasei muncitoare, a Partidului Comunist Român.• Vor fi organizate excursii tematice pentru cunoașterea trecutului de luptă al partidului și poporului, ă realizărilor obținute in anii construcției socialiste.• In cadrul învățămîntului politico-ideologic, al adunărilor generale și informărilor politice vor fi dezbătute teme care să asigure cunoașterea politicii externe, marxist-leniniste a partidului și statului nostru, a tradițiilor internaționaliste ale partidului și poporului, a contribuției P.C.R. la întărirea sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a acțiunilor pentru a- sigurarea unui climat de cooperare, securitate și pace între popoare.• Se vor organiza acțiuni în vederea cunoașterii activității internaționale a U.T.C. și U.A.S.C.R.• Vor fi inițiate cicluri de acțiuni pe tema „Din viața și munca tineretului din țările soci aliste".
VII. EDUCAREA MATERIALIST-

ȘTIINȚIFICA• Comitetele județene ale U.T.C. vor sprijini organizațiile U.T.C. din mediul rural, de pe șantierele de construcții și exploatările forestiere, în vederea creării unor cercuri de cultură generală și de răspîndire a cunoștințelor științifice.• Comitetele municipale și orășenești și în special cele comunale ale U.T.C., cU sprijinul cadrelor didactice tinere, vor organiza, cu deosebire în perioada de iarnă, cursuri de cultură generală.• în fiecare localitate vor fi organizate brigăzi științifice, vor fi inițiate caleidoscoape și concursuri pe teme științifice și culturale etc. în cadrul cluburilor tineretului vor fi inițiate lectorate pe probleme ale educației materiali st-stiintifice.e Organizațiile U.T.C., în colaborare cu bibliotecile, vor organiza prezentări de recenzii, întilniri cu scriitori, standuri de cărți, expoziții etc.• Vor fi organizate, îndeosebi în perioada vacanțelor, brigăzi studențești și de elevi pentru răspîndirea cunoștințelor științifice în rîndul tineretului de Ia sate.

Pentru tinerii care urmeazâ cursurile învâțâ- 
mîntului de partid, ziarul nostru va publica lu
nar, începînd din octombrie, cîte o consultație 
pe teme privind probleme de educație moral- 
cetățeneascâ și probleme de educație mate- 
rialist-științificâ.

I. Probleme de educație 

moral — cetățenească
1. Omul — valoare supremă în orinduica* noastră socialistă. Necesitatea dezvoltării multilaterale a conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Politica P.C.R. de promovare a umanismului socialist.3. Valorile morale ale socialismului. Conferința Națională a P.C.R. despre necesitatea promovării și aplicării in viață a principiilor și normelor eticii și echității socialiste. Combaterea influențelor moralei și modului de viață burghez.3. Atitudinea înaintată față de muncă — trăsătură morală fundamentală a omului societății socialiste. Normele esențiale ale eticii profesionale. Intransigența morală față de parazitism, chiul și superficialitate în muncă.4. întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste — îndatorire moral-cetățenească fundamentală a fiecărui cetățean. Creșterea responsabilității oamenilor muncii în dubla lor calitate de producător și proprietar. Promovarea permanentă a principiilor eticii comuniste — cerință legică a progresului societății noastre.5. Disciplina socialistă — disciplină liber consimțită. Sarcinile organizațiilor de partid și obștești în întărirea disciplinei muncii. Comunistul — model de atitudine și comportare in societate.6. Colectivismul — trăsătură morală a omului societății socialiste. Unitatea dintre interesele individuale și cele generale — expresie a noilor relații sociale socialiste.7. Echitatea socială — valoare moral-politică a socialismului. Măsurile luate de partidul și statul nostru pentru promovarea echității socialiste în toate domeniile vieții sociale.8. Responsabilitatea socială și valoarea ei morală. Necesitatea creșterii responsabilității sociale în rezolvarea sarcinilor profesionale și obștești.9. Etica relațiilor de familie. Conferința Națională despre rolul educativ crescind al familiei în socialism.10. Rolul femeii în societatea socialistă. Promovarea în muncă a femeilor, corespunzător pregătirii profesionale, moral- politice, ponderii lor în producție și în viața socială. Hotărî- rea C.C. al P.C.R. din iunie 1973.

11. Probleme de educație 

materialist — științifică
1. Materialismul dialectic și istoric — fundament teoretic și metodologic al ateismului militant.2. Originea și esența religiei. Rădăcinile de clasă, caracterul istoric și funcția socială a religiei.3. Opoziția radicală dintre știință și religie. Cuceririle științei contemporane și însemnătatea lor pentru infirmarea dogmelor religiei.4. Morala și religia. Opoziția radicală dintre morala comunistă și morala religioasă. Rolul familiei, a! școlii și instituțiilor de cultură in educarea materialist-științifică a tineretului.5. Religie și ateism. Tradiții ale ateismului în gîndirea materialistă și social-politică înaintată. Superioritatea ateismului marxist-Ieninist.6. Tradiții ale gîndirli materialist-științifice. ateiste în România.7. Originea și principiile sociale ale creștinismului. Creștinismul primitiv și creștinismul contemporan.8. Sistemul dogmelor moralei creștine și efectele lor pe planul vieții sociale și individuale ; antimorala sectelor religioase.9. Religia în lumea contemporană. Problema dialogului dintre marxiști și credincioși.10. Atitudinea partidului comunist și a statului socialist față de religie și biserică.

„Date în folosință44 in august vor funcționa in noiembrie?
La mijlocul lunii august, printr-un oomunicat erau a- nunțați părinții interesați că eforturile edililor Capitalei privind sporirea numărului de locuri in grădinițe au fost încununate de succes în timp util. La acea dată intrau în recepție patru noi localuri cu o capacitate totală de aproape 1 300 de locuri. Și pentru că respectivul comunicat preciza că la 15 septembrie copiii vor putea intra fără grijă în modernele lor împărății, am așteptat și noi acest moment bucurindu-ne anticipat de viitoarea bucurie a cefor mai mici „elevi" ai tării..„Bucurie realizată doar pe jumătate. Dacă în localurile din Berceni și Balta Albă se face deja simțită fireasca larmă a copiilor, in celelalte două, în Militari și Lacul Tei, nefireasca larmă care se simte pină la sute de metri este o combinație tip șantier între duduitul picamerelor, accelerația motoarelor de buldozer și plesnetele seci ale aparatelor de sudură. Ca decor, șanțuri, munți de cărămizi, schele și nisip, gropi.încă înainte de a pleca în raid, inginerul șef al Direcției generale pentru dezvoltarea fondului locativ, construcții social culturale și administrație locativă (D.G.D.A.L.), tovarășul Constantin Popescu, mă avertizase că s-ar mai putea să întîlnesc doar lucrări mărunte de remedieri. în rest, utilaj, mobilier, totul e bine și la locul lui. Iată, concret, la o lună după raportarea recepției, cum stau „măruntele lucrări de remediere" : la grădinița nr. 195 din Militari mai trebuie de instalat ascensorul de bucătărie, trebuie nivelată curtea, construit un gard și adus mobilierul. La localul din cartierul Lacul Tei nu s-a realizat : canalizarea, instalația de încălzire, electrică și teh- nico-sanitară. De mobilier, ce să mai aducem aminte...Printre cauzele acestor situații nedorite putem enumera următoarele : la șantierul din Militari, lucrătorii întreprinderii „Ascensorul" au venit pe cînd de-abia se turnau fundațiile. Apoi, 'cu toate insistențele, nu i-a mai văzut nimeni la față. Mobilierul nu va fi livrat de întreprinderea producătoare decit după recepția lucrării. Pe șantierul din Lacul Tei nu s-a lucrat între 1—15 iulie pentru că lipsea o macara. Acum, întreprinderea care trebuia să instaleze rețeaua electrică și tehnieo-sa- nitară lucrează doar cu doi oameni, de parcă lucrările s-ar afla in mare avans, nu în mare intîrziere.Trebuie să notez că cea mai mare doză de optimism privitor la soarta acestor grădinițe am întîlnit-o la a- mintitul D.G.D.A.L. și la Inspectoratul de învățămînt al municipiului București, deci chiar la aceia care răspund de respectarea unor angajamente pe care le-au anunțat ca fiind îndeplinite ! Optimismul domniilor lor poate fi apreciat, dar nu a- ceeași stare de spirit domnește printre părinții beneficiari ai grădinițelor din Militari și Lacul Tei (cele pe care le-am cercetat, intrucît și în alte locuri situația poate fi la fel). Este foarte bine că în multe cazuri părinții înșiși contribuie la grăbirea lucrărilor, dar tocmai de a- ceea ni se pare cu totul de neacceptat ritmul de lucru al întreprinderilor care primesc bani pentru lucrări (I.C.M.B., I.I.M.I., I.P.L.M.,ș.a.) a căror neglijență este demonstrată și de acel stil de lucru cu... 2 (doi) oameni la terminarea unei lucrări raportată deja de multă vreme ca fiind gata !întrebarea pe care și-o pun educatorii, părinții și semnatarul acestor rinduri este următoarea : grădinițele „date în folosință" ia mijlocul lunii august vor funcționa, totuși, in noiembrie ?Repetăm, situația trebuie să dea de gindit : dacă respectivii tovarăși uită că pină la sfîrșitul anului măi au de predat beneficiarilor și alte localuri — grădinițe și, în special, creșe — și dacă vor îngădui ca lucrările să continue în același ritm și la a- dăpostul acelorași motive, să le amintim că Plenara Partidului Comunist Român din 18—19 iunie a adoptat o ho- tărîre cu privire la extinderea învățămîntului preșcolar și că atitudinea lor Înseamnă în fapt o încălcare directă 

a acestei hotărîri.Așteptăm un răspuns, pentru a-1 putea oferi cititorilor...EMANUEL ISOPESCU

UNDE NE SÎNT
GOSPODARII?Continuăm investigațiile noastre avînd în obiectiv căminele muncitorești, abordind modul în care cîteva dintre cele mai recente construcții de acest tip din Capitală silit gospodărite și întreținute de către tinerii lor locatari.Căminul Uzinei „Vulcan" este impunător nu numai pe dinafară (construcție modernă, finisare ireproșabilă), ci și pe dinăuntru : curățenie pe coridoare. ordine in fiecare cameră. Din discuția cu o serie de tineri a reieșit clar că regula- mentul-cadru privind organizarea și funcționarea căminelor muncitorești este temeinic cunoscut și aplicat, că aici există un comitet de cămin bine închegat, dinamic, chezășie in organizarea unor variate acțiuni profesionale sau educative. Lăcătușul Dumitru Stancu locuiește la căminul de nefamiliști al Combinatului de industrializarea Lemnului „Pipera" de mai bine de șase luni, in camera numărul 37. Mă poftește, ca orice gazdă politicoasă, să iau loc" Trecem Împreună în revistă cîteva dintre activitățile care au loc curent in cămin : dezbateri privind Însușirea șl aprofundarea normelor de conviețuire în spiritul eticii și echității socialiste, acțiuni referitoare la popularizarea celor mai bune rezultate obținute in producție, la modul în care se desfășoară pregătirea profesională în general; aflu că la activitățile culturale, inițiate de către comitetul de cămin, prezența tinerilor este Întotdeauna substanțială. a- proape toate aceste activități bucurindu-se de succes.Dar, din păcate, investigația noastră a înregistrat și o altă serie de aspecte, mult mai puțin îmbucurătoare...Pășim pragul căminului Uzinei de utilaj chimic „Grivița Roșie". Portarul de serviciu — din cale afară de ocupat cu degustarea unui pepene verde de proporții apreciabile (jumătate din coji zac deja pe podea, alături de alte resturi menajere, mucuri de țigară etc.) — nu ne acordă nici o atenție, (în acest cămin — după cum ne-au confirmat ulterior numeroși tineri — „intră șl iese cine vrea" !). în camera lăcătușului Dobrin Pană domnește dezordinea și... lipsește zugrăveala de pe pereți.— Cine este președintele comitetului de cămin ?— Cred că administratorul... (n.n. conform regulamentului cadru, administratorul nu poate fi ales președinte al comitetului de cămin !).— La ce acțiuni organizate in cadrul căminului ai participat în ultima vreme ?— La nici una, deoarece nu știu să se fi organizat așa ceva la noi,Parcurgem cîteva coridoare: peste tot, resturi de alimente, gunoaie ; pereții sint zgîriați ; becurile lipsesc din fasunguri, iar globurile — după cum opinau cîțiva „martori oculari" — au dispărut de mult... Un lacăt impunător interzice accesul în clubul căminului. „Aceasta este situația obișnuită — ne relatează cîțiva tineri care. în lipsa unui spațiu corespunzător (!) unde să-și poată petrece timpul liber, „staționau" pe coridoare; de altfel ia club nu se organizează niciodată acțiuni sau programe culturale pentru noi". Aflăm în continuare că în cămin se înregistrează cazuri de furt, că datorită comportării sub orice critică, unii tineri au fost excluși din cămin.— Comitetul a luat poziție în asemenea cazuri, au fost organizate cumva discuții cu cei indisciplinați ?— Nu prea se obișnuiește așa ceva, mărturisește strungarul Constantin Crăciun ; dacă tinerii indisciplinați nu se îndreaptă „din proprie ini

