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După o vizită pe care poporul nostru o apreciază drept o
strălucită confirmare a justeții politicii externe a României
socialiste, ca un moment de seamă în statornicirea unei 

conlucrări trainice, îndelungate, între națiuni

Locuitorii Capitalei au spus „bun venit" tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceuușescu 

la întoarcerea pe pămîntul patriei
Simțămintele de profundă 

mîndrie patriotică, de totală a- 
probare și înaltă apreciere cu 
care întregul popor a urmărit, 
zi de zi, vizita oficială a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în cele șase țări de 
pe continentul latino-american 
și-au găsit o caldă și pregnantă 
expresie în manifestația entu
ziastă, însuflețită, făcută de 
populația Capitalei conducătoru
lui iubit al partidului șl statu
lui nostru, la întoarcerea în 
patrie, slmbătă seara. Zeci de 
mii de oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bucu- 
reștene, studenți și elevi, care — 
asemenea tuturor cetățenilor 
României socialiste — au însoțit 
cu inima și gîndul pe președin
tele Consiliului de Stat In a- 
ceastă călătorie istorică — pri
ma vizită a unui șef de stat ro

Citiți în pagina a IlI-a

^UVlNTAREA Iovârășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

mân în America Latină — au 
venit să-l întlmpine cu dragos
te, considerație și recunoștință. 
Ei poartă portrete ale secreta
rului general al partidului ; pan
carte pe care se pot citi : 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul", „Să ne trăiți ani 
mulți și fericiți, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu", „Stima noas
tră și mîndria, Partidul- 
Ceaușescu-România", „Bine ați 
venit soli ai păcii, prieteniei și 
colaborării între popoare", 
exprimăm adeziunea deplină față 
de activitatea desfășurată in 
țările Americii Latine, față de 
înțelegerile și acordurile în
cheiate". Prin glasul lor, 
întreaga țară, toți cel ce 
muncesc, i-au adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu

(Continuare in pag. a IlI-a)

In timpul cuvintării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la întoarcerea in țară. Foto: AGERPRES

PE FRONTUL RECOLTEI-FIECARE ZI, 
FIECARE ORĂ, FOLOSITE 

CU MAXIMUM DE EFICIENȚĂ!

Cînd „colaborarea" devine 

un zid de netrecut
• Constructorul șl beneficiarul 

au sarcini comune dar limbajul 
colaborării este cel al învinui
rilor reciproce ;

pentru investiții
« ORELE DE EFORT ALE CAMPANIEI e TINERII - PREZENȚE 
ACTIVE LA STRINSUL RECOLTEI Șl LA SEMĂNAT e 18 000 DE 
ELEVI LA CULESUL PORUMBULUI, LEGUMELOR Șl FRUCTELOR

Foto: GH. CUCU

In cele două C.A.P.-uri din
comuna Teasc, județul Dolj, au 
fost recoltate în ultimele 48 de 
ore : 13 tone roșii, 14 de gogoșari 
și 5 de varză. 32 de tone de le
gume vor lua drumul beneficia
rilor în cel mai scurt timp. Se 
culege și se transportă pe o 
ploaie măruntă, e adevăraț, dar 
care nu mai contenește tot de 
atitea ore. Cu toate acestea gră
dina de 125 hectare este eliberată 
într-un ritm ce trece de plani
ficarea inițială. De fapt se con
tinuă ritmul de la pepeni, cul
tură ce a adus numai coopera
torilor din Secui un venit net 
de 600 000 lei.

Ieri însă ploaia „s-a răzgîn- 
dit". Și astfel după patru cea
suri tractoarele au ieșit la însă
mânțat — .cîmp de nisipuri, aici 
apa se scurge cu altă viteză. 
Pină a ieși la însămînțat, ace
leași tractoare nu pregătit 700 
de ha din 900 — întreaga su
prafață destinată griului în cele 
două cooperative. Restul de 200 
sînt în pregătire : se recoltează 
porumb, se eliberează terenurile 
pentru a face . loc plugurilor.

NICOLAE ADAM 
ION ANDREIȚ.A

! Continuare în pag. a Vl-a)

Elevii și studenții în 
campania de toamnă

0 IAȘI. Reînscrierea în catalo
gul muncilor agricole a consti
tuit anul acesta un moment emo
ționant și pentru elevii din jude
țul lași. La 7 dimineața, în cea 
de a doua zi a anului școlar, con
form planificării judicioase făcu
te de comandamentul județean 
de muncă patriotică în raport 
direct cu necesarul de forță de 
muncă solicitată de unitățile a- 
gricole, 6.000 de elevi ieșeni au 
luat loc în amfiteatrele podgo
riilor și livezilor din județ, apar- 
ținînd l.A.S. Copou, Bucium, 
Strunga, Tg. Frumos, Popricani 
și Cotnari. Sînt elevi ai liceelor 
de cultură generală din munici
piul lași, precum și ai liceelor

I. CHIRIAC

(Continuare în pag. a Vl-a)

La Brasov, în orele dimineții..;
Există la Brașov o oră a dimineții în care străzile se umplu 

brusc de un adevărat torent de tineri imbrăcați în haine de lu
cru și care se îndreaptă către gară și stațiile de autobuze spe
ciale. Direcția : spre întinsele ogoare ale Țării Birsei. Acest șu
voi neîntrerupt e condus zilnic de către primul secretar al Co
mitetului județeap U.T.C., Dumitru Calancea, care ține să fie 
prezent la plecarea tinerilor angajați în acțiunea patriotică de 
recoltare. Fiecare tren și autobuz este însoțit de un delegat al 
organizațiilor de tineret care coordonează ațît transportul cît și 
întreaga desfășurare a muncii pînă la apusul soarelui. în afară 
de cei care fac zilnic drumul spre cîmp, există tabere de muncă 
patriotică ale elevilor Școlii profesionale „Tractorul" la C.A.P. 
Beclean și l.A.S. Șercaia ; aici 400 de elevi cazați pentru două 
săptămîni în încăperile Școlii profesionale de agricultură din 
Făgăraș realizează ritmuri zilnice record la recoltatul cartofilor.

ADINA VELEA
(Continuare în pag. a Vl-a)

0 Lucrările stau pe loc pen
tru că „cei doi" nu progresează 
de citeva luni în descifrarea 
unei legi de altfel foarte cla
re ;

0 „Doar 25 de lăcătuși să ne 
dea Uzina Independența - cer 
constructorii - și ritmul'la mon
taj va spori la nivelul exigen
țelor".