țiativă". totul se limitează la a-i exclude din cămin.— Cred, ne relata utecistul Stan Bordei, că. pentru a putea contribui efectiv la eliminarea deficiențelor existente aici, comitetul U.T.C. pe întreprindere ar trebui să cunoască mai întii situația la fața locului, să ia măsuri pentru organizarea unui comitet de cămin care să-și facă cu adevărat datoria. O asemenea poziție fermă nu s-a manifestat însă pină acum......Un alt cămin, secvențe asemănătoare. Ne aflăm la noul bloc în care locuiesc o parte din tinerii care muncesc la Uzina de cinescoape. Pe coridoare, în majoritatea camerelor, întîlnim aceeași priveliște denotînd absența spiritului gospodăresc, a inițiativei și răspunderii pe care ar trebui să le manifeste comitetul de cămin. O singură mostră : mirosul pestilent pe care îl emană pretutindeni adevăratele lăzi de gunoi existente la fiecare etaj. Pătrundem într-una din camere : dezordine, haine aruncate peste tot.— Cine este responsabilul acestei camere ? (n.n. regulamentul cadru prevede desemnarea pentru fiecare cameră, pentru fiecare etaj, a cîte unui responsabil).— Nu avem, ne răspunde mecanicul reglor Const. Hodorogea. La noi nu există încă acest „obicei" (!).— Cine este responsabil pe etaj ?— Nu cunosc.Se spune că perseverența aduce totdeauna un răspuns ; de aceea insistăm.— Poate cunoașteți măcar cine este președintele comitetului de cămin ? Ca inițiator al unor acțiuni ce trebuie să aibă loc în mod frecvent în cămin, nu se poate să nu-1 cunoașteți numele.— Cele observate de ancheta dv. sint adevărate, dar nici comitetul U.T.C. din întreprindere nu ne prea ajută... vom lua însă măsuri pentru ca lucrurile să se îndrepte. Va acționa întreg comitetul de cămin, (...) al cărui efectiv precis nu mi-1 amintesc ; lista completă se află îhsă la avizierul de la poartă. (Cuvintele aparțin președintelui comitetului de cămin, Marin Motescu... !).încheiem aici acest prim ciclu de secvențe referitoare la modul in care sint gospodărite unele cămine muncitorești, nu înainte însă de a ne permite — pe baza observațiilor efectuate la fața locului — să sugerăm citeva modalități concrete de acțiune. în primul rînd comitetele de cămin trebuie să-și ia în serios atribuțiile, să nu uite că au fost alese de către adunările generale ale locatarilor pentru a desfășura o activitate concretă, sistematică și nu pentru a efectua... figurație. Se cuvine de asemenea ca noul regulament cadru, elaborat de către C.C. al U.T.C. și U.G.S.R.. să fie în sfîrșit cunoscut și să devină adevăratul îndreptar pe baza căruia comitetele de cămin trebuie să-și desfășoare activitatea. Credem că, atît la căminul Uzinei de utilaj chimic Grivița Roșie, cit și la cel al Fabricii de cinescoape, comitetele U.T.C. pe întreprinderi ar trebui să acționeze cu fertilitate, să acorde sprijinul de care este neapărată nevoie — și pe care sint obligați să-1 dea fără invitații speciale — pentru ca situațiile actuale să fie cit mai curînd depășite. Oare felul în care se prezintă „casa" în care locuiesc o parte dintre membrii săi, nu reprezintă și el una din „cărțile de vizită" ale organizației U.T.C. ?!
ANDREI BARSANDESPREFRUMOS

(Urmare din pag. I)în fond, o realitate notorie, dacă tot la Brașov, în preajma porții unei mari și moderne uzine, la ieșirea din schimb, în ziua chenzinei, n-aș fi văzut un om care încerca să-și vindă produsele... artistice. Și - culmea - în ciuda debitului său verbal și a textului suficient de colorat, de picant chiar, n-a izbutit să-și plaseze „marfa", niște înspăimîntătoare picturi - uleiuri - de un prost gust exemplar. Iar muncitorii au trecut, privind și pufnind în rîs, mai pe față, mai pe ascuns, ca unii care, în sfera frumosului, a frumosului autentic, dispun de criterii ferme și nu mai pot fi trași pe sfoară. Și jrii-am adus aminte, pe loc, de vizita pe care o făcusem, chiar în dimineața aceea, în casa unui muncitor din uzina respec- tivă, tînăr. căsătorit de vreo doi ani, cu copil... Pe pereții garsonierei frezorului brașovean se aflau simple reproduceri, izbutite de altfel ca tipăritură, dar din... Luchian, Petrașcu și Paliady... Aș dori să fiu integral crezut : pe dată, în casc gazdei mele, m-am simțit la fel de bine ca în oricare marc galerie de pictură europeană, la fel de emoționat, căci selecția făptuită de frezor era de bun gust și se acorda, în general, cu întreaga casă care purta amprenta unui frumos delicat, neagresiv și neaalomerat, reflectînd, de fapt, existența demnă și sobră a locatarului.Desigur, n-are rost să idealizăm lucrurile, susținînd acum că n-ar mai fi destule de făcut pentru stîrpirea prostului gust, pentru promovarea — și mai susținută - a frumosului în masă. Munca aceasta necesită răbdare și tact pedagogic. Nu-i deloc ușor să ajungi să-l faci pe om să creadă că un perete alb, de exemplu, cu un singur ornament pe el, poate fi mai frumos, mai expresiv decît un perete în întregime pictat. Simplitatea este expresia frumosului. Ceea ce, la urma urmei, este perfect valabil și pentru frumosul uman, al comportării fiecăruia.
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EFICIENȚA,

OPERATIVITATE,
GRIJĂ DE BUN GOSPODAR!

LECIIMELt
i SE CULEG

CU VORBECampania legumelor este în toi. Sau mai bine zis ar trebui să fie și în cazul C.A.P.-urilor Vetiș, Oar, Odo- reu, Moftinu și Pomi. Invo- cindu-se cauze obiective de genul : „ne lipsește forța de muncă", „nu avem suficiente mijloace de transport", „ne-ar trebui mai multe lădițe" etc. etc. aici de fapt se caută acoperirea unor nereușite pe planul colaborării între specialiști și conducerile unităților, carențelor de ordin organizatoric, orelor pierdute zilnic de către șefii fermelor cu naveta la Sa- tu Mare. Iar în grădină la ora aceasta se mai află cel puțin o treime din recolta de roșii iar în cazul ardeilor, cultură puternic afectată de brumă, practic nici nu se pune problema culesului. De altfel, la aceste unități nici organizațiile U.T.C. nu au întreprins vreo acțiune menită să contribuie la rezolvarea unor atît de stringente probleme. (Din programele de activitate și din rapoartele întocmite la altceva decît
SATUtMAREstrînsul maculaturii, a borcanelor și sticlelor goale și, pe ici pe colo, a fierului vechi și a plantelor medicinale, a participărilor la unele lucrări de înfrumusețare a localităților, nu se deduce că tinerii ar fi antrenați și în campania de toamnă. De ce o atît de mare nepotrivire între preocupările organizațiilor U.T.C. de la sate și problemele reale ale unităților agricole ?) Poate așa se și explică faptul că în timp ce zeci de tone de produse se de- preciază în cîmp, încă foarte mulți tineri bat ulițele satelor fără nici un rost sau își pierd vremea prin Satu Mare.De ieri peste 20 000 de elevi și-au început perioada muncii patriotice în agricultură. Ce vor face ? — fiindcă la Moftinu, Oar. Odoreu, Vetiș, Pomi și alte cîteva unități agricole încă nu fuseseră asigurate condițiile necesare (lipseau lădițe, nu erau stabiliți cei care să-i supravegheze și să îndrume munca elevilor), folosirii depline a acestei forțe — devenită tradițională. Firește, se cere și din partea Comitetului județean Satu Mare al U.T.C., al tuturor comitetelor U.T.C. din comunele șl unitățile agricole să intervină operativ și eficient.

GH. FECIORU

(Urmare din pag. I)Alecu Tudor,, cooperatorilor de aici le este străină precizarea campanie de primăvară, de vară", de toamnă. „Anul nu are campanii, fiecare zi este la fel de importantă pentru a realiza scopul nostru : bunăstarea oamenilor din comună, achitarea obligațiilor pe care le avem față de stat".Teza este argumentată faptic. Aflăm, astfel, de existența unui plan de acțiuni întocmit pentru fiecare zi în parte : un volum cu 366 de file, semnat zilnic de toți cooperatorii, din care reies clar obligațiile lor, rubricile „planificat" și „realizat" fiind contabilizate în fiecare„Sîntem împărțiți pe . formații, compuse — în majoritatea cazurilor — din membri aceleiași familii, din rude apropiate sau din vecini. Deodată problema prezenței nu se mai pune, sau ne înțelegem între noi atunci cînd intervine vreun caz, asta fără să sufere lucrul din ziua respectivă, ne spune cooperatorul Plopeanu Stan. Nu ne alegem noi ritmul. Șeful de fermă ne spune cît avem de prășit, de exemplu, în ziua respectivă, pentru a termina întreaga suprafață ce o avem în seamă la timpul cuvenit. Seara, șeful de formațiune raportează șefului de fermă. De calitate nu trebuie să ne amintească nimeni, primii sîntem noi interesați. Ne organizăm în fiecare zi, vreau șă spun știm exact ce avem de făcut".„A fost nu numai o toamnă grea, dar și o primăvară aș spune mai grea. Dacă am reușit să scoatem porumbul și să însămînțăm grîul, în primăvară trebuia să însămînțăm mai multe culturi. 800 de hectare au fost acoperite cu apă. Aproape două luni s-a lucrat cu motopompele la evacuarea apei, „relatează" cooperatorul Iordache M. Gheorghe. Peste două treimi din această suprafață au fost însă- mințate cu porumb — în total au fost 940 hectare. în perioada aceea, ca de fapt în tot timpul a- nului, am fost pe cîmp toată suflarea. Nu mai conta că ești economist, contabil sau mai știu eu ce. însămînțăm după cum se zbicea pămîntul — azi 5 hectare, mîine 20, poimîine 7, dar de însămînțat s-a însămîn- tat întreaga suprafață planificată. Am muncit toți deopotrivă"...Diferența între un cooperator și un muncitor din fabrică

BRAȘOV Anomalia cartofului
sau intolerabila mentalitate după care 

unii seamănă iar alții culegO analiză a stadiului actual al oampaniei de toamnă în județul Brașov arată că ceea ce s-a realizat pînă în prezent e încă sub nivelul cerințelor. Forțele existente în satele județului au fost folosite la un nivel nemulțumitor. Din cele 11471 ha ale C.A.P.-urilor însămînțate cu cartofi, sînt recoltate la ora actuală doarCînd experiența bună circulă cu pași de melcîntre Vișina Veche și Corabia sînt exact 10 kilometri. Și totuși experiența bună pe această distanță circulă cu pași de melc. Despre ce e vorba ? Cooperatorii din Vișina Veche și-au planificat să însămînțeze cu grîu 600 hectare, cei din Corabia — 630. La Vișina Veche nu a fost pus sub brazdă nici un bob de grîu. La Corabia s-au semănat deja 200 de hectare. La Vișina Veche sînt pregătite pentru în- sămînțat 65 hectare, la Corabia — 420. Evident, disproporția este flagrantă. Am discutat cu cei doi președinți de C.A.P. Ion Merișescu de la Vișina Veche ne vorbește despre „condiții obiective" : soi.il tare, muncă multă, eficiență puțină. Același sol există și la Corabia și acolo trebuie muncă multă. Am înțeles insă din discuția cu președinta Angela Sincu că aici este vorba de o perfectă organizare și nu de scuze puse în cîrca timpului. Iar cînd afirmăm perfectă organizare avem în vedere un larg plan operativ, pe agenda căruia chibzuit au fost înscrise și realizate la timp numeroase acțiuni. De la judiciozitatea împărțirii forței de muncă și pînă la modul de cointeresare a mecanizatorilor — este un drum pe care președinta Sincu îl străbate continuu, cu exigență șl competență. Să-i invităm pe cooperatorii din Vișina Veche la un sfat cu cei din Corabia ?
„GAUDEAMUS"... 
IMN AL MUNCIIPeste 120 de studenți ai anului II de la Institutul agronomic din Craiova se aflau în cea dintîi zi de muncă a practicii de producție. în iunie lucraseră aici colegii lor din anii III și IV. La copilit și legat roșiile. Făcuseră treabă bună. Dovadă : însemnatele cantități de legume pe care le recoltează 

a scăzut mult. Dacă pe vremuri țăranul stătea în casă pe timp de iarnă sau în timpul dintre recoltatul griului și a cerealelor de toamnă, acum lucrăm cu toții unsprezece luni pe an. Noi sîntem o mînă de oameni la cimp, precizează cooperatorul Buzea Ștefan, și avem atîtea de făcut : în ianuarie — transportul și împrăștiatul îngrășămintelor chimice și naturale : în februarie și o parte din martie — pregătirea pămintului pentru însămînțările de primăvară : a- rături, discuiri, nivelări ; tot în martie, spre sfirșit, începe să funcționeze sistemul de irigații/; apoi însămînțările și întreți-
Campanie 

fara 
pauze

nerea culturilor ; vine recoltarea păioaselor ; urmează culturile duble și pregătirea pământurilor pentru însămînțarea păioaselor ; recoltatul porumbului, florii soarelui etc. ; însămînțările de toamnă, eliberarea terenurilor și arăturile pregătitoare pentru anul viitor. Așa că ultimele lucrări se termină spre sfîrșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie. Și lucrările trebuie făcute ca la carte. Cum să lipsească cineva nemotivat sau să facă treabă de mîntuială ? Nu că ne-ar atrage atenția șeful de fermă, dar nu ne trecem cu vederea noi între noi. De multe ori șeful de fermă vine și ne spune : „Mi-ați luat-o înainte, tocmai urma să vă spun să faceți cutare lucru", numai că noi făcusem cutare lucru, nu e nevoie să ne dădăcească cineva și oricum, sîntem încă țărani de pă- mînt, că mai sînt și țărani de oraș, chiar dacă lucrăm mai mult cu mașinile".
UN CONSENS UNANIMAsupra părerii că „agricultura este o mare uzină cu flux 

4 930 ha. Din planul de 1 222 ha de cartofi ale I.A.S.-urilor au fost recoltate aproximativ jumătate. Pe lingă faptul că forțele de muncă ale unităților agricole au fost slab mobilizate la lucru, nici mijloacele mecanice nu au fost exploatate la capacitatea lor. Se observă că în ce privește ritmul de pînă acum al campaniei de toamnă, 

acum cei din anul II. întiia zi constituie însă și dovada că actualii „oaspeți" vor fi la înălțime. Țin să confirme această idee Dincă Luca, Georgeta Si- rotenco, Pătru Etegan, Ilinca Martin, Valeriu Mateescu și Maria Viespe care, în numele colegilor prezenți în cîmp, s-au angajat să nu precupețească nici un efort.Urmînd exemplul studenților, în cîmp, la I.A.S. Studina vor sosi și 500 de elevi.
SCRISOARE DESCHISA 
ADRESATĂ FABRICII 

DE CONSERVE DIN CARACAL„Mai puțin stimați tovarăși. Sîntem nevoiți să ne adresăm astfel nu pentru că ni s-a năzărit nouă așa, din senin, ci datorită faptului că la ceea ce convenisem împreună cu mai mult timp în urmă, dumneavoastră dați dovadă de o accentuată nepăsare. Sperăm să pricepeți că atunci cînd afirmăm acest lucru ne gîndim la zecile și sutele de tone de legume care zac cu zilele pe cîmpurile noastre mănoase și dumneavoastră, neglijați a le ridica, conform contractelor încheiate. Facem, pe această cale, un ultim apel nu la bunăvoința dumneavoastră ci la obligația de a vă respecta angajamentele asumate".Semnează : cooperatorii din Gura Padini, Ianca, Ștefan cel Mare, Orlea, Vișina Veche, ale căror produse stau în cimp cite 3—5 zile, depreciindu-se.P. S. — Se alătură semnăturilor acestei scrisori și I.A.S. Studina în grădina căreia fierb sub soare de 3 zile 400 tone de roșii.Post scriptum, din partea reporterului : așteptăm neîn- tirziat răspunsul sus-numitei fabrici de conserve.
ION ANDREIȚĂ

tehnologic continuu" — cum se exprima motopompistul Mîn- droiu Zamfir — există un consens unanim.„Campanie fără pauză — asta este deviza noastră, accentuează președintele C.A.P.-ului, Mihai N. Gheorghe. In agricultură ca și în industrie orice întrerupere scade din rezultatul final. Și rezultatul final sîntem noi. Munca noastră, casa noastră care nu mai este cea de acum treizeci de ani, dar nici măcar cea de acum zece ani".Dar, pentru ca această comună să arate așa cum arată : case pe dinafară și pe dinăuntru — organizarea muncii a fost „organizată" fără fisură. Cîteva exemple :La sistemul de irigații lucrează doar 56 de oameni, în loc de 120, cît reclamă normele de funcționare. Printr-o organizare și repartizare judicioasă a sarcinilor, numărul motopom- piștilor a fost redus cu mai mult de jumătate. Pentru a supraveghea buna funcționare a sistemului, cîțiva mecanici de întreținere inspectează zi și noapte întreaga rețea de conducte. Mai mult, în perioada cînd sistemul de irigații nu funcționează, motopompiștii sînt prezenți la munca cîmpului.Revelator în ce privește capacitatea de organizare a cooperatorilor de la „Tudor Vladi- mirescu", acest exemplu dă măsura întregii lor activități. La ferma seminceră, pentru a ilustra în continuare cu aceeași categorie de argumente, lucrează 40 de cooperatori ; în zootehnie — 97, iar la cîmp circa 120. 300 de oameni la o suprafață de 2 747 hectare, un sector zootehnic puternic, o fermă seminceră, 4 milioane Iei beneficii în 1972 — reprezintă, în ordinea productivității muncii destul de mult față de cifrele medii existente.
★Analizîndu-1 în articulațiile sale, mecanismul de funcționare a cooperativei agricole de producție „Tudor Vladimirescu" se dovedește a fi conceput în funcție de capacitatea oamenilor, de gradul lor de mobilizare. de dotarea mecanică existentă, de legi economice pornite din rațiuni binecunoscute. Adevăruri cunoscute pe care însă, nu strică să le repetăm.P.S. Din situația la zi a lucrărilor de toamnă : arături pentru grîu și orz — suprafața planificată — 625 hectare ; realizat — 625 hectare.Situația la zi confirmă ! 

situația diferă de la o zonă la alta, argumente in plus pentru combaterea unor justificări formale invocate de către cei rămași în urmă. Astfel, în zona Brașovului, din suprafața de 5 190 ha de cartofi, 2 906 erau recoltate marți. C.A.P. Ormeniș, de pildă, a încheiat recoltatul acestui produs, C.A.P. Apața mai avea de recoltat doar 2 ha, se apropie de încheierea culesului cartofilor și C.A.P. Sîn- petru, Rîșnov, Prejmer și Fel- dioara. Rămîne o problemă sortatul și transportul unor cantități mari de cartofi rămași în cîmp și amenințați cu degradarea în cazul unor ploi.Analizînd realizările din zona Făgărașului apare evident faptul că răminerile în urmă ale județului își au explicația tocmai în neajunsurile de aici. Din 4 211 ha erau recoltate pînă marți doar 661. Ba mai mult, există aici cooperative (de exemplu C.A.P. Pârău) care nici nu au început recoltatul cartofilor. Foarte puțin au recoltat cooperativele din Ucea de Sus, Voivodeni, Sercăița și Barcuț.Din măsurile judicioase și luate la timp de către Comandamentul agricol al județului, o bună parte au fost pur și simplu ignorate în zona Făgărașului. Una din scuzele începerii tirzii a recoltatului cartofilor e că în această zonă tuberculii se maturizează mai greu din cauza climei mai reci. Poate că în alți ani această justificare ar fi avut vreo bază, dar în toamna deosebit de blîndă a acestui an ea e un simplu pretext, care nu-i disculpă pe factorii de răspundere respectivi.Un adevăr întristător care se ascunde cu grijă și de care nu se pomenește de obicei în rapoartele oficiale e că conducerile cooperativelor agricole din această zonă (și poate și altele din județ) s-au obișnuit să aștepte cu mult calm apariția miilor de elevi, studenți și a sutelor de oameni ai muncii din industrie care sosesc cu aceeași abnegație an de an pentru a le veni în ajutor. Ar fi inutilă etichetarea acestei atitudini care nu poate să aducă decît daune agriculturii județului. ♦Măsurile energice a căror eficiență se înscrie zilnic pe graficele de realizări, măsuri adoptate de organele de partid și îmbrățișate de toate organizațiile U.T.C., sînt de natură să crească viteza zilnică a recoltatului cartofilor — principalul produs agricol al județului Brașov. Printre alte acțiuni, trebuie amintită cea a Comitetului județean U.T.C. și a Asociației studenților comuniști de a mobiliza pe tinerii participant! la o muncă neprecupețită, să folosească fiecare ceas al zilei lumină. Alături de grupurile de tineri, pe ogoare își fac prezența, prin muncă efectivă, și activiștii organizațiilor de tineret care răspund de rezultatele acțiunilor. Ca și în anii trecuți, sînt pe cale de a se iniția numeroase chemări pentru obținerea unor realizări maxime potrivit condițiilor existente în fiecare unitate agricolă.
ADINA VELEA

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
(Urmare din pag. I)R1TATE și FAMILIARISM, despre ETICA PRIETENIEI.în evoluția lor individuală oamenii — este un fenomen absolut normal — ajung să o- cupe poziții diferite pe scara organizării sociale. Plecați din același punct, porniți din a- ceeași bancă, dar urmînd fiecare alt traseu, doi prieteni foarte intimi, doi colegi foarte buni pot ajunge, la un moment dat, în relații de subordonare. Se întîmplă, în unele din acele situații în care unul din prieteni deține o funcție de conducere, ca el să-și renege amicul în viața personală, să impună o înstrăinare față de acesta, față de toți colegii sau prietenii „de altădată" care nu țin „astăzi" piciorul pe aceeași treaptă ierarhică.Este, evident, o abatere de Ia esența democratică a societății noastre acest mod de a gîndi calitatea de șef, această încercare de a transfera în relațiile personale ierarhia de serviciu.Dar este la fel de strîmbă cealaltă concepție, cealaltă atitudine. cealaltă față a relației.Pentru că, inversind termenii, nimeni nu are dreptul să prelungească relațiile personale — indiferent de calitatea lor — in raporturile oficiale, de tip social, să greveze prin amiciția (ori dușmănia) cu unul sau altul dintre șefii săi asupra legăturilor de muncă.De ce ? In primul rînd pentru că relațiile de serviciu presupun in mod obligatoriu în cadrul societății noastre interese colective, o problematică a obștii, a societății.

Consumuri 
minime — eficiență 

sporită la 
„Azomureș" — 

Tg. Mureș

In mijlocul unei echipe de 
șoc, formată din muncitori și 
tehnicieni tineri, cu înaltă califi
care profesională, ing. Vasile Ur- 
dea, directorul tehnic de la com
binatul „Azomureș" din Tîrgu 
Mureș lucrează de zor la pregă
tirea instalației de spălare a ga
zelor, rezultate la desorbția oxi
dului de carbon din soluția cu
pru amoniacală, utilizată la puri
ficarea gazului de sinteză. „Ga
zele spălate cu ajutorul ei, ne 
pune el în temă, au un conținut 
bogat în oxid de carbon și vor 
putea fi folosite la supraîncălzi
rea aburului necesar combinatu
lui. Astfel, vom obține o econo
mie de peste 1000 tone pe an 
combustibil convențional, făoînd 
tot posibilul ca instalația să 
funcționeze în condiții optime 
încă la sfîrșitul acestei luni". A- 
dînolm discuția și aflăm că de 
fapt preocuparea colectivului uzi
nei pentru descoperirea de noi 
rezerve de economii este mult mai 
amplă. Cel mai bun exemplu în 
acest sens îl constituie recupera
rea de căldură la fabrica de a- 
maniac, cu ajutorul căreia se

Gîndirea 
tehnică în 

sprijinul 
economiilor 

de com
bustibil

vor putea economisi alte 1 000 
tone combustibil convențional 
pe an.

— Ați putea enumera și alte 
realizăm în acest domeniu ? îl 
întrebăm pe tovarășul inginer 
Urdea.

— Desigur. Schimbarea arză
toarelor la cazanul C.R. 5 cu 
altele mai eoonomicoase a înles
nit obținerea a cca SOO tone com
bustibil convențional. E vorba de 
o primă acțiune din planul 
nostru de măsuri. Avem totodată 
în vedere dotarea cu o modernă 
aparatură automată a cazanului 
respectiv, în urma căreia preve
dem economii de combustibil 
convențional în valoare de 200 
tone pe an.

Intr-adevăr, colectivul de la 
„Azomureș" nu s-a mulțumit cu 
două-trei acțiuni ofensive pe 
frontul economisirii combustibi
lului. In baza unor cercetări de 
laborator asidue a reușit să fo
losească apa recirculată de la in
stalația de acid azotic I, la in
stalația de acid azotic II, dimi- 
nuînd substanțial consumul de 
energie electrică. Pe această cale 
economiile obținute se ridică la 
circa 200 tone combustibil. 
Exemplele ar putea continua.
ION VĂDUVA POENARU

Or, aceste interese sociale nu pot fi apărate cu toată corectitudinea, nu pot fi împlinite in măsura necesară în clipa în care relației de lucru i se substituie sau chiar pare numai că i se substituie o relație între persoane, între indivizi priviți ca particulari. De altfel, credem că nici nu e vorba de prietenie 
SPECULĂ CU
PRIETENIA?

reală acolo unde relația particulară tinde să submineze autoritatea și prestigiul cuiva, ci de specularea trivială a unei legături.Deseori, unii din acești „intimi" ai mai marilor nu se mulțumesc să-și gidile orgoliul eta- lînd — cîteodată în chipul cel mai vulgar, ca mai sus — amiciția reală, presupusă ori numai dorită cu șefii ci caută să-și creeze prin aceasta felurite a- vantaje personale. Iar asemenea avantaje oricît de mărunte — și adesea vînate fără știrea amicului „suspus" — alături de ABUZUL DE INTIMITATE, de excesiva și lipsita de tact familiaritate pot crea și întreține intr-un colectiv sentimentul inechității, impresia favorizării ne-