Oricît ar părea de ciudat 
acesta este adevărul. Noua ca
pacitate de producție a Uzinei 
Independența Sibiu — secția 
lanț cu role — are ca 
termen de punere în funcțiune 
trimestrul IV al acestui an. dar 
o bună parte din utilajele cu 
care va trebui să fie pornită 
sint prevăzute să sosească din 
import de-abia în 1974. Chiar și 
unele utilaje din țară, cum 
este o mașină de rectificat de 
la F.M.U.A.B., destinată unei 
capacități de producție cu ter
men de intrare în funcțiune la 
30 septembrie, a fost contrac
tată pentru 15 noiembrie. Exem
plele ar putea continua. Este 
inutil să cerem cuiva o expli
cație, pentru că totala lipsă de 
logică a acestei necorelări nu 
are cum să fie explicată.

Pentru dezvoltarea Uzinei In
dependența din Sibiu — este 
vorba de altfel de unități se
parate, aparținînd de renumita

LAL ROMULUS
(Continuare în pag. a Vl-a)

I șpoți;
| • „Febra" unui meci | 

. decisiv — Avan- i 
cronica la par- | 
tida de fotbal i 
R.D.G.-România. I

| © „VOINICELUL* — | 

un unicat în are- | 
nele sportului de 
masă. Fotorepor- I

I ,ai I
| • RUGBI — Cele 14 | 

divizionare au 
pornit la drum...

| • CICLISM — Revi-1 
Iriment în ovalul de I 

beton.

© OINĂ —Jocurile, 
zonale

| • LUPTE — Meciu- I 
rile de juniori | 
București — Buda
pesta.

| • Actualitatea în te- I 
1 nis și fotbal.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN MAROC
9 "J

Plecarea din Rabat
RABAT 22 — Trimisul spe

cial Agerpres, Mircea S. Iones- 
cu, transmite ; Sîmbătă la a- 
miază, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu 
și-a încheiat vizita neoficială 
de prietenie, pe care a făcut-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Maroc, la invi
tația regelui Hassan al II-lea.

După dejunul oferit în o- 
noarea înalților oaspeți de șe
ful statului marocan, președin
tele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, potrivit protocolu
lui marocan, și-au luat rămas 
bun de la regele Hassan al 
II-lea. Cei doi șefi de stat 
si-au strîns prietenește mîini- 
le. s-au îmbrățișat cu căldură.

Apoi tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de primul 
ministru al guvernului maro
can, Ahmed Osman, s-au în
dreptat spre aeroportul inter
național „Rabat Sale" unde a 
avut loc ceremonia plecării. 
Aerogara era împodobită cu 
drapelele de stat ale României 
șl Marocului, îneadrînd por

Dejun oferit de 
șeful statului marocan

Simbătă, șeful statului maro
can, regele Hassan al II-lea, a 
oferit un dejun în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a preșe
dintelui Republicii Coasta de 
Fildeș, Felix Houphouet Boigny, 
aflat în aceste zile în vizită o- 
ficială în Maroc,

Întîlnire
Tovarășul Nicu Ceaușescu, vi

cepreședinte al Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, s-a în- 
tilnit, vineri, 21 septembrie, la 
Rabat, cu Arsalane El Jadidi, 
ministrul muncii, problemelor 

tretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și regelui Hassan 
al II-lea.

Pe aeroport se aflau, pentru 
a-și lua rămas bun de la înal- 
ții oaspeți, Ahmed Taibi Ben
hima, ministrul afacerilor ex
terne, Abdelkader Benslimane, 
ministrul comerțului, indus
triei minelor și marinei comer
ciale, Mohamed Benhima, mi
nistrul cooperării și formării 
cadrelor, Salah M’Ziii, minis
trul lucrărilor publice și co
municațiilor, ceilalți membri 
ai guvernului marocan, gene
rali și ofițeri, superiori, func
ționari superiori din ministe
rul afacerilor externe.

Erau de față ambasadorul 
României la Rabat, Vasile 
Mircea și membrii ambasadei 
române, ambasadorul Marocu
lui la București, Maati Jorio, 
precum și ceilalți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați 
în capitala marocană.

Pe aeroport se află aliniată 
o gardă militară de onoare, în 
uniformă de paradă, care pre
zintă onorul președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, însotit de primul

Intre cei trei șefi de stat a 
avut loc, cu acest prilej, o con
vorbire.

La dejun au participat tova
rășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
George Macovescu, Bujor Al
mășan, și celelalte persoane ofi
ciale care l-au însoțit pe șeful 
statului român.

Din partea marocană au luat 

sociale, tineretului și sportului 
din Maroc.

Cu acest ppilej, a avut loc o 
convorbire privind problemele 
specifice ale organizațiilor de 
tineret și studenți din cele două 
țări.

ministru marocan, Ahmed Os
man, trece în revistă garda de 
onoare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, își iau rămas bun 
de la personalitățile marocane 
venite la aeroport, precum și 
de la membrii corpului di
plomatic.

De asemenea, tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Bujor Almășan și 
celelalte persoane oficiale care 
l-au însoțit pe șeful statului 
român în vizita sa în Maroc 
și-au luat rămas bun de la 
gazde.

La scara avionului președin
tele Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu. sînt din 
nou salutați cu căldură de 
primul ministru marocan, Ah- 

(med Osman, își string priete
nește mîinile.

De pe scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu salută 
pe gazde, adresîndu-le urări 
de rămas bun.

Avionul prezidențial deco
lează la ora 15,15 ora locală, 
spre capitala patriei noastre 
— București.

parte Ahmed Osman, primul 
ministru, Ahmed Taibi Benhima, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, generali 
și ofițeri superiori, funcționari 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale care l-au în
soțit în vizita în Maroc pe pre
ședintele Republicii Coasta de 
Fildeș.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
In același timp, tovarășa 

Elena Ceaușescu a participat la 
un dejun oferit în cinstea sa 
de către familia regală, dejun 
desfășurat într-o ambianță de 
cordialitate.

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE COMUNICAT COMUN
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

SI TOVARĂȘUL ALI YATA
> »

privind vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Regatul Maroc

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a avut o 
întrevedere, la Rabat, cu tova
rășul Aii Yata. secretar general 
al Partidului Eliberării și So
cialismului din Maroc.

Au participat Abdallah La- 
yachi, Abdallah Bourquia și 
Andellaziz Belay, membri ai 
Direcțiunii Partidului Eliberării 
și Socialismului.

A luat parte tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în numele Direcțiunii, al tu
turor militanților partidului, 
tovarășul Aii Yata a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut și a exprimat de
plina satisfacție pentru vizita pe 
care șeful statului român a 
efectuat-o in Maroc, pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, a colaborării generale 
româno-marocane, subliniind că 
aceasta slujește pe deplin inte
reselor popoarelor român și 
marocan, întăririi prieteniei și 
conlucrării dintre cele două po
poare.