Nu te poți ascunde in spatele...
condițiilor obiective

Subscriu la părerea că in august constructorii Șantierului 1 al I.C.S.I.M. care realizează lucrările de investiții la Uzinele „Vulcan" au folosit la maximum fiecare zi bună de lucru. Au făcut-o cu sentimentul responsabilității că pe umerii lor apasă sarcini sporite care convertite în cifre înseamnă multe zeci de milioane lei. A fost o lună bună, în care s-au finalizat o seamă de obiective importante, între care stația de oxigen (pentru stocarea și distribuirea oxigenului lichid), podul basculă din Dealul Spirii, stația de compre- soare etc.Acum este septembrie și normal ar fi ca ritmul să se accelereze. Am vizitat șantierul în ziua de 12 și n-am găsit atmosfera de lucru specifică constructorilor. Marin Sora, secretarul comitetului de partid pe uzină, Virgiliu Angelescu din cadrul serviciului plan dezvoltare, biroul de investiții, mi-au spus că un foarte important obiectiv îl constituie extinderea turnătoriei de fontă de la 6 000 tone piese turnate la 8 000, pentru care există în stoc utilaje de circa patru milioane lei. Lucrarea înaintează anevoios, chiar dacă această afirmație a avut darul să-1 supere pe Vasile Saulea, șeful lotului Vulcan. N-am înțeles de ce pentru că la frontul de lucru liber constructorul a realizat doar 30 la sută din plan. Și ori cite eforturi ai face nu te poți ascunde în spatele cauzelor obiective. Sînt greutăți, se lucrează în spații în care producția merge din plin. Sînt singurele cauze pentru care termenele nu se pot respecta ?...Vizităm șantierul. Dimineața zilei de 12. Timpul este bun. Pe șantier nu găsesc atmosfera specifică. La obiectivul turnătorie... trei oameni, doi lucrează la calea de rulare, unul, Dumitru Motran, discută cu noi, se plînge că locul nu este descongestionat (și nu este) că nu pot transporta construcțiile metalice pentru montare. Șeful lotului se crede nedreptățit cind îi relatăm a- ceastă situație, ii dă zor cu rezultatele „de ieri", cu cele „din august", și bineînțeles cu greutățile. Adaugă că „oamenii lucrează la alte puncte, au fost alte nevoi". îi explicăm că și la cantină, ritmul de lucru, dacă așa i se poate spune, este necorespunzător. Aproape două ore am privit un grup de muncitori care mai mult stăteau decit lucrau. Unul dintre ei, tînărul dulgher Nicolae Turcitu, plictisit, abia de se încumeta să ne 

juste, pot altera definitiv încrederea și respectul de care trebuie să se bucure un conducător în rindul subordonaților.Asistam, nu, demult, pe giganticul șantier de pe Someș, la o scenă-lecție din acest punct de Vedere.însoțeam în centrala subterană de la Mărișelu pe un. tînăr 

și apreciat inginer, inspector din partea ministerului de resort. La frontul de lucru ne-a întimpinat, împreună cu ortacii săi, unul din veteranii marilor șantiere, maistrul Pavel Oțet.In timp ce dădea raportul am surprins, atît la el cît și la cel pe care îl însoțeam, un flux cald al privirilor, o nedisimulată intimitate.Și totuși raportul, discutarea celorlalte probleme ale construcției de sub munte au fost caracterizate de o atmosferă de profund respect reciproc. Seara, acasă la maistrul Oțet aveam să-i văd pe aceiași doi oameni schimbind pe cel mai familiar ton cu putință impresii, amintiri... Și aveam să aflu că ingi

răspundă, iar șeful de echipă, Eugeniu Dinu ne-a spus la fel „dac-ați fi venit ieri !“ Bine, zic eu, ieri'; (beneficiarul mi-a spus că nu s-au prea văzut oameni) dar de ce nu se muncește și azi cu toate forțele ? Mai este cazul să amintim că urgentarea lucrărilor trebuie să constituie imperativul zilei ? Că în curînd vor fi atacate lucrările de extindere
1T0-ANCHE 

NOitTBA

1SIFîn zona Berceni 7 Constructorul știe bine toate acestea. Și în loc să scurteze timpul prin mai buna organizare a muncii, se supără, se tînguie. Un lucru e cert : se lucrează încet, cu puține forțe. Secretarul comitetului de partid a conchis la discuția cu constructorul : ritm nesatisfăcător ; puține cadre calificate (deși șeful de lot se pare mulțumit, cu excepția dulgherilor). „Ca să ne apropiem de termenele stabilite ar mai trebui pe șantier încă 100 de cadre calificate și necalificate". Am notat interesul beneficiarului care, pentru a-1 sprijini pe constructor, a stabilit ca zilnic tineri și virstnici să execute muncă pa

nerul cu pricina învățase cînd- va meserie de la Pavel Oțet, că drumul lui spre acea înaltă pro- fesionalitate, spre acea funcție de mare răspundere, debutase nu foarte demult într-o galerie subterană, că stătuseră adesea cască lingă cască, umăr lingă umăr împotriva stîncii.Am cerut, firește, explicații pentru „oficiala" confruntare din zorii zilei.— Sînt vechi pe șantiere, îmi știu valoarea și știu că oamenii mă respectă pentru munca mea. Dar tocmai de aceea nu vreau, măcar o clipă ca vreunul din tinerii cu care muncesc acuma să creadă că numele meu și responsabilitățile, cinstea care mi se acordă sint legate cituși de puțin de prietenia cu unul sau altul din șefii noștri de aici sau de mai sus. Altfel, eu am crescut pe mulți din cei ce, conduc azi construcțiile de hi-' drocentrale. Respectul față de cei care au trudit ca să știe mai mult decît noi este altceva, cl e familiar, dar nu trebuie transformat în familiarism. Asta n-ar fi cinstit, muncitorește.Am înțeles atunci că adevăratului comunist trebuie să-i fie străine, deopotrivă, închistarea în funcție, exacerbarea poziției de conducere cît și abuzul de intimitate, excesul de familiarism.Și că a gîndi muncitorește, a gindi in chip comunist înseamnă a vedea in respectul datorat conducătorului care, la rindu-i, te respectă, o componentă de seamă a democrației, un argument pentru demnitatea și respectul propriei persoane. 

triotică. La toate acestea trebuie adăugate : întărirea spiritului de răspundere al fiecărui constructor și organizarea muncii în două schimburi. Constructorii de pe șantierele țării s-au angajat să lucreze în schimburi prelungite, să fie prezenți la punctele de lucru și duminica. Glasul lor nu s-a auzit și la lotul Vulcan ?Am revenit pe șantier în dimineața zilei de 15 septembrie. Timp excelent de muncă. La turnătorie ritm de melc. Ici-colo cîte un suflet. Cind am fost descoperiți s-a dat tacit alarma. Un tînăr a urcat în grabă scara și a Început să patruleze, fără centură de siguranță, pe grindă (fotografia nr. 1). înainte, înapoi. O dată, de două ori, pînă cînd ne-a văzut plecați. Cînd ne-am întors privirile, cobora grăbit scara.După ce s-au odihnit trei săp- tămîni blocînd un vagon și spațiul aferent, patru grinzi zac aici, nestingherite de nimeni (fotografia nr. 2). Beneficiarul susține că constructorul trebuie să ie preia au fost doar solicitate, constructorul nu vrea cu nici un chip pentru că-i trebuie abia în etapa a II-a. Alte multe utilaje așteaptă in depozit să le vină sorocul...La cantină lucrul a început din plin de dimineață (fotografia nr. 3). Nu le-a plăcut oamenilor critica de acum cîteVa zile și s-au gîndit că singura autocritică este... munca.
LIDIA POPESCU

Mașina 
cu numărul 
2.000.000De curînd muncitorii, tehni-. cienii și inginerii de la Fabrica de mașini casnice emailate „23 August" din Satu Mare au sărbătorit un eveniment destul de deosebit : de pe banda de montaj a coborit mașina de gaze civ- nr. 2 000 000. In cei peste 20 de ani de activitate, fabrica sătmă-, reană și-a înzecit producția a-, jungind ca prin extinderea ca-’ pacităților, prin instalarea unor" noi linii tehnologice și printr-o mai bună organizare a produc-'" ției să realizeze astăzi un aragaz pe minut. In anul 1952 aici se realiza prima mașină de gătit cu gaze prototip, seria zero, mai tîrziu cu un an, de pe banda, de asamblare ieșea o altă mașină asemănătoare, dar cu ceva’ performanțe in plus.Anii au trecut, și aragazurile" au căpătat nume „Carpați" I, „Carpați" II, „Carpați" III, Ignis, Modern, Ideal, apoi a venit,, M. 2 500, adică mașina electrică.,2 000 000 de aragazuri puse- cap la cap ar acoperi distanta Satu Mare—Mangalia, peste 1 200 de kilometri.Printre cei care își aduc contribuția la realizarea acestor succese, se- numără și un colec-, tiv de tineri uteciști și comuniști, Carol Petro, Iosif Lang, Ioan Dioancă și mulți alții.

VASILE MOROȘAN



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 7 JOI 20 SEPTEMBRIE 1973TELEGRAMĂPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste rtomânia, NICOLAE CEAUȘF.SCU, a trimis regelui CARL AL XVI-LEA GUSTAF AL SUEDIEI, următoarea telegramă :Vă rog să primiți sincere felicitări cu ocazia proclamării Maiestății Voastre ca rege al Suediei.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Suedia se vor dezvolta și în viitor, in folosul popoarelor celor două țări, al păcii și înțelegerii internaționale.
PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, miercuri la amiază, pe Henrik Beer, secretar general al Ligii Societăților de Cruce Roșie, care se află într-o vizită în tara noastră, la invitația Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie.La primire a luat parte g«- neral-colonel Mihai Burcă, pre

In atenția cadrelor didactice 
care doresc să participe la 

Simpozionul 
„CULTIVAREA SPIRITULUI DE ECONOMIE 

LA ELEVI4*
Secretariatul științific al simpozionului „CULTIVAREA SPI

RITULUI DE ECONOMIE LA ELEVI", care va avea loc in 
București la data de 30 octombrie a.c. cu prilejul „Săptâminii 
economiei", face cunoscut că, înscrieri pentru prezentarea 
de comunicări cu tematica anunțată se primesc pînă la 
8 octombrie a.c„ pe adresa : Casa de Economii și Consemna- 
țiuni, Calea Victoriei nr. 13, sector 4, București - pentru sim
pozion.

Celor mai valoroase dintre comunicările prezentate II se 
/or acorda premii și vor fi tipărite ulterior într-un volum.

ELEVII Șl STUDENȚII ÎN HAINE

DE LUCRU PE OGOARE
OSTROV. în viile I.A.S. Ostrov, una dintre cele mai mari unități agricole din județul Constanța, lucrează echipele și brigăzile de muncă patriotică ale elevilor de la Școala profesională C.F.R. din Constanța și de la Liceul de cultură generală din comuna Băneasa. Clnd am sosit la fermele 1 și 4 se făcea bilanțul, se comentau rezultatele unei perioade de două săptămîni, timp în care, zilnic, indiferent de condițiile atmosferice, elevii, alături de lucrătorii I.A.S., au cules și recoltat struguri de pe citeva zeci de hectare. Ieri, a fost o ploaie de toamnă, măruntă. „Dar toate brigăzile de elevi — imi spunea Enache Silvia, secretara U.T.C. a anului III de la Liceul de cultură gene

rală din Băneasa — au ieșit la cules. Condițiile în care am lucrat nu au fost o piedică pentru realizate» normei : 300kg struguri în fiecare zi lumină. Miine vom pleca din acest loc cu convingerea că am fost de folos. Locul nostru va fi luat de colegii de la altă școală. Le dorim realizări și mai bune decit au fost ale noastre**.Despre munca elevilor ne-a vorbit șt inginerul șef al I.A.S., tovarășul Glă- man Gheorghe : „In acest an avem o producție de struguri foarte mare. La stringerea ei,* o contribuție însemnată au avut elevii Școlii profesionale C.F.R. și cei ai Liceului de cultură generală din comuna Băneasa. In aceste două săptă- 
mfni, munca elevilor 
a fost evaluată la

A ruginit frunza din vii...
(Urmare din pag. I)surf mai ttrziu, la ora 15 după- amîază, i-au prezentat la fermă.— Ce rost avea să mai pierdem o zi — spune unul dintre elevii anului III. Eram așteptați, ferma este locul nostru de muncă de mulți ani, ne-am grăbit să ajutăm cu o zi mai devreme culesul viei. De altfel eu vin aici al treilea an...Elevii n-au prea mult timp de discuție, de explicații. Strugurii li așteaptă, lădițele goale iau imediat locul celor pline, normele trebuie realizate, fiecare oră și zi în care nu plouă încă se cer folosite intens.Către ora 12, prof. Nicolae Popescu, îndrumătorul U.T.C., unul dintre însoțitorii elevilor dă semnalul pauzei de prinz. Pînă la cantină sînt cițiva kilometri. După o scurtă pauză, din rrou îmbarcarea în autobuz, și ora 13 îi găsește pe elevi la posturi.Fetele lucrează la una din stațiile de sortare a strugurilor. Pe o bandă rulantă trec lădițele de struguri recoltați de băieți.Prima zi de muncă: 3 500 kg. struguri recoltați și sortați. E mult, e puțin ?— E foarte bine pentru prima zi — apreciază ing. Ștefan Ștefu, șeful fermei. De cinci ani ne recrutăm ajutoare de la Liceul din Fierbinți. Elevii sînt foarte harnici și conștiincioși. Profesorii care-î însoțesc devin organizatorii producției elevilor, lăsîndu-ne pe noi liberi pentru celelalte probleme ale fermei.în încheierea acestei sumare însemnări o listă. incompletă evident, a fruntașilor primei zile de muncă: Florica Popescu, Florin Păcuraru — anul I — Pe- truța Morgovan, Gabriela Dumitrescu, Cristina Mihăilă. Costel Ciurea — anul II —Aurelia Snă- taru, Constantin Constantin, Tudor Apostol — anul III.*Mii de elevi din liceele județului Ilfov se găsesc în aceste zile la muncă în întreprinderile agricole de stat ale județului. La I.A.S. Fundeni lucrează e- levi din Brănești; cel din Bo- lintinu din Vale pot fi găsiți la 

ședintele Societății de Cruce Roșie.în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind rolul societăților de Cruce Roșie în viața socială contemporană. la promovarea ideilor de pace și colaborare între popoare. (Agerpres)

40 000 lei. Cu liceul din Băneasa, am încheiat prima convenție acum trei ani. Se vede că a fost una de bun augur. Așteptăm ca peste citeva zile să sosească 1 300 de elevi și studenți de la Liceul pedagogic, Liceul agricol, Liceul nr. 2 și Institutul pedagogic din Constanța pentru „bătălia cea mare a recoltatului". La I.A.S.-urile Mangalia, Murfatlar, Nazarcea, Cernavoda, Toprai- sar, Peștera, Stațiunea experimentală Murfatlar, peste12 500 de elevi ai liceelor de cultură generală, de specialitate, studenți ai Institutului pedagogic din Constanța. Lor li se vor alătura incă 1 750 de studenți din Centrul universitar București.
ELENA RUBELI

I.A.S. Mihăilești; adresa de acum • elevilor din Giurgiu este Vedea; cei din Hotarele pot fi găsiți la Buciumeni și I.C.R.V. Greaca. Un alt front de lucru pentru elevi 11 reprezintă în această toamnă fabricile de conserve din Giurgiu, Buftea și Valea Roșie. în sfîrșit, liceele agricole din Brănești, Fundulea

Fetele lucrează la sta fui de sortare.

între 14 și 19 septembrie, la invitația Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, s-a aflat într-o vizită în țara noastră John Peyton, ministrul transporturilor din Marea Brita- nie.Cu.acest prilej a fost semnată o înțelegere de colaborare teh- nico-științifică în privința transporturilor auto, feroviare și a siguranței circulației rutiere între Republica Socialistă România și Marea Britanie. Oaspetele a vizitat numeroase obiective economice, social-culturale. stații feroviare, depouri, triaje, autobaze, aeroporturi, locuri pitorești de pe litoral și din nordul Moldovei.înainte de plecare. John Peyton a declarat redactorului Agerpres, Gheorghe Agiu, că este mulțumit de rezultatele, vizitei în România. în legătură cu perspectivele de adîncire a colaborării în acest'sector, interlocutorul, a arătat că. după părerea sa, domeniile cele mai actuale pentru extinderea cooperării pot fi considerate, conteine- rizarea mărfurilor pe magistralele feroviare și rutiere, asigurarea desfășurării în condiții optime a traficului pe șosele și combaterea efectelor noluăriî pe rețelele de comunicații.„Dorim să conlucrăm nu numai în contextul general al documentului semnat acum la București, a spus ministrul britanic, dar să și găsim soluțiile de amplificare șl detaliere incluse în această Înțelegere considerată pe drept cuvint avantajoasă pentru ambele țări.La invitația conducerii Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, miercuri după-amiază a sosit în Capitală o delegație economică din Republica Federală Nigeria condusă de general de brigadă Oluwole Rotiml, guverna

• TULCEA. Pentru ca recolta să ajungă cit mai repede în hambare, lucrătorii ogoarelor tulcene primesc In aceste zile un ajutor prețios din partea e- levilor. De la Comitetul județean U.T.C., aflăm că 2 100 elevi ai anilor I, II și III din liceele de cultură generală și din școlile de specialitate se află în haină de lucru pe ogoare. De asemenea, mai ajută la strînsul recoltelor peste 8 000 de elevi ai școlilor generale, medii rurale, întreaga lume a satelor, așa după cum aveam să ne convingem și la fața locului, e prezentă cu mic cu mare la ofensiva culesului din această toamnă. Astfel, dis-de-dimineață, i-am găsit în podgoriile I.A.S. Nicu- lițel, pe elevii liceelor nr. 1 și 2 din Tulcea, ca și pe cei ai Liceului din Isaccea. Și datorită lor, ritmul culesului e foarte mare. în 3 din cele 8 ferme pe care le are întreprinderea, elevii reușiseră să culeagă canti- 

și Dragomirești Vale, precum și Liceul silvic din Brănești și-au repartizat la practica de toamnă cei peste 2 400 de elevi pe lîngă unitățile de profil din județ. După cum «e vede un detașament foarte numeros de elevi ajută unitățile agricole din județ la strînsul recoltei din acest an.

tor militar al Statului de vest al acestei țări.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.A fost prezent Soji Williams, ambasadorul Republicii Federale Nigeria în Republica Socialistă România.La sosire, conducătorul delegației a declarat redactorului Agerpres, loan Roșea : „Vizita noastră este o rezultantă a bunelor relații de colaborare statornicite intre guvernul nigerian și cel român. în cadrul convorbirilor pe care Ie vom avea cu oficialitățile române vom aborda problema realizării cu sprijinul țării dv„ în Statul de vest al Nigeriei, a unui modern complex de industrializare a lemnului — materie primă ce se găsește din abundentă pe teritoriul nostru**.în organizarea Centrului de studii „George Enescu", miercuri a avut loc în Capitală o sesiune de comunicări privind personalitatea artistică a marelui compozitor și interpret român.în alocuțiunile rostite la deschiderea reuniunii de Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, și Ion Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor, s-a subliniat locul lui George Enescu în cultura românească și universală, importanța cercetărilor asupra personalității și creației sale.Comunicările prezentate au conturat personalitatea sa, evidențiind între altele, mesajul umanist al creației enesciene, rolul Iul George Enescu în formarea unor reprezentanți de seamă ai artei interpretative și ai componisticii românești contemporane etc.

tăți însemnate de struguri care luau ori drumul vinificării, ori pe cel al piețelor de desfacere. Am întîlnit un alt grup de elevi în grădina de legume a I.A.S. Sarinasuf, ajutînd la culesul tomatelor și ardeilor grași. Erau elevii Liceului nr. 2 din Tulcea. Din grupul lor am reținut citeva nume aparținînd celor mai harnici culegători : Mihai Cons- tantinescu, Florentina Corneanu, Gheorghe Manea, Mariana Va- sile, Mircea Popișcă și Lidia Boțogan, toți reprezentanți ai anului III. O altă unitate care primește în aceste zile ajutoare prețioase de la elevi este I.A.S. Mihail Kogălniceanu. După cum ne spune inginerul Lucian Bilț, directorul unității, 50 de elevi ai Liceului nr. 2 din Tulcea culeg manual porumbul. Grație hărniciei și entuziasmului cu care muncesc, ei au reușit să-și aducă o contribuție însemnată la recoltarea a circa 250 ha de porumb din cele 1 600 ha. în cu- rînd, printre unitățile pe care 1» vor mai ajuta elevii liceelor din Tulcea, Babadag, Măcin, Topo- log și Isaccea se numără I.A.S. din Casimcea, Traian, Rahmanu, cit și ferma legumicolă a Fabricii de conserve Dunărea din municipiu. Elevii tulceni răspund șl ei prin fapte chemării conținute în scrisoarea secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a strînge la timp și fără pierderi întreaga recoltă a acestui an.
ROMEO CRAESCU

(orele 10; 13; 14; 16.30; 18,30), AR
CUȘUL FERMECAT (ora 20,30), 
rulează la Cinemateca „Union".

[cinema
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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 9 ;
11.15 ; 13,30).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Luceafărul (orele 9 ; 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).

ALBA 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), Grădina
București (ora 19,30), Favorit (o- 
reie 9: 11,15; l?,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 : Sala 
Palatului (orele 17,15: 20,15), Vic
toria (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; 18.15: 20,30) :
15.30 ; 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).

Fotbaliști români in confruntări internaționale
• Echipa națională - AB.C. Na
tal (Brazilia) : 1-1 (I).Meciul de verificare al echipei noastre naționale, în compania echipei braziliene A.B.C. Natal, din nocturnă, de pe stadionul „23 August1* — avind in vedere perioada de pregătire de vîrf înaintea întilnirii decisive de la Leipzig — a fost un antrenament foarte util. Adversarii tricolorilor, tehnicieni subtili, rafinați, cu un joc colectiv, cu o mișcare și o circulație continuă a balonului, au pus probleme serioase echipei noastre reprezentative, incomodind-o prin forța și ambiția cu care construiau, mai ales la mijlocul terenului, prin abilitatea și calmul cu care rezolvau șarjele ofensive ale gazdelor.Selecționata noastră, care a evoluat în formula probabilă pentru Leipzig, adică : Răduca- nu, Sătmăreanu, Antonescu, Dinu, Velea, Dumitru, Radu Nunweiller, Dembrovschî, Do- brin, Dumitrache, Iordănescu a jucat economicos, poate chiar prea reținut. Cei doi apărători de margine, Velea și Sătmăreanu, pare că nu s-au simțit încă în apele lor. Nici tentativele, uneori inspirate și periculoase, ale atacanților centrali, Dumitrache și Dobrin, nu au fost finalizate cu succes, fie din cauza lor, fie a coechipierilor care nu le-au intuit prea exact intențiile. în general, spiritul ofensiv al echipei noastre s-a evidențiat mai puțin, ritmul a fost cam lent, s-a ținut cam mult mingea și ne-a fost greu să ghicim lecția tactică pe care o repetă echipa în vederea confruntării cu dificilul adversar de miercurea viitoare. Dar. cum mai spuneam și altă dată și cum știe toată lumea, aceste meciuri dinaintea marilor partide nu spun mare lucru, jocul și evoluția coechipierilor nu pot fi concludente. De aceea nici rezultatul nu prezintă mare importanță. în ceea ce privește golul nostru nu știu dacă a fost penalty — a transformat Dobrin — dar știu sigur că a fost ofsaid. La fel și golul egalizator al oaspeților s-a născut dintr-un ofsaid. Consemnăm acestea doar cu titlu informativ, pentru că echipa trebuie să arate și să dea totul atunci cînd trebuie. Adică miercuri, 26 septembrie, la Leipzig, în fața echipei R.D. Germane.

V. CĂBULEAP.S. în deschiderea cuplajului de pe stadionul „23 August**, lotul reprezentativ de tineret (sub 23 de ani) — care marți, 25 septembrie va juca la Halle cu selecționata similară a R.D. Germane a întîlnit intr-o partidă de verificare echipa de tineret (sub 21 de ani). La capătul unui meci mediocru, lipsit de dinamism și culoare, prima formație, antrenată de Cornel Drăgușin, a ciștigat cu scorul de 3—0 (2—0). Au marcat Năs- tase, Ghergheli și Decu Crin- gașu.
• La Belfast, in „C.C.E.* : Di
namo - Crusaders : 1-0.Peste 15.000 de spectatori au urmărit miercuri, la Belfast, meciul internațional de fotbal dintre echipele Crusaders Belfast (Irlanda de Nord) și Dinamo București contînd pentru primul tur al „Cupei campionilor europeni**. Cu toate că au prezentat o formație incompletă — au lipsit : Dinu, Radu Nunweiller și Dumitrache. reținuți la lotul național și Dobrău, accidentat — fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul marcat de Sălceanu (min. 1). Rezultatul favorabil este rodul unui joc foarte valoros făcut de campionii noștri la Belfast. Ei s-au apărat cu dîrzenie și organizat și au acționat extrem

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

CONSPIRAȚIA i Arta (orele
15.30 ; 18 ; 20,15), Grădina Arta 
(ora 19,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 ; 20,30) ; Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20,15) ; Grădina Lira (ora
19.15) .

NUNTA DE AUR : Moșilor (ore
le 16 ; 18 ; 20) ; Grădina Moșilor 
(ora 19,15).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Dacia (orele 9 ; 12 ; 15,15 ; 18 ;
20,30) ; Aurora (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15.45 : 18 ; 20,15) ; Cotro-
ceni (orele 15,30 : 18 : 20,15) ; Gră
dina Aurora (ora 19).

VALTER APĂRA 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 î 
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
CATA : Doina (orele 11 : 13,13 :
15,30: 17,30: 20), Program de desene 
animate pentru copii — ora 9,45.

EV A ȘI ADAM : Popular (orele
15.30 ; 18 : 20,15).

POLIȚISTUL t Flamura (orele 
9: 11.15: 13,30: 16; 18.15; 20,30).

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- 
gasi (orele 15,30 : 18 : 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI î 
Cosmos (orele 15.30 : 18 : 20.15).