Semnarea unor protocoale 

privind cooperarea 

economică româno-marocana
Tovarășul Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Mini
ștri al Republicii Socialiste Ro
mânia și ministrul comerțului 
exterior, a avut convorbiri cu 
Abdelkader Benslimane, mini
strul marocan al comerțului, in
dustriei minelor și marinei co
merciale, și cu Mohamed Ben
hima, ministrul marocan al coo
perării și formării cadrelor. Au 
fost examinate, cu acest prilej, 
posibilitățile dezvoltării, în con
tinuare, a schimburilor comer

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în numele 
conducerii partidului nostru și 
al său personal, un cordial salut 
de prietenie și solidaritate, cele 
mai bune urări de succes Di
recțiunii, tuturor membrilor 
Partidului Eliberării și Socialis
mului.

In cursul convorbirii, a avut 
loc un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale situației in
ternaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești. A fost 
evidențiat cursul nou, de destin
dere și colaborare în viața In
ternațională, de. rezolvare pe 
cale pașnică a problemelor liti
gioase dintre state, lupta tot 
mai hotărîtă a popoarelor pen
tru o dezvoltare liberă, . inde
pendentă, pe calea progresului 
economic și social. Părțile au 
reliefat rolul crescînd al opiniei 
publice, al maselor populare In 
realizarea schimbărilor pozitive 
din viața internațională și au 
subliniat necesitatea intensifică
rii luptei popoarelor pentru con
solidarea șl adîncirea acestor 
tendințe, pentru împiedicarea și 

ciale, a colaborării, a cooperării 
economice si tehnico-științîfice 
între cele două țări. Cu prilejul 
convorbirilor avute s-a semnat 
un protocol privind dezvoltarea 
cooperării și a schimburilor co
merciale între Republica Socia
listă România si Maroo.

La rîndul său, tovarășul Bu
jor Almășan. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, a avut 
covorbirl cu Abdelkader Ben

zădărnicirea amestecului impe
rialismului în treburile interne 
ale statelor.

în cadrul convorbirii, a fost 
evidențiată însemnătatea unirii, 
pe scară națională și internațio
nală, a tuturor forțelor democra
tice, progresiste, patriotice și 
antiimperialiste pentru a acționa 
cu vigilență și fermitate împo
triva forțelor reacțiunii a impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. Totodată, a 
fost exprimată solidaritatea cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu țările care luptă pentru dez
voltare economico-socială de 
sine stătătoare, cu toate forțele 
antiimperialiste.

Părțile au manifestat dorința 
comună de a se acționa pentru 
dezvoltarea raporturilor de prie
tenie și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Eliberării și Socialismului din 
Maroc, în folosul celor două po
poare, al unității partidelor co
muniste și muncitorești.

Convorbirile s-au desfășurat 
!ntr-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească.

slimane. ministrul marocan al 
comerțului, industriei minelor 
și marinei comerciale, precum 
și cu reprezentanți ai unor or
ganisme de stat marocane.

Cu acest prilej, au fost anali
zate perspectivele intensificării 
cooperării dintre cele două țări, 
îndeosebi în industriile minieră 
și petrolieră. în urma acestor 
convorbiri, a fost semnat un 
protocol privind cooperarea 
economică româno-marocană în 
domeniile minier și petrolier.

Președintele Consiliului de 
Stai al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in zilele de 21 
și 22 septembrie 1973, o vizită 
neoficială, de prietenie, în Ma
roc, ca oaspeți ai Majestătii Sale 
regele Hassan al II-lea.

In timpul șederii la Rabat 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a avut 
convorbiri cu Majestatea Sa Ha
ssan al II-lea, regele Marocului, 
cu privire la relațiile româno- 
marocane $1 Ia unele probleme 
Internationale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere mutuală, caracte
ristică relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a reprezentat a 
doua intilnire intre șefii de stat 
ai României și Marocului, după 
cea de Ia Rabat din decembrie 
1970, a oferit prilejul continuării 
convorbirilor Ia nivelul cel mai 
inalt intre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hassan al II-lea au 
constatat cu profundă satisfacție 
că relațiile dintre cele două țări 
se dezvoltă continuu, corespun
zător intereselor lor, ale păcii și 
securității internaționale.

In timpul convorbirilor, cei doi 
șefi de stat au examinat stadiul 
înfăptuirii înțelegerilor conveni
te cu prilejul intilnirii anterioa- 
ro și au subliniat rezultatele a- 
preciabile ale cooperării dintre 
Republica Socialistă România și 
Regatul Marocului, îndeosebi in 
domeniul minelor, agriculturii, 
sănătății și invățămintului, Ei 
au exprimat, totodată, interesul 
comun față de dezvoltarea și di
versificarea cooperării prin rea
lizarea de obiective industriale 
și a unor proiecte specifice pre
văzute in planul cincinal al Re
gatului Marocului, luindu-se in 
considerare măsuri concrete în 
acest scop.

Cei doi șefi de stat au trecut 
în revistă unele probleme care 
confruntă lumea contemporană, 
relevind cu satisfacție cursul 
pozitiv al vieții internaționale, 
afirmarea tot mai puternică, in 
raporturile dintre state, a prin
cipiilor independenței șî suvera
nității naționale, neamestecului 
in treburile interne, renunțării 
la forță și Ia amenințarea cu 
forța, egalității și avantajului re
ciproc.

Partea marocană a făcut o ex
punere asupra unor probleme 
internaționale care o preocupă. 
In același timp, a prezentat u- 
nele date cu privire la situația 
existentă in Sahara spaniolă.

Partea română a expus unele 
considerente asupra unor pro
bleme internaționale actuale, 
inclusiv cu privire la aceea a 
transformării Balcanilor țntr-o 
zonă a picii și colaborării.

Scoțînd In evidență rolul tot 
mai Important al statelor afri
cane in viața internațională con
temporani, președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan al 
II-lea au exprimat hotărirea de 
a susține in continuare lupta 
popoarelor africane pentru li
chidarea subdezvoltării, consoli
darea independenței lor politice 
si economice, pentru a fi stăpt- 
ne pe bogățiile lor naturale.

Cei doi șefi de stat au con
damnat colonialismul șl discri
minarea rasială șl au exprimat 
hotărirea fermă a celor două 
țări de a acorda pe mai departe 
sprijin mișcărilor de eliberare 
națională din Africa.

Cele două părți șl-au mani
festat îngrijorarea față de 
menținerea conflictului din O- 
rientul Apropiat și au reafirmat 
hotărirea țărilor lor de a spriji
ni orice acțiune menită să gră
bească soluționarea acestuia in 

conformitate cu principiile Car
tei Națiunilor Unite și cu re
zoluțiile pendinte ale Consiliu
lui de Securitate și Adunării 
Generale a O.N.U.