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

CÎINELE DIN BASKERVILLE 

de periculos pe contraatac. în- tr-o formă excelentă au fost : portarul Cavai. Deleanu, Sătmăreanu, Dudu Georgescu și Moldovan. Nu Încape îndoială, echipa Dinamo nu mai poate rata calificarea.
• In „Cupa cupelor* : Chimia 
Rm. Vilcea - Glentoran Belfast : 
2-2.Cochetul «tadion „1 Mai“ din Rm. Vilcea, excelent amenajat pentru partida în care localnicii debutau intr-o competiție europeană oficială a reunit, ieri, un număr mare de spectatori veniți să urmărească mult așteptatul meci în care liderii seriei a doua a diviziei noastre secunde evoluau in compania cunoscutei formații nord-irlandeze Glentoran Belfast. Goșgaru, în vervă deosebită și cu o detentă ce anihila diferența de statură dintre el și fundașii adverși, stîrnește deseori panică în careul Glen- toran-ului. De altfel el va fi cel care va deschide scorul în minutul 8 printr-un șut plasat care l-a înșelat pe portarul Paterson. Minutele următoare se desfășoară tot în nota de dominare a vîlcenilor, care construiesc atac după atac, dar pripeala atacanților sau pur și simplu neșansa îi împiedică să majoreze scorul. Și iată că în minutul 26 asistăm la o lovitură de teatru : o degajare greșită a lui Stana îi pune în atac pe irlandezi, McCreary — cel mai periculos atacant al lui Glentoran — se lansează pe extrema dreaptă, intră în careu, „cro- șetează** într-un spațiu de numai cițiva metri trei adversari și șutează pe lîngă Stana în colțul lung : 1—1. Nu trece însă decît un minut și speranța reînvie în inimile suporterilor vîlceni. O centrare precisă a lui Haidu spre Goșgaru, un șut liftat al acestuia, Paterson „șterge** balonul cu degetele, dar nu-1 poate reține !După pauză, aspectul jocului se modifică, pierzind din ritm și din spectaculozitate. Vîlcenii par deciși să apere cu orice preț rezultatul de pe tabela de marcaj. Atacurile lor nu mai au incisivitatea de pînă atunci, iar Goșgaru — păzit cu strășnicie de Wallsh care il înlocuise pe Gorman — nu mai este căutat cu pase surprinzătoare în adîncime ca in prima repriză. Ca urmare, irlandezii pun treptat stăpînire pe joc,

Portisch conduce laTurneul de baraj al celor trei mari maeștri (2 sovietici și un maghiar) care trebuie să desemneze pe ultimii doi candidați din actualul ciclu al Campionatului Mondial de șah, se apropie de sfîrșit în localitatea iugoslavă Portoroj. înaintea disputării ultimelor 3 partide, care probabil vor fi decisive, situația în clasament este următoarea : Portisch 3.5 (1), Polugaevski 2,5 (1) și Gheller 2 pct. După cum se vede, s-ar părea că lupta este destul de strînsă și diferențele de punctaj sînt foarte mici. în realitate, marele maestru maghiar Portisch, care pînă în prezent a manifestat cea mai mare regularitate in joc dintre cei trei mari maeștri prezenți la Portoroj, are, după părerea mea, calificarea ca și asigurată, in- trucît în partida întreruptă cu Polugaevski deține avantaj destul de clar și pentru a obține remiză jucătorul sovietic va trebui să depună mari eforturi... Dar iată cum s-a desfășurat meciul turneu al celor trei jucători prezenți în aceste zile în localitatea iugoslavă. Prima rundă a fost martora unei victorii destul de rapide a lui Polugaevski în fața compatriotului său 

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă engit'.î. 9.30 
Curs de limba germană. 10,00 Te
lex. 10,05 Telecinemateca : ,,Co- 
eoșatul de la Notre Danie". 12,05 
Telejurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală : 
Științe naturale ; Chimie. 17,31) 
Emisiune în limba maghiară. 18,30 
Telex. 18.35 Din țările socialiste. 
18,45 Universitatea TV. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an hotă- 
rîtor. 20,00 Cînfecul săptămînii : 
„Hora tinereții". 20.05 Publicitate. 
20.10 Seară pentru tineret. între 
abecedar și proiectul de diplomă. 
Toamna se numără bobocii : Fa
milia zburătoare ; Generația noas
tră : ..Zestrea" unei organizații ; 
Nume noi în muzica ușoară ; Noi 
și codul eticii comuniste — „A 
noua încercare" ; Telecineclub. 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Telecinemateca 
pentru copii : ..Curajoșii". 19,05
Muzică distractivă. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 1973 — an 
notărilor. 20,00 Marile nume ale 
muzicii universale : Johannes
Brhams. 22,05 Dialog : ,. Dimitri e 
Cantemir și afirmarea conștiinței 
de sine a poporului român''.

Teatrul Național „I.L. Cara- 
glale" (Sala Comedia) : UN FLU
TURE PE LAMPĂ — ora 20 : 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sch. Măgureanu) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20 ; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Studio) : 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — 
ora 20 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
UN ȘIRAG DE PERLE — ora 19,30.

Scenariul : Nicolae Ștefănescu ; regia : 
imaginea : Călin Ghibu ; muzica : Adrian 
și costume : Aureliu lonescu.

supunînd apărarea vilceană unei presiuni mai susținute. Și în minutul 73 reușesc să egaleze prin același periculos McCreary aflat in careu în poziție clară de ofsaid. în continuare, se joacă fără orizont, sub imperiul timpului care se scurge implacabil. Și astfel, consemnăm un draw care după opinia noastră ii nedreptățește pe vîlceni. Ei au dominat mai mult în special in prima repriză, și au construit atacuri mai periculoase. Irlandezii n-au impresionat atît prin tehnică, cit printr-o excelentă pregătire fizică. Meciul retur se anunță, desigur, foarte dificil, dar vîlcenii mai păstrează, totuși, o șansă.
DORU MOȚOC

IN „CUPA U.E.F.A.

• La Florența : Universitatea 
Craiova - Fiorentina : 0-0.Tot ieri, zi » „încercărilor de foc** pentru fotbaliștii noștri, pe stadionul municipal din Flor,'n- ța, în prezența a 30 000 de spectatori, echipa Universitatea Craiova a obținut un rezultat bun în fața faimoasei echipe italiene, Fiorentina. Cu acest 0—0, echipa care conduce în campionatul nostru, poate emite pretenții justificate pentru revanșa de la Craiova, ce va avea loc peste două săptămîni, pentru calificarea în faza următoare a competiției.
• La Istanbul : F. C. Argeș - 
Fenerbahce : 1-5 (I I).Un rezultat decepționant, un rezultat nescontat. Ieri, la Istanbul, în jocul internațional contînd pentru Cupa UEFA, dintre formația locală Fenerbahce și echipa F.C. Argeș, gazdele, dominind majoritatea timpului au obținut victoria cu un scor categoric : 5—1 (1—1). Absența titularilor Dobrin, Troi, Barbu, M. Popescu și Olteanu a dereglat serios mecanismul e- chipei argeșene, i-a diminuat forța de joc. Dar chiar și cu aceste absențe de marcă, chiar și cu cele două goluri înscrise de oaspeți din poziții dubioase de ofsaid ne explicăm greu cum o echipă cu multă experiență a întilnîrilor internaționale s-a lăsat învinsă la acest scor. Revanșa de la Pitești este momentul unei reabilitări care se impune.

Gheller. care a sacrificat in deschidere (destul de grăbit) o piesă. în runda următoare, Portisch a remizat cu Gheller și în runda a treia Polugaevski a căutat să forțeze exagerat în fața marelui maestru maghiar o poziție aproximativ egală, în care se afla și în criză de timp și, ca urmare a pierdut. Turul următor a fost probabil decisiv din punct de vedere psihologic,
S A Iniîn ceea ce privește șansele de calificare ale lui Portisch, care a izbutit în mod cu totul neașteptat să cîștige o partidă maraton — de 86 mutări — în fața lhi Gheller, după ce la un moment dat a fost cu totul pierdut. în această întîlnire s-a în- tîmplat ceva destul de curios pentru un jucător cu asemenea experiență ca Gheller, întrucît marele maestru sovietic a uitat după cite mutări se face controlul timpului și a depășit timpul de gîndire la mutarea 86. intr-o poziție favorabilă, a- tunci cînd mai avea de efectuat încă două mutări !... O astfel de victorie constituie un mare România-îilm prezintă:

Șapte zile
producție a Casei de Filme 1

cu : Mircea Albulescu, Irina Petrescu, Victor Rebengiur 
George Motoi, Ferencz Bencze, Aba Hartman.

Film realizat in studiourile Centrului de Producti 
Cinematografică „București".

• In „Cupa balcanică" : A.S.A. 
Tg. Mureș - Locomotiv So
fia : 1-1.Un stadion arhiplin, circa 20 000 de spectatori, au asistat ieri la prima manșă a finalei „Cupei balcanice** Ia fotbal — a Xl-a ediție — dintre echipa locală A.S.A. și formația bulgară Locomotiv Sofia. După 40 de secunde de la fluierul arbitrului iugoslav Iosif Stremecki, prima acțiune de atac a mureșenilor e finalizată de Caniaro cu un șut splendid deschizînd, astfel, scorul : 1—0. în continuare asistăm la o lungă perioadă de dominare a mureșenilor, sub toate aspectele. Ca urmare a acestei dominări în minutul 20 Caniaro este pe punctul de a majora scorul, dar este evident obstrucționat în careu. Toată lumea a văzut penalty, mai puțin arbitrul întîl- nirii. în repriza a doua, ritmul de joc crește considerabil, e- chipa gazdă domină, dar golul mult așteptat întîrzie. în minutul 65, la o altercație între Bd- loni și Socolov, ultimul părăsește definitiv terenul, fiind e- liminat, echipa bulgară rămî- nînd, astfel, în 10 oameni. Dar contrar cursului jocului cei care reușesc să înscrie sînt jucătorii bulgari care în minutul 68 la o ezitare a întregii apărări mureșene reușesc egalarea prin Hadjiev : 1—1. Se poatespune că A.S.A. Tg. Mureș a realizat un joc superior evoluțiilor de pînă acum din campionat, dar n-a putut infringe o echipă aflată în excelentă formă care s-a pregătit pentru o remiză pe care, de altfel, a și obținut-o.

CORNEL IONESCUAlte rezultate înregistrate în cupele , europene : „C.C.E.** :Ț.S.K.A. Sofia — Wacker In- nsbruk 3—0 (3—0) ; „U.E.F.A.** : Dinamo Tbilisi — Slavia Sofia 4—1 ; V.S.S. Kosice — Honved Budapesta 1—0 ; Panathinaikos Atena — O.F.K. Belgrad 1—2 ; F.C. Karl Zeiss Jena — Mik- keli (Finlanda) 3—0 ; Eskisehir (Turcia) — F.C. Koln 0—0 : Ta- tran Presov (Cehoslovacia) — Velez Mostar (Iugoslavia) 4—2 : „Cupa cupelor** ; Ankaragncu — Glasgow Ragers 0—2 ; Reipas Lahti (Finlanda) — Olimpique Lyon 0—0.Alte rezultate din „Cupa U.E.F.A.** : Ferencvaros Budapesta — Gwardia Varșovia 0—1 : V.F.B. Stuttgart — Olim- piakos Nicosia 4—0.
i

Portorojstimul moral pentru cel care o obține, fiind în același timp o lovitură grea pentru cel care pierde într-un asemenea mod. Tot în turul al doilea. Polugaevski a obținut cea de-a doua victorie în fața lui Gheller, pă- rind astfel că problema celor doi calificați era. astfel, clarificată. Deoarece însă în partida următoare Polugaevski a întrerupt, după cum am spus, cu dezavantaj în fața lui Portisch, iar în prima partidă a turului ai treilea a fost învins de către Gheller. problema locului doi în meciul turneu de la Portoroj rămîne, in continuare, deschisă, turul patru urmind să fie decisiv. Portisch, care a obținut două remize în turul trei, continuă să conducă neînvins și în caz că va ciștiga întrerupta cu Polugaevski avansul său va deveni decisiv. în orice caz, calificarea marelui maestru maghiar, in afara survenirii vreunui accident de concurs, pare deja asigurată, iar ciștigarea meciului turneu in fața celor doi puternici jucători sovietici va constitui o mare performanță.
FLORIN GHEORGHIU

$

Mircea Veroiu ;
Enescu ; decoruri



de peste hotare
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Ia Sofia

ac- Ge- la Or- în-
Punctul 27 de pe agenda tualei sesiuni a Adunării nerale a O.N.U., referitor primirea de noi membri in ganizațle, a prilejuit, dupăcheierea procedurilor de aprobare de către plenul Adunării a cererilor prezentate de către R.D. Germană, R. F. Germania și Bahamas, numeroase intervenții din partea unor delegații, vorbitorii ținind să exprime satisfacția guvernelor lor față de acest eveniment de mare însemnătate pentru Națiunile Unite și pentru viața internațională. în acest sens, au luat pînă acum cuvîntul reprezentanții delegațiilor U.R.S.S., Iugoslaviei. S.U.A.. Mauritaniei, Marii Britanii, Poloniei, Danemarcei, Ungariei, Franței, Israelului și României.Luind cuvintul miercuri în această problemă, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., ambasadorul Datcu, a spus : Satisfacția care o încearcă România de acest act istoric este cu mai mare, cu cit astfel se plinește un deziderat pentru a cărui realizare pronunțat cu consecvență lungul anilor, întotdeauna în primirea O.N.U. a celor două state germane o cerință majoră a vieții internaționale, a promovării destinderii și năcii, a întăririi rolului și eficacității O.N.U.Acț.ionînd cu consecvență și hotărire centru realizarea unui sistem durabil de securitate în Eurona și pentru instaurarea pe acest continent a unor relații noi,, care să asigure dezvoltarea Jiberă și nestînjenită a fiecărei națiuni și conlucrarea armonioasă între toate tarile, guvernul român a considerat recunoașterea existenței celor două state germane ca un element esențial pentru normalizarea relațiilor pe continentul european si în lume arătat vorbitorul.Subliniind că România lutat proclamarea, iii cu peste două decenii, a Micii Damocrate Germane — primul stat german al muncitorilor și țăranilor — bîndit un Drestigiu nai crescînd și s-a mai mult pe arena stabilind relații, pe tului international, cu numeroase state, reprezentantul tării noastre a re’evat că între România și R.D. Germană s-au statornicit, de-a lungul anilor, raporturi strînse de Drietenie și colaborare multilaterală.Ambasadorul Ion Datcu a afirmat, apoi, că „România se bucură în mod deosebit. că încă o țară socialistă — R.D. Germană — îsi va face auzit glasul său la O.N.U. si va. contribui astfel, alături de celelalte state membre, la nromovarea obiectivelor înscrise în Cartă".în continuare, reorezentantul tării noastre a declarat că. în conformitate cu principiile, politicii sale externe. România a stabilit relații diplomatice în 1907 cu R.F. Germania, iar des- eveni- denlin care a proce-

Noi am

Ion pe fată atit impolitic ne-am de-a văzut în

aa sa- urmă Repu-care a do- internațio- afirmat tot mondială, baza dren-

fășurarea ulterioară a mentelor a confirmat ne justețea acestei acțiuni, contribuit la stimularea suluî general de normalizare a raporturilor dintre state și la îmbunătățirea climatului politic. euronean, servind cauzei destinderii și colaborării ne continent și în întreaga lume. „Constatăm cu satisfacție — a afirmat în continuare vorbitorul

de SecuritateConsiliul de Securitate s-a întrunit din nou marți pentru a continua dezbaterile asupra plîngerii depuse de misiunea permanentă a Cubei pe lingă O.N.U., in legătură cu actele de violență la care au fost supuse, în urmă cu o săptămină, Ambasada cubaneză de la Santiago de Chile și un cargou cubanez. Ca și in prima zi a reuniunii, majoritatea vorbitorilor au condamnat actele de violență comise de autoritățile militare chiliene, subliniind ilegalitatea lor in raport cu normele de drept internațional.Datorită deschiderii sesiunii Adunării Generale. Consiliul de Securitate și-a susnendat dezbaterile, pînă la o dată ce se. va anunța ulterior, urmînd ca între timp să se desfășoare consultări între delegații pe marginea subiectului supus dezbaterii.
Oberwartul, orășel pitoresc situat în provincia austriacă Burgenland, găzduiește în intervalul 15—23 septembrie „Zilele românești". în principala sală publică a orașului. Kontaktszen- trum, au fost inaugurate trei expoziții românești — de carte, turistică și de artă populară — care beneficiază de un mare aflux de vizitatori. Concomitent, în școlile orașului, sînt prezentate filme documentare despre țara noastră. O mențiune particulară pentru o acțiune interesantă, organizată tot în rin- durile tineretului școlar — concursul „Cunoașteți România", care prilejuiește elevilor lărgirea orizontului lor de cunoștințe despre cele mai variate domenii ale vieții românești.

— că relațiile dintre România și R. F. Germania înregistrează o evoluție ascendentă. O contribuție de seamă în această direcție a avut-o schimbul de vizite la nivel înalt, realizat în ultima perioadă, care a reliefat existența unor multiple posibilități de extindere a raporturilor bilaterale, pe bază de egalitate și avantaj reciproc".Susținînd activ primirea în O.N.U. a R. D. Germane și R.F. Germania, România a dat expresie convingerii sale că Organizația trebuie să ofere cadrul în care toate statele să poată participa direct la rezolvarea problemelor internaționale, la promovarea cooperării intre popoare, a destinderii și păcii.în încheiere, delegatul țării noastre a declarat că intrarea celor trei state in O.N.U. prezintă c mare importanță pentru organizația însăși, pentru creșterea rolului său în menținerea și întărirea păcii și securității. Este încă un pas major pe calea înfăptuirii universalității O.N.U. și a creării premiselor necesare pentru ca toate statele interesate să poată participa la activitatea organizației — universală prin spiritul, scopurile și principiile Cartei.Adresînd cordiale felicitări delegațiilor R.D. Germane, R.F. Germania și statului Bahamas, delegația română și-a exprimat dorința de a conlucra ■activ cu delegațiile celor trei state, in vederea traducerii in viață a țelurilor și principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.
• LA 19 SEPTEMBRIE, în Palatul Wilson din Geneva, s-au deschis lucrările celei de-a 34-a Conferințe internaționale a educației. Șeful delegației române, prof. univ. dr. Traian Pop, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, a fost ales vicepreședinte al conferinței.

Cu prilejul vizitei de prietenie intreprinse in R. P. Bulgaria de L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., in sala „Universiada" din Sofia a avut loc un miting.în cuvîntarea sa, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat ai R.P. Bulgaria, s-a referit pe larg la succesele dobîndite de poporul bulgar în construcția socialistă.Vorbitorul a evidențiat destinderea în relațiile internaționale și afirmarea principiilor coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite.Leonid Brejnev — după ce a subliniat realizările oamenilor muncii din Bulgaria, sub conducerea partidului comunist —, a abordat unele probleme internaționale. El a evidențiat însănătoșirea climatului internațional și a relevat necesitatea creării unui nou sistem de relații internaționale, bazat pe respectarea cinstită și sinceră a principiilor suveranității, neamestecului în treburile interne și îndeplinirii neabătute a tratatelor și acordurilor.Vorbitorul s-a referit la situația din Europa și a subliniat că scopul celei de-a doua etape, de la Geneva, a Conferinței europene pentru securitate și cooperare constă în a pregăti fără tergiversare documentele pentru etapa finală a acestei conferințe, care, după părerea Uniunii Sovietice, poate fi încheiată chiar în acest an. Sint necesare eforturi comune si multilaterale pentru elaborarea unui sistem eficient care să asigure securitatea tuturor țărilor și popoarelor europene și colaborarea lor reciproc avantajoasă.Leonid Brejnev a subliniat sentimentele de solidaritate ale comuniștilor și întregului popor sovietic cu oamenii muncii din Chile și și-a exprimat indignarea profundă față de acțiunile reacțiunii din această țară.

pinia publică europeană urmărește cu viu interes desfășurarea celeide-a doua faze a Conferinței începută la Geneva, la 18 septembrie. Interesul acesta deosebit derivă din faptul că „faza Geneva" a Conferinței general- europene, fază a negocierilor propriu-zise la nivelul comisiilor și subcomisiilor de lucru, este menită să dea substanță căilor și mijloacelor de înfăptuire a securității și cooperării europene. Este momentul trecerii de la clarificarea și afirmarea principiilor la elaborarea documentelor, rezoluțiilor care să facă efectivă aplicarea acestor principii.Unul din obiectivele fundamentale ale acestei faze a Conferinței îl constituie promovarea unor măsuri practice care să dea un puternic impuls colaborării multiforme și multilaterale între toate statele europene. Este evident - și experiența pe plan european o confirmă — că o componentă esențială a conceptului de securitate o reprezintă intensificarea colaborării economice, politice, culturale și de altă natură între statele europene, însuși faptul că termenii securitate și cooperare sînt textual implicați, în interdependență, în chiar titulatura Conferinței gene- ral-europene este semnificativ și simbolic. Acest concept al securității este, de altfel, clar exprimat în Recomandările adoptate în faza anterioară a Conferinței, la nivelul miniștrilor de externe, recomandări care formează conținutul și cadrul apro-

piatelor negocieri. Documentul relevă că dezvoltarea cooperării reprezintă o premiză și o contribuție la edificarea securității și, în același timp, o consecință a acesteia, un obiectiv căruia securitatea trebuie să-i ofere un larg cîmp de manifestare. Realitățile continentului nostru atestă că cerințele dezvoltării fiecărei țări, ca și ale progresului general, necesitatea apropierii și sporirii încrederii între națiuni, impun intensificarea permanentă a colaborării și cooperării pe cele

marea Europei într-un continent 
al colaborării și păcii".Este, fără îndoială, foarte pozitiv faptul că în Recomandările care stau la baza actualei faze de negocieri, recomandări care reflectă voința politică a tuturor celor 35 de state participante, se subliniază expres necesitatea adoptării la Conferință a unui sau unor documente consacrate în mod special cooperării inter- europene în domeniul economiei, științei și tehnicii și mediului înconjurător și care „să conțină

economică și tehnico-științifică de un nivel superior, care să nu se rezume la formele existente. Stă, deci, în fața „fazei Geneva" a Conferinței obiectivul de a găsi, a contura și a promova căi, mijloace și instrumente adecvate pentru a fructifica resursele pe care fiecare țară europeană le poate pune în circuitul cooperării în condițiile revoluției tehnico-științifice din zilele noastre, in acest context, trebuie remarcată aprecierea făcută de România și un șir de
Dezvoltarea cooperării europene 

un imperativ al prezentului
mai diverse planuri între toate statele europene, fără deosebire de orînduire socială.Exprimînd cu claritate poziția României care acționează perseverent pentru promovarea securității și cooperării pe continentul nostru, tovarășul Nicoiae Ceaușescu arăta : „Sîntem inte
resați, ca de altfel toate statele 
europene, să se stabilească mă
surile pentru dezvoltarea multi
laterală a colaborării economice, 
tehnico-științifice și de altă na
tură între țările europene, fără 
nici un fel de îngrădiri și dis
criminări. Aceasta constituie un 
factor de mare însemnătate 
pentru progres, pentru transfor-

orientările generale și recomandările concrete pentru promovarea unei cooperări crescînde între statele participante”. De o însemnătate esențială în acest sens este înlăturarea oricăror restricții, discriminări și bariere din calea schimbului liber, reciproc avantajos, de bunuri materiale.Ideea principală care a fost larg exprimată la acest capitol in dezbaterile primei faze a Conferinței și care își găsește oglindirea explicită în Recomandările ce stau acum la baza negocierilor de la Geneva este aceea a imperativului de a se promova în Europa o cooperare

alte țări că măsurile ce urmează a fi elaborate cu scopul extinderii colaborării, trebuie să răspundă cerințelor dezvoltării potențialului poarele în cadrul creșterea nioasă a puțin dezvoltate de pe continent, reducerea și lichidarea decalajelor ce le despart de statele avansate, egalizarea nivelurilor de dezvoltare. In acest sens este evidentă importanța pe care ar avea-o pentru progresul popoarelor europene în ansamblu, realizarea unor proiecte și obiective comune în domenii esențiale

fiecăruia dintre po- Europei, să stimuleze, progresului general, accelerată și armo- economiei țărilor mai

cum sînt valorificarea resurselor energetice, dezvoltarea transportului și comunicațiilor, protejarea mediului ambiant etc. Este, totodată foarte evidentă necesitatea asigurării unei colaborări și cooperări cit mai strînse a sa- vanților, cercetătorilor și altor specialiști, astfel incit toate statele să poată beneficia în condiții egale, de noile descoperiri și realizări in domenii de deosebită însemnătate pentru viața omului, pentru progres și civilizație.Recomandările care stau la baza celei de-a doua faze a Conferinței general-europene, recomandări elaborate și adoptate prin consens la cea mai largă reuniune a statelor europene din cite a cunoscut istoria, creează bune premize pentru concretizarea în domeniul cooperării economice, tehnico-științifice, culturale și de altă natură — ca și în domeniul celorlalte componente, politice și militare ale securității europene - a unor măsuri eficiente care să dezvolte destinderea, apropierea între popoare, înțelegerea și cooperarea pe continentul nostru.Opinia publică românească, împreună cu întreaga opinie publică europeană, își exprimă năzuința ca la cea de-a doua fază a Conferinței general-europene să fie realizați pași con- creți, efectivi, pe drumul transpunerii în practică a măsurilor susceptibile să ducă la o securitate trainică, la dezvoltarea cooperării rodnice între toate statele Europei.
P. NICOARA
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Miercuri și-au început activitățile organele de lucru ale Conferinței. în cadrul cărora se dezbat aspecte concrete securității și cooperării în ropa. O atenție prioritară acordă, cum este și firesc, blemelor edificării unui sistem trainic de securitate în Europa,

momentul păcii

ale Eu- se pro-
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fost, în sfîrșit, semnat 
protocolul care concre
tizează aplicarea a- 
cordului din februarie 
menit să ducă la resta
bilirea păcii și la înțe
legerea națională 
micul regat muntos.

Cele 28 de articole ale documentului dau răspuns problemelor politice și militare pe care le presupune sfîrșitul unei sîngeroase înfruntări pe care u- nii au denumit-o „războiul secret" iar alții — „războiul uitat". Aplauzele care au însoțit actul semnării protocolului, declarațiile care au fost făcute în aceste împrejurări, exprimă optimism, satisfacție pentru faptul că s-a deschis perspectiva unui capitol nou al istoriei laoțiene.Prin conținutul șău, protocolul — ca, de altfel, și acordul din februarie — reprezintă, fără îndoială, o certă biruință a încercatului popor laoțian care a luptat cu eroism pentru dreptul de a fi singurul stăpin al destinelor sale. Drumul străbătut a fost presărat cu multe obstacole pentru că această țară, acoperită de păduri și munți, a do- bîndit o valoare strategică deosebită în jocul politic (și cu implicații militare) a cărui miză 
o reprezenta influența asupra a- cestei zone. Cînd în 1866 amiralul La Grandiere a trimis o expediție pe Mekong, operațiunea servea țelurile clasice ale unui colonialism care se simțea periclitat de concurenții săi. Dar cînd Washingtonul și-a plasat

oamenii săi ia Vientiane, în a- nii de după ultimul război mondial, obiectivele nu se limitau la „țara celor un milion de elefanți". Laosul însemna o poziție de mare utilitate în confruntarea din Indochina dar particularitățile sale au obligat Pentagonul să acționeze cu un plus de prudență și să caute formule de acoperire. „Războiul secret" n-a putut, totuși, camufla mobilurile intervenției și pe promotorii ei. Sfîrșitul acestui război îl cunoaștem — forțele pa-

triotice și-au demonstrat invincibilitatea iar teritoriul controlat de ele cuprinde cea mai mare parte a țării. Valea Ul- cioarelor, șoseaua nr. 9, platoul Bolovens s-au înscris în cronica unei lupte care a transformat eroismul într-un act cotidian.Firește, distrugerile și pierderile de vieți ar fi putut fi evitate dacă prevederile acordurilor de la Geneva cunoșteau o strictă aplicare. Dar ele au fost nesocotite, dreapta laoțiană și sprijinitorii ei de peste hotare refuzind să țină seama de interesele naționale. încheierea conflictului militar din Vietnam a favorizat revenirea la pace în Laos. Formulele negociate la Vientiane poartă pecetea specificității naționale, țin seamă de realitățile locale posibilități pentru o dezvoltare pașnică. Pornindu-se de la situația de fapt — existența a două zone, controlate de Frontul Patriotic Laoțian (Neo Lao Hak-
și creează

Luptător din forțele patriotice: de strajă independenței țării.