Cei doi șefi de stat au pro
cedat la un schimb de vederi 
asupra situației actuale din Eu
ropa. Ei au apreciat în mod 
pozitiv rezultatele primei faze 
a lucrărilor Conferinței genera
le europene, la nivelul miniș
trilor afacerilor externe, confe
rință chemată să așeze relațiile 
dintre statele continentului 
pe baze noi, astfel incit să 
fie asigurată posibilitatea 
pentru fiecare popor, pentru 
fiecare stat, de a-și consacra 
eforturile dezvoltării economice 
șl sociale independente, potrivit 
propriilor aspirații. Ei au fost 
de acord în a aprecia că înfăp
tuirea securității și consolidarea 
păcii în Europa vor contribui 
la promovarea colaborării și la 
întărirea securității în lumea 
întreagă.

Referitor la evoluția situației 
din Asia de sud-est, cei doi. șefi 
de stat au salutat cu satisfac
ție incheierea Acordului privind 
încetarea războiului și restabi. 
lirea păcii in Vietnam, precum 
și semnarea Acordului privind 
restabilirea păcii și realizarea 
înțelegerii naționale în Laos, 
ceea ce constituie un fapt deo
sebit de important pentru 
dezvoltarea unei politici de 
pace și colaborare în această 
zonă, care să permită popoa-e- 
ior indochineze să hotărască li
ber calea dezvoltării lor politi
ce, economice și sociale, con
form aspirațiilor lor legitime și 
fără nici un amestec din afară.

Cei doi șefi de stat au subli
niat importanța acordată de 
România și Maroc întăririi ro
lului și eficacității Organizației 
Națiunilor Unite în soluționarea 
problemelor internaționale, în 
folosul popoarelor, a! promovă
rii principiilor dreptului inter
național, al creării unui climat 
de securitate și de cooperare 
în lume.

Cei doi șefi de stat au reliefat 
rezultatele pozitive ale celei de a 
patra Conferințe la nivel înalt a 
țărilor nealiniate și au subliniat 
contribuția activă a acestora la 
reducerea și lichidarea decala
jelor care separă țările lumii, la 
instaurarea, în raporturile din
tre state, a respectării principii
lor fundamentale ale dreptului 
internațional, la asigurarea dez
voltării libere și independente a 
tuturor națiunilor, a participării 
active a statelor, fără deosebire 
de mărime și potențial, pe bază 
de egalitate, Ia examinarea șl 
soluționarea problemelor care 
confruntă lumea contemporană ; 
in această ordine de idei, părți
le au evidențiat rolul și contri
buția țărilor mici și mijlocii Ia 
instaurare unui climat de pace 
și securitate în lume și la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare intre toate națiu
nile.

Vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, In Maroc, a consti
tuit o nouă contribuție la Întă
rirea relațiilor dintre poporul 
român și poporul marocan.

Președintele Consiliului de 
Stat și personalitățile care l-au 
Însoții au exprimat mulțumiri 
Maiestății Sale Regele Hassan 
al II-lea și guvernului marocan 
pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea ce le-a fost rezer
vată.

Președintele Consiliului de 
Stat a reînnoit invitația adre
sată regelui Hassan al II-lea de 
a vizita România. Acestei in
vitații, care a fost acceptată cu 
plăcere, urmează a i se da curs 
Ia o dată ce va fl stabilită 
ulterior.

Concurs de admitere 
în învățămîntul de 

specializare postliceală
Ministerul .Educației și Invățămintului anunță :
în vederea completării locurilor planificate pentru anul școlar 

1973/1974, la uneia specialități din învățămîntul de specializare post, 
liceală se va organiza un nou concurs de admitere pentru cursuri 
de zi, serale și fără frecvență intre 25—30 septembrie.

Se pot prezenta la concursul de admitere in școlile de specializare 
postliceală :

a) absolvenți cu diplomă de bacalaureat (sau maturitate) ai li
ceelor de cultură generală ; nu sînt admiși la concursul de ad
mitere absolvenții liceelor de specialitate sau ai școlilor medii 
tehnice ,

b) absolvenții cu examen de bacalaureat ai fostelor licee teore
tice. precum și absolvenți cu diplomă (certificat) ai altor școli 
care ău fost echivalate de Ministerul Educației și învațămîn- 
tului cu liceul de cultură generală, cu dreptul de a continua 
Studiile in invățămîntul superior.

însprieiiie pentru concursul de admitere șe vor face la secreta
riatele următoarelor școli de specializare postliceală, unde se orga
nizează noul concurs.

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA METALURGICA - 
TIRGOVÎȘTE - str. Castanilor 
nr. 66, (Ministerul Industiei Me
talurgice) :

— Laminare-trefilare, cursuri 
de zi. (durata de studii 2 ani).

— Furnale și oțelării, cursuri 
de zi, (durata de studii 2 ani).

— Electromecanică mașini și 
utilaje, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA METALURGICA - 
REȘIȚA — Bd. 23 August, nr. 
39, tel. 1 17 21 (Ministerul Indus
triei Metalurgice).

— Laminare-trefilare, cursuri 

serale, (durata de studii 2 ani).
— Electromecanică mașini și 

utilaje, cursuri serale, (durata 
de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE SECRETA
RIAT, STENODACTILOGRAFIE 
ȘI COMERȚ EXTERIOR - 
BUCUREȘTI - Str. Șerban 
Vodă nr. 22, tel. 14 00 92, (Minis
terul Educației și învățămîntu- 
lui).

— Secretar stenodactilograf, 
limba română, cursuri serale, 
(durata de studii 1 an).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE TELECO
MUNICAȚII - BUCUREȘTI - 
Str. Romancierilor, nr. 1. sector 
7, tel. 46 46 45 (Ministerul Tran
sporturilor și Telecomunicații
lor) :

— Electromecanică pentru te
lecomunicații t.elefon-telegraf. 
cursuri de zi. (durata de studii 
2 ani).

— Electromecanică pentru te
lecomunicații la mare distanță 
cursuri de zi, (durata de studii 
2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE FIZICA A- 
TOMICĂ - BUCUREȘTI — A- 
leea Reactorului, nr. 2, comuna 
Măgurele, nr. 327, sector 6, tel. 
23 68 60 (Comitetul de Stat pen
tru Energie Nucleară) :

— Dozimetrie și aplicațiile izo
topilor, cursuri de zi, (durata de 
studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE FIZICA A- 
TOMICA - CLUJ - Str, Do
nath nr. 63—103, tel. 1 60 80 (Co
mitetul de Stat pentru Energia 
Nucleară) :

— Electronică nucleară, cursuri 
serale, (durata de studii 2 ani). 
. ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ ENERGETICA 
— BUCUREȘTI - Str. Gh. Șin- 
cai nr. 2-10, tel. 23 01 10. (Ministe
rul Energiei Electrice) :

— Topografie în construcții și 
sistematizare, cursuri de zi (du
rata de. studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CHIMICA - BUCU
REȘTI — Bd. Ion Șulea nr. 216 
sector 4, tel. 43 39 20 (Ministerul 
Industriei Chimice) :

— Proiectări în industria chi
mică, cursuri serale (durata de 
studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARA - BUCU
REȘTI — Str. Lucrețiu Pătrăș- 
canu nr. 3, sector 4, tel. 43 25 30 
(Ministerul Industriei Ușoare) :

— Țesătorie, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani).

— Structura și proiectarea țe
săturilor, cursuri ,de zi (durata 
de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARA - IAȘI - 
Str. Socola nr. 51. tel. 1 45 22 (Mi
nisterul Industriei Ușoare) :

— Finisarea produselor texti
le, cursuri de zi (durata de stu
dii 2 ani).

— Filatură, cursuri de zi, (du
rata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU CON
SERVAREA CEREALELOR - 
CONSTANTA - Bd. Aurel Vlai- 
cu nr. 84, tel. 2 18 93 (Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor) :

— Conservarea cerealelor, 
cursuri de zi (durata de studii
1 an).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE - COLI- 
BAȘI-PITEȘTl - tel. 1 48 00 
(Ministerul Construcțiilor de 
Mașini Grele) :

— Proiectări in industria con
strucțiilor de mașini grele 
cursuri serale (durata de studii
2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
FOSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCTOARE 
DE MAȘINI GRELE - ARAD 
— str. Armata poporului nr. 31 
A. Tel. 1 50 98. (Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini Grele) :

— Proiectări în Industria 
Construcțiilor de Mașini Grele, 
cursuri serale, (durata de studii 
2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE - BUCU
REȘTI — Str. Samuel Vulcan nr 
8. sector 6. tel. 31 4811 (Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele).

— Tehnologia sudării, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN

DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE — BUCU
REȘTI — Str. Chiscani nr. 25. 
sector 8, tel. 17 62 21 (Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele) :

— Laborator mecano-metalur- 
gic, cursuri de zi și cursuri se
rale (durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ COMERCIALA
— PLOIEȘTI — Str. Rugului nr. 
24. tel. 1 17 26 (Ministerul Co
merțului Interior) :

— Conducere de unități co
merciale, cursuri de zi, (durata 
de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ COMERCIALA
— BACĂU — Str. 9 Mai nr. 104. 
tei. 3 16 31 (Ministerul Comerțu
lui Interior) :

— Conducere de unități co
merciale, cursuri fără frecvență 
(durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ COMERCIALA
— CRAIOVA — Str. Breslei nr. 
12, tel. 1 29 43 (Ministerul Co
merțului Interior).

— Conducere de unități co
merciale, cursuri serale și fără 
frecventă (durata de studii 2 
ani).

— Tehnologie pentru alimen
tație publică, cursuri serale și 
fără frecvență (durata de studii 
2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ COMERCIALA
— CONSTANȚA - Str. Decebal 
nr. 15. tel. 2 31 19 (Ministerul Co
merțului Interior) :

— Tehnologie pentru alimen
tație publică, cursuri serale (du
rata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ COMERCIALA
— CLUJ — Str. Decebal nr. 2, 

tel. 3 06 28 (Ministerul Comerțu
lui Interior) :

— Conducere de unități co
merciale, cursuri fără frecvență 
(durata de studii 2 ani).

— Tehnologie pentru alimen
tație publică, cursuri fără frec
ventă, (durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ COMERCIALĂ
- IAȘI - Str. M. Vexler nr. 9, 
tel. 1 62 38 (Ministerul Comerțu
lui Interior) :

— Conducere de unități co
merciale, cursuri serale (durata 
de studii 2 ani).

— Tehnologie pentru alimen
tație publică, cursuri fără frec
vență (durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ COMERCIALA
- TG MUREȘ - Str. Călima- 
nului nr. 1, tel. 3 18 42 (Ministe
rul Comerțului Interior) :

— Tehnologie pentru alimen
tație publică, cursuri fără frec
vență (durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DF. SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ COMERCIALĂ
- BUCUREȘTI - Str. Hristo 
Botev nr. 17, sector 4, tel. 
13 90 82 (Ministerul Comerțului 
Interior) :

— Conducere de unități co
merciale. cursuri fără frecvență 
(durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE ALIMEN
TAȚIE PUBLICA - BUCU
REȘTI ~ Șos Viilor nr. 38, sec
tor 5. tel. 23 48 30 (Ministerul Co
merțului Interior) :

— Tehnologie pentru alimen
tație publică, cursuri fără frec
ventă. (durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU COO
PERAȚIE - CONSTANTA - 
Str. Caraiman nr. 1, tel. 1 46 12. 
(CENTROCOOP) :

— Tehnologie pentru alimen

tație publică, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani).

— Construcții civile și indus
triale, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani).

— Decorare vitrine, cursuri de 
zi (durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU CEN- 
TROCOOP - BRĂILA — Bd. 
Alex. I. Cuza nr. 138, tel. 1 12 44. 
(CENTROCOOP) :

— Tehnologie pentru alimen
tație publică, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani).

— Construcții civile și indus
triale. cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani).

— Decorare vitrine, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU COO
PERAȚIE - ORADEA - Str 
Orșovei nr. 5. tel. 3 08 84, (CEN 
TROCOOP) :

— Tehnologie pentru alimen
tație publică, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani).

— Construcții civile și indus
triale, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani).

— Decorare vitrine, cursur 
de zi (durata de studii 2 ani).

■ȘCOALA DE SPECIALIZĂRI 
POSTLICEALĂ PENTRU CEN 
TROCOOP - RTMNTCU-VIL- 
CEA — Bd Lemn nr. 92. tel 
1 13 16 (CENTROCOOP) :

— Tehnologie pentru alimen 
tație publică, cursuri de zi (du 
rata de studii 2 ani).

— Construcții civile și indus 
triale, cursuri de zl (durata d- 
studii 2 ani).

— Decorare vitrine, cursur- 
de zi (durata de studii ? ani).

___________________________
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locuitorii Capitalei au spus „bun venit" tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu 

la întoarcerea pe pămîntul patriei

NICOLAE
Stimați tovarăși,

Dragi cetățeni ai României so
cialiste,

Sintcm deosebit de bucuroși că 
ne aflăm din nou pe pămîntul 
patriei noastre dragi. Doresc să 
vă adresez dumneavoastră, celor 
prezenți aici, tuturor cetățenilor 
patriei noastre cele mai calde 
salutări și totodată să vă aduc 
sentimentele de prietenie șl so
lidaritate ale popoarelor pe care 
le-am vizitat. (Aplauze, urale. se 
scandează: ,,Ceaușescu-P.C.R.“),

Am vizitat, după cum cunoaș
teți, șase țări din America da
tină. Peste tot am fost purtătorii 
sentimentelor de prietenie șl so
lidaritate ale poporului roman 
care dorește să extindă larg co
laborarea cu popoarele Americii 
Latine, cu toate popoarele lumii, 
pentru a asigura triumful pe 
planeta noastră al unei pontici 
noi de pace și colaborare, care 
să chezășuiască dreptul tuturor 
națiunilor la libertate și inde
pendență, la fericire. (Aplauze 
puternice).

In toate cele șase țări ale A- 
mpricii Latine pe care le-am vi
zitat am fost intîmpinați cu ma
nifestări de caldă prietenie, de 
solidaritate, atit din partea con
ducătorilor acestor state, cit șl a 
tuturor acestor popoare. In toate 
acestea am simțit respectul și 
dragostea, prietenia de care se 
bucură România socialistă, ca 
rezultat al politicii sale interne 
și internaționale. (Aplauze, u- 
rale. Se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R."). Am făcut peste tot cu
noscute munca, activitatea de
pusă de poporul român pentru 
a-și făuri o viață socialistă, poli
tica internațională desfășurata de 
țara noastră. Am fost solul prie
teniei și solidarității ponorului 
român cu toate popoarele vizi
tate, cu toate popoarele Amencu 
Latine. (Urale puternice, a- 
plauze).

Pretutindeni, șefii de stat și 
ai guvernelor, oamenii politici și 
cetățenii cu care ne-am intunit 
au exprimat sentimente sincere 
de prietenie față de poporul ro
mân și au adresat salutul lor pe 
care îl aduc astăzi întregului 
nostru ponor, salutul unor po
poare prietene care doresc să 
extindă colaborarea cu poporul 
român în toate domeniile. (A- 
plauze puternice, urale).

Ne întoarcem în țară cu ceie 
mai frumoase impresii despre 
munca, hărnicia și lupta tuturor 
popoarelor pe care le-am vizitat. 
Se poate spune că vizita în ță
rile Americii Latine constituie 
un moment de importanță isto
rică în relațiile României cu a- 
ce »e țări. Ea a constituit o pu
ternică manifestare a prieteniei, 
a hotărîrii de a întări solidari
tatea în lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului, 
pentru dreptul popoarelor de 
a-și făuri destinul libere, așa 
cum își doresc. (Aplauze, puter
nice, ovații).

Am vizitat, după cum știți, 
Cuba socialistă — prima țară de 
pe continentul american în care 
se construiește noua orîndulre 
socială. Am fost întîmpinați cu 
sentimente tovărășești, cu mani
festările de prietenie a sute de 
mii de cetățeni din Havana șl 
din alte localități pe care le-am 
vizitat. Aș putea spune că, așa 
cum delegația de partid șl gu
vernamentală a Cubei a fost pri
mită cu un an în urmă în Româ
nia, tot așa și delegația noastră 
a fost primită cu aceleași senti
mente. Putem spune că, de tapt, 
această vizită s-a transformat 
într-o manifestare populara a 
prieteniei dintre România so
cialistă și Cuba, care construiește 
orînduirea socialistă. (Aplauze 
puternice, urale).

Ăm avut convorbiri interesan
te și de mare importanță cu to
varășul Fidel Castro, cu pre
ședintele Osvaldo Dorticos. am 
ajuns la înțelegerea comună de a 
extinde și mai mult colaborarea 
noastră în toate domeniile de 
activitate. Am constatat cu mul
tă satisfacție rezultatele mărețe 
pe care poporul cubanez, sud 
conducerea partidului comunist, 
Ie obține în făurirea socialismu
lui, și doresc, ca și de aici, din 
Capitala patriei noastre, să a- 
dresez mulțumiri pentru primi
rea care ne-a făcut-o și urări 
de a obține noi și noi victorii 
în făurirea orînduirii socialiste. 
(Aplauze puternice, urale).

Am vizitat în continuare Re
publica Costa Rica, unde, de ase
menea, am fost primiți cu senti
mente deosebite de prietenie a- 
tît din partea președintelui Ei- 
gueres, cit și din partea guver
nului, a celorlalte oficialități, a 

maselor populare. După cum 
știți, cu Republica Costa Rica 
am semnat și un tratat de prie
tenie, mai multe acorduri de co
laborare economică, tehnico-ști- 
ințifică și culturală, punînd ast
fel bazele unei colaborări înde
lungate în multe domenii de ac
tivitate. Aș dori, de asemenea, 
să menționez eforturile pe care 
le face acest popor harnic pen
tru dezvoltarea sa economică și 
socială, pentru independența, 
pentru a întări colaborarea cu 
toate popoarele lumii. Ii adresez 
și de aici, din Capitala Româ
niei socialiste, mulțumirile noas
tre pentru căldura și cordialita
tea cu care ne-a primit, precum 
și urări de succes în întreaga sa 
activitate, prosperitate, bună
stare și fericire. (Aplauze puter
nice, urale).

In Venezuela, de asemenea, 
delegația noastră s-a bucurat ne 
o primire cordială. Am avut 
largi convorbiri cu președintele 
Caldera, cu membri ai guvernu
lui, cu oficialități, cu o sene de 
oameni politici. constatînd cu 
multă satisfacție dorința de a 
extinde colaborarea. Am pus, ae 
asemenea, bazele unei colaDorari 
multilaterale, atît prin declara
ția comună pe care am sem- 
nat-o, cît și printr-un număr 
important de acorduri de cola
borare în diferite domenii de 
activitate.

Doresc ca atît conducerii de 
stat venezuelene, cît și tuturor 
celor cu care ne-am intîlnit, po
porului venezuelean să Ie ex
prim mulțumiri pentru primirea 
care ne-au făcut-o și să le a- 
dresez de aici, de acasă, urările 
cele mai bune de succes în dez
voltarea economico-socială, pen
tru bunăstare și fericire. (A- 
plauze puternice, urale).

Vizita noastră în Columbia 
s-a desfășurat, de asemenea, m- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
solidaritate. Ne-am bucurat de o 
primire călduroasă. Am avut 
convorbiri cu președintele Pas
trana, cu miniștri și oameni po
litici din Columbia, cu oficiali
tăți, ne-am întilnit cu cetățeni ai 
acestui harnic popor. Am reali
zat, de asemenea, o serie de în
țelegeri cu privire la colabora
rea economică și tehnico-ștunți- 
fică, am semnat o Declarație co
mună, punînd și aici bazele unei 
colaborări îndelungate între po
porul român și poporul colum
bian. Doresc să adresez conau- 
cătorilor columbieni, poporului 
columbian, mulțumiri pentru pri
mirea care ne-au făcut-o, pen
tru ospitalitate și să le adresez 
urarea de a obține noi succese 
pe calea dezvoltării economico- 
sociale, a înfloririi patriei, a 
bunăstării și fericirii. (Urale 
prelungite, aplauze).

Vizita în Ecuador s-a bucu
rat, de asemenea, de o primire 
călduroasă. Am avut convorbiri 
îndelungate cu președintele Ro- 
driguez Lara, cu alți membri ai 
guvernului. Am ajuns la înțe
legeri comune cu privire la ex
tinderea colaborării. S-au sem
nat și aici o serie de acorduri, 
de convenții, o Declarație co
mună. Am avut întîlniri cu ca
drele didactice și cu studenții 
de la vechea universitate a 
Ecuadorului. Păstrăm cele mai 
plăcute impresii despre toate 
acestea. Aș dori, ca odată cu 
mulțumirile pentru ospitalitatea 
și primirea ce ni s-a făcut, să 
adresez poporului ecuadorian 
urarea de a obține succese tot 
mai mari pe calea dezvoltării 
economico-sociale, a întăririi 
independenței, a bunăstării și 
fericirii. (Aplauze puternice, 
urale prelungite).

Ultima țară din America La
tină pe care am vizitat-o a fost 
Peru. Și aici ne-am bucurat de 
o primire prietenească și cor
dială. Am avut convorbiri cu 
președintele Velasco Alvarado, 
cu primul-ministru, cu alți 
membri ai guvernului, cu o se
rie de oficialități. Am luat — 
după cum cunoașteți — cuvîn- 
tul în două universități, într-o 
cooperativă agricolă, la consilii 
municipale. Am pus bazele unor 
importante acorduri de colabo
rare multilaterală, semnind și 
aici o Declarație comună. Aș 
putea spune că și vizita în Peru 
s-a desfășurat cu bune rezul
tate din toate punctele de ve
dere. Aș dori acum, la întoar
cerea acasă, să adresez condu
cătorilor și poporului peruan 
mulțumirile noastre pentru pri
mirea de care ne-am bucurat, 
pentru ospitalitate, cele mai 
bune urări de succes pe calea 
dezvoltării economico-sociale, a 

înfloririi țării, a bunăstării și fe
ricirii. (Aplauze puternice, ura
le).

înainte de a mă referi la cî- 
teva concluzii mai generale, aș 
dori să menționez că la întoar
cerea spre țară am poposit pen
tru cîteva ore în Senegal, am 
avut convorbiri amicale cu pre
ședintele Senghor, stabilind, de 
comun acord, desfășurarea unei 
activități mai intense în vede
rea lărgirii colaborării multila
terale dintre țările noastre. Aș 
dori să-i adresez de aici mul
țumiri pentru primirea pe care 
ne-a făcut-o în scurta noastră 
trecere prin Senegal.

Ne-am oprit apoi pentru o 
scurtă vizită neoficială, de prie
tenie, în Maroc. Am avut con
vorbiri prietenești cu regele 
Hassan al II-lea cu care am 
ajuns la concluzia de a extinde 
și mai mult colaborarea dintre 
țările noastre ; s-au semnat, de 
asemenea, o serie de acorduri 
privind colaborarea economică, 
tehnică și științifică dintre ță
rile noastre.

Ne-am bucurat, de asemenea, 
în această scurtă trecere prin 
Maroc, de o primire prieteneas
că — și aș dori să exprim mul
țumirile noastre pentru aceas
tă primire și să urez poporu
lui marocan prieten succese tot 
mai mari pe calea dezvoltării 
sale economico-sociale, a bu
năstării și fericirii. (Aplauze 
prelungite, urale).

In Maroc, am avut o scurtă 
convorbire cu președintele Re
publicii Coasta de Fildeș, Houp- 
houet Boigny, care se afla în
tr-o vizită în Maroc, și am 
ajuns la concluzia că este nece
sar să acționăm pentru dezvol
tarea colaborării noastre multi
laterale. * .

Iată, dragi tovarăși, un scurt 
bilanț — ca să spun așa — al 
activității pe care am desfășu
rat-o în aceste 24 de zile.

Apreciem că rezultatele sint 
deosebit de pozitive din toate 
punctele de vedere. In urma 
acestei vizite în țările Ame
ricii Latine am pus bazele 
unei conlucrări trainice, înde
lungate, am ajuns la concluzia 
comună de a adăuga Ia vechile 
tradiții ale relațiilor care leagă 
popoarele noastre noile reali
tăți. la necesitatea întăririi soli
darității în lupta comună pentru 
dezvoltarea economico-socială, 
pentru consolidarea independen- 
denței și suveranității, pentru o 
lume mai dreaptă, pentru prie
tenie și pace intre toate po
poarele lumii. (Aplauze puterni
ce, urale).

Ne-a produs o mare satisfac
ție faptul că în toate țările vi
zitate am constatat că realizările 
României pe drumul construc
ției socialiste sini cunoscute și 
se bucură de o largă apreciere. 
După cum ne-au declarat peste 
tot reprezentanții vieții publice 
cu care ne-am întilnit, popoare
le Americii Latine văd în aceas
ta un exemplu de felul în care 
trebuie să acționeze pentru a-și 
construi o viață nouă, indepen
dentă, în care popoarele să fie 
pe deplin stăpine pe destinele 
lor. (Aplauze puternice, urale).

Cu o deosebită bucurie am 
constatat aprecierea de care se 
bucură politica externă a 
României, de extindere a co
laborării cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
popoarele care luptă pentru 
dezvoltarea lor independentă, cu 
celelalte țări ale lumii, cu sta
tele capitaliste dezvoltate, pe 
baza principiului coexistenței 
pașnice, faptul că la baza aces
tor relații așezăm în mod ferm 
principiile care se afirmă tot 
mai mult pe plan internațional 
— egalitatea în drepturi între 
toate națiunile lumii, respectul 
independenței și suveranității, 
neamestecul în treburile inter
ne, avantajul reciproc, respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpin pe bogățiile naționa
le, de a-și putea făuri viața așa 
cum o dorește el. (Aplauze pu
ternice, urale).

In cursul acestor vizite, al 
convorbirilor pe care le-am avut 
cu conducătorii statelor, cu 
membri ai guvernelor, cu repre
zentanți ai unor partide și or
ganizații politice, cu diferiți oa
meni politici, am putut înțelege 
mai bine procesul revoluționar 
care se desfășoară îh întreaga 
Americă Latină. Am constatat 
cu multă satisfacție că popoare
le Americii Latine sînt angajate 
ferm pe drumul preluării in 
propriile mîini a bogățiilor na

ționale, că ele doresc să pună 
capăt relațiilor vechi, de inega
litate, și să stabilească, cu toate 
statele lumii, relații bazate pe 
principiile noi de egalitate, de 
echitate, pe avantaj reciproc. 
(Aplauze puternice). In aceste 
țări se desfășoară un proces re
voluționar intens de înfăptuire a 
unor transformări sociale 
adinei, care sînt vital necesare 
pentru progresul lor, pentru fe
ricirea, bunăstarea popoarelor 
Americii Latine. Am constatat, 
de asemenea, că toate aceste 
popoare, începind cu cele pe 
care le-am vizitat — dar con
cluzia Ia care am ajuns este că 
toate popoarele Americii Latine 
— sînt dornice de a-și afirma 
cu putere identitatea proprie, 
independența și suveranitatea, 
de a stabili relații cu celelalte 
state pe principii care să le 
asigure un Ioc demn în rîndul 
națiunilor întregii lumi.

Ne-am convins și mai mult că 
toate aceste procese — care se 
desfășoară, desigur, nu fără 
greutăți, dar se desfășoară în 
mod ferm și impetuos — consti
tuie procese ireversibile, că nu 
există forță în lume în stare să 
împiedice popoarele Americii 
Latine de a-și afirma dorința lor 
de a deveni stăpine pe destinele 
lor, de a-și făuri o viață liberă 
așa cum o doresc ! (Aplauze pu
ternice, urale).

Ca prieteni ai popoarelor 
Americii Latine, dorim ca și de 
aici, din Capitala României so
cialiste, să le adresăm urarea de 
a întări solidaritatea atit pe 
plan național, cît și pe planul 
interamerican, precum șl cu 
toate popoarele lumii care luptă 
pentru dezvoltarea lor economi
că și socială, pentru indepen
dență, pentru pace și să le urez 
victorie în această luptă 
dreaptă ! (Aplauze puternice, 
urale).

Așa după cum am arătat cînd 
m-am referit la vizitele în fie
care țară, am semnat un impor
tant număr de acorduri și con
venții, o serie de declarații co
mune, un tratat de prietenie, 
care pun bazele unei colaborări 
largi, multilaterale, așează rela
țiile dintre România și țările 
respective pe o bază trainică, 
îndelungată.

Aș dori să afirm încă o dată, 
din Capitala patriei noastre, că 
vom face totul pentru a realiza 
în cele mai bune condițiuni 
toate aceste acorduri, deoarece 
ele corespund pe deplin intere
selor popoarelor noastre, cauzei 
socialismului, cauzei păcii și 
colaborării între toate popoarele 
lumii.

Se poate spune că vizita pe 
care am făcut-o în țările Ameri
cii Latine a constituit o puter
nică afirmare a ideilor socialis
mului, a ideilor unei noi orîn- 
duiri sociale care se afirmă cu 
putere ca o orînduire trainică, 
tînără, în plină înflorire. Vizita 
a contribuit mult la a face cu
noscut ceea ce poate realiza un 
popor stăpin pe destinele sale, 
care muncește pentru sine, pen
tru a-și asigura o viață liberă, 
de bunăstare, de fericire, un loc 
demn in rîndul familiei popoare
lor întregii lumi. (Aplauze pu
ternice, urale). In același timp, 
vizita a fost o expresie elocven
tă a politicii României de pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii. A fost afirmată cu putere 
dorința popoarelor noastre de a 
conlucra strîns pentru a se pune 
pentru totdeauna capăt politicii 
imperialiste de forță și dictat, 
colonialismului, neocolonialismu- 
lui. S-au afirmat și cu acest 
prilej în fiecare Declarație co
mună, in fiecare împrejurare, 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
denței, neamestecului în trebu
rile interne, ale solidarității in 
lupta comună pentru dreptul 
fiecărui popor Ia o viață liberă 
și independentă. (Urale, puter
nice aplauze).

Intorcîndu-ne acasă, doresc să 
constat încă o dată, cu multă 
satisfacție, că poporul român are 
mulți prieteni și în America 
Latină, așa cum are pe toate 
continentele lumii. întărind 
solidaritatea și relațiile de prie
tenie cu popoarele Americii La
tine, cu toate popoarele lumii, 
vom fi siguri de desfășurarea cu 
succes a cursului nou de destin
dere în viața internațională, 
vom fi siguri că popoarele, ac- 
ționind cu fermitate și în strînsă 
unitate, vor impune respectarea 
dreptului lor, vor impune cu 

adevărat o politică nouă, in care 
să fie asigurată posibilitatea 
pentru fiecare națiune de a se 
dezvolta corespunzător voinței 
sale. (Aplauze puternice, urale). 
Aceasta înseamnă că politica 
externă a României socialiste, 
elaborată de Congresul al X-lea, 
se dovedește pe deplin justă. 
Avem obligația de a face totul, 
de a acționa cu și mai multă 
fermitate pentru înfăptuirea 
neabătută a acestei politici, pen
tru a ne aduce contribuția tot 
mai activă la promovarea unei 
politici noi, de colaborare și de 
pace în lume. (Urale puternice, 
aplauze).

încă o dată am constatat cu 
multă satisfacție că rezultatele 
noastre pe calea construcției so
cialiste sint de o deosebită im
portanță pentru dezvoltarea co
laborării internaționale. De a- 
ceea, este necesar să ne înzecim 
eforturile pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Con
gresului al X-Iea și ale Confe
rinței Naționale, de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de dezvoltare a in
dustriei, agriculturii, științei și 
culturii, de ridicare a bunăstării 
întregului nostru popor — 
deoarece tocmai rezultatele în 
construcția socialistă, în dezvol
tarea economico-socială au o 
importanță deosebită pentru 
toate popoarele care luptă pen
tru lichidarea stării de înapoie
re și dezvoltarea lor indepen
dentă. (Aplauze puternice, urale). 
Tocmai succesele pe care le 
obține România în construcția 
socialismului, realizările pe care 
le dobîndește fiecare țară socia
listă în făurirea noii orînduiri, 
fac să crească prestigiul socia
lismului în lume, fac ca po
poarele să vadă că socialismul 
este orînduirea care asigură în- 
tr-adevăr un drum minunat 
pentru făurirea unei lumi mai 
drepte, a dreptății sociale, a 
păcii și colaborării internațio
nale. (Aplauze puternice, urale).

Iată de ce, tovarăși