Iasat) și de administrația de Vientiane — s-a decis constituirea unui guvern provizoriu de uniune națională și a unui consiliu consultativ politic național. Cele două părți vor avea o reprezentare egală in ambele organisme. Formula guvernului de uniune națională nu este nouă. Ea a mai fost utilizată in 1957 și 1962. în ultima variantă (1962) patrioții doar doi miniștri tari de stat. De prezentarea lor cea a ceea ce produse Potrivit forțelor buit ministerele afacerilor terne, lucrărilor publice transporturilor, economiei planului, informațiilor, turismului și propagandei, cultelor. Fiecare ministru va fi secondat de un secretar de stat aparținînd celeilalte. Guvernul va avea, printre altele, misiunea de a pregăti o consultare electorală care să permită formarea unei echipe ministeriale definitive. O prevedere esențială privind retragerea străine în 60 de zile (inclusiv a personalului militar afectat ambasadelor de Ia Vientiane) și desființarea faimoaselor „forțe speciale" de genul celor create și finanțate de C.I.A. Ambele părți vor dispune de unități armate în Vientiane și Luang Prabang iar o poliție va fi formată avind o componență perfect egală (1 000 de oameni de fiecare parte la Vientiane și 500 la Luang Prabang). Un ansamblu de măsuri reglementează aspectele pe multiple planuri — politic, militar, administrativ și juridic.Semnarea documentului q fost întirziată de opoziția dreptei de la Vientiane. O ultimă tentativă de a bloca procesul reconcilierii l-a reprezentat puciul falimentar declanșat de Ia Bangkok. O mare parte a armatei nu a urmat pe autorii loviturii de stat și in acest mod a devenit posibilă eliminarea ultimelor obstacole.Viitorul Laosului depinde de respectarea sumate, de amestecului vana Fuma porul laoțian a obținut in sfir- șit mult dorita pace" iar Fumi Vongvicit. reprezentantul forțelor patriotice, a subliniat că protocolul semnat este un document menit să aducă înțelegerea națională, pacea, neutralitatea. independența, democrația și prosperitatea in Laos.Laoțienii cunosc bine lecțiile unui trecut apropiat și sint ho- tăriți să deschidă un capitol al păcii in istoria zbuciumată a Laosului. Oamenii care au știut să lupte și să invingă in Valea Ulcioarelor. care au suportat privațiunile existenței in grote, care au dat nenumărate jertfe intr-o îndelungată bătălie, vor ca „țara celor un milion de e- lefanti" (și pe care un ziarist francez a denumit-o „țara celor un milion de probleme") să nu mai devină niciodată scenă a unui război.

aveau și doi secre- astă dată re- este egală cu la Vientiane, modificărilepărții de reflectă in situația din Laos, ziarului LE MONDE, patriotice li s-au atri- ex- și Și

este cea trupelor,

angajamentelor a- îneetarea deplină a străin. Prințul Su- a declarat că „po-

menit să asigure tuturor națiunilor de pe continent condițiile pentru o dezvoltare liberă, fără pericol de ingerințe din afară. Aceste probleme fac obiectul unor examinări aprofundate în organele subsidiare ale Comisiei intii. pentru problemele securității. în organul SDecial de lucru al acestei Comisii, șeful delegației României, ambasadorul Valentin Lipatti. a prezentat un document de lucru privind măsuri care să facă e- fectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța in relațiile dintre statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, document anunțat încă în timpul primei faze a conferinței, în discursul pronunțat de ministrul afacerilor externe al României. în cuvintul său. reprezentantul român a subliniat necesitatea ca la baza noului e- dificiu a relațiilor dintre state în Europa să se așeze nerecurgerea la forță si la amenințarea cu forța. în acest spirit vorbitorul privind măsuri militar, care, in concepția tării noastre, sînt de natură să contribuie la transpunerea în viată a dezideratului major al securității europene pe care ii constituie nerecurgerea la forță. El a relevat necesitatea precizării si concretizării obligației de nerecurgere la forță sau la amenințarea cu forța in relațiile dintre statele de pe continent și a examinării problemei încheierii unui tratat general în acest sens. Delegatul tării noastre a evidențiat. de asemenea, prevederile din documentul românesc privind solutionarea pe cale pașnică a diferendelor existente sau care pot apărea între state, obligația statelor de a nu pătrunde și de a nu menține trupe pe teritoriile altor state participante, fără acordul acestora, sau prin violarea unor asemenea acorduri, de a nu se efectua mișcări de trupe, manevre militare sau demonstrații de forță la frontierele altor state participante.Propunerea României a fost primită cu un interes deosebit de participanti. în luările lor de cuvînt. o serie de delegați au relevat caracterul constructiv si concret al ideilor cuprinse în documentul românesc. importanta lor pentru edificarea securității europene.Ca un corolar al nerecurgerii la forță. în mod logic. în atenția conferinței se află problema soluționării pe cale pașnică a diferendelor dintre state. în acest sens, delegația Elveției a prezentat un proiect detaliat de convenție multilaterală. care preconizează o serie de modalități de reglementare prin negocieri sau arbitrai a unor asemenea dispute. La același punct, legat de dezvoltarea u- nor relații de încredere intre statele continentului, delegația U.R.S.S. a prezentat o propunere privind contactele pe plan bilateral și multilateral. în probleme de interes comun, privind întărirea păcii, securității și cooperării in Europa.

După ce marți a fost anulată parada militară, conducătorii juntei au anunțat miercuri, la Santiago de Chile, suspendarea tuturor celorlalte manifestații tradiționale prilejuite de cea de-a 163-a aniversare a independenței tării și care, în mod obișnuit, durau două zile. Și a- ceste măsuri luate de junta militară reprezintă implicit o recunoaștere oficială a faptului că in țară continuă să existe focare de rezistență populară. Șeful juntei militare, generalul Augusto Pinochet, a arătat, de altfel. intr-o nouă declarație, că „militarii controlează situația in cea mai mare parte a țării, dar că puncte de rezistență se mai află încă în diferite locuri".De asemenea, secretarul general al Internaționalei socialiste, Hans Janitschek. a declarat corespondentului agenției Reuter că posedă informații in legătură cu faptul că, atit la Santiago, cit și in alte localități din țară continuă luptele. Agenția Prensa Latina relatează că Ia Mendoza (localitate argentiniană situată la granița cu Chile) a fost captată emisiunea unui post de ra-
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a prezentat propuneri adoptarea unei suite de de ordin politic, juridic, economic și cultural.

treprinderi, .relatează corespondentul agenției France Presse, autoritățile militare au înlocuit organele controlului de stat numite de guvernul președintelui Allende. Surse ale armatei au anunțat că a fost, de asemenea, reluată activitatea la minele de cupru.Un apel International pentru „încetarea masacrelor în masă care au loc in Chile" a fost lansat de către un grup de lideri ai Unității Populare, ce se aflau în străinătate în momentul loviturii de stat. în cursul unei conferințe de presă care a avut loc la Roma, Volodia Teitelboim, membru al Comisiei Politice a Partidului Comunist din Chile, Julio Benitez, membru al Comitetului Central al Partidului Socialist, Oscar Jimenez, membru al Partidului Radical, precum și alți reprezentanți ai Unității Populare au afirmat că singura autoritate legitimă în Chile este reprezentată de către membrii guvernului Allende ce au supraviețuit loviturii militare Ei au cerut comunității naționale să acționeze încetarea represiunii în
LARG VAL DE PROTESTE ÎN

îm- mi-di-
dio clandestin care a lansat un apel la rezistență populară potriva autorilor loviturii litare.Agențiile de presă, citindferite surse, relatează că președintele Partidului Radical din Chile, senatorul Anselmo Sole, se află sub stare de arest în localitatea Osorno, din sudul țării. Un alt senator membru al conducerii partidului, Hugo Miranda, este, de asemenea, arestat, ca și vicepreședintele partidului, Carlos Morales, în prezent grav bolnav. A fost, totodată, confirmată știrea că Anibal Palma, fost secretar general al Guvernului Unității Populare, a murit în timpul loviturii de stat.Referindu-se la situația persoanelor arestate, un purtător de cuvînt al juntei militare a anunțat că peste 5 200 de persoane civile urmează să fie a- duse în fața tribunalelor militare.La Santiago de Chile, precum și în alte orașe ale tării sub controlul armatei, se reia, treptat, activitatea. in întreprinderile mici și mijlocii, în diferite servicii publice. într-o serie de in-

/NfflEAGA LUMELovitura de stat organizată în Chile de armată, sprijinită de cercurile reacționare interne, precum și represiunea la care sînt supuse forțele progresiste întreaga lume un larg val chiliene continuă să provoace in de proteste.

de stat, inter- pentru Chile.

Luînd cuvîntul cu prilejul vila Phenian a lui Hussein Shafei, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt, Kan Rian Uk, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, a denunțat lovitura de stat militară, mențio- nînd că aceasta reprezintă o lovitură îndreptată împotriva popoarelor continentului latino- american, ca și a tuturor forțelor internaționale ce luptă pentru democrație și progres social.

Confederația oamenilor muncii din America Latină (C.T.A.L.) a cerut marți Organizației Națiunilor Unite să acționeze de urgență pentru încetarea represiunilor, execuțiilor sumare și a torturilor la care sînt supuși deținuți și refugiați politici din Chile. Confederația a lansat apeluri similare unor diverse organizații internaționale umanitare.La inițiativa Federației Mon-
■ ■£-

Demonstrație □ tineretului la Roma in sprijinul luptei poporului 
chilian.

diale a Tineretului Democrat, la Budapesta s-a deschis o conferință internațională extraordinară care examinează evoluția situației din Chile. Participă reprezentanți ai unor organizații de tineret internaționale și regionale, creștin-democrate, socialiste și comuniste. în cadrul lucrărilor a fost lansat un apel către întfeg tineretul lumii pentru a desfășura o campanie în favoarea forțelor progresiste din Chile.într-o declarație dată publicității la Helsinki, Consiliul Mondial al Păcii a propus ca 11 septembrie să fie declarată Zi . internațională în memoria lui Saldavor Allende, întruchipare a năzuințelor maselor populare din Chile spre o viață mai bună, spre o societate dreaptă.La Ulan Bator, populația capitalei Republicii Populare Mongole și-a exprimat protestul față de lovitura militară de stat, precum și solidaritatea cu lupta poporului chilian pentru libertate și independență.Guvernul olandez a cerut juntei militare chiliene „să pună capăt represiunii și terorii care domnesc în țară", anunță surse oficiale din Haga. în această declarație, remisă juntei militare de ambasadorul Olandei la Santiago, Ministerul olandez al Afacerilor Externe își face cunoscută neliniștea în urma informațiilor primite în legătură cu „măsurile represive adoptate împotriva colaboratorilor președintelui Allende" de către forțele armate chiliene. Totodată, guvernul olandez cere încetarea actelor de represiune, asigurarea securității și vieții populației chiliene, a străinilor rezidenți în Chile, în conformitate cu Declarația universală a drepturilor omului.
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• ÎN CONFORMITATE cu acordul indo-pakistanez din 29 august a.c., aprobat și de guvernul Republicii Bangladesh, miercuri a început prima fază a programului de repatriere a prizonierilor de război și a unor grupuri de persoane civile între țările din regiune.• MIERCURI după-amiază s-a desfășurat la Paris reuniunea săptăminală a Consiliului de Miniștri al Franței. La încheierea lucrărilor, purtătorul de cuvînt al guvernului, Olivier Stirn, a arătat că președintele Pompidou a prezentat Consiliu-

lui rezultatele vizitei efectuate în Republica Populară Chineză, în legătură cu aceasta, președintele Franței a subliniat „cordialitatea primirii care i-a fost rezervată de către guvernul și poporul chinez". Președintele Franței a declarat totodată că întrevederile sale cu președintele Mao Tzedun și cu premierul Ciu En-lai au constituit tot atîtea dovezi pri-

vind importanța relațiilor intre cele două țări.
Cu acest prilej, conducătorii partidului comunist și-au făcut cunoscută, in mod oficial, ho- tărirea de a sprijini candidatura generalului Peron în perspectiva apropiatelor alegeri prezidențiale.• GENERALUL Juan Domingo Peron, fost președinte al Argentinei și actual candidat al mișcării justițialiste la funcția de șef al statului pentru alegerile din 23 septembrie, a avut o întrevedere cu trei membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina,

a SURSE OFICIALE din Amman, reluate de agențiile de presă internaționale, informează că, în cadrul amnistiei cretate de regele Hussein al daniei, a fost eliberat din chisoare Abu Daoud, unultre liderii organizației palestiniene „Al Fatah".
de- Ior- în- din-
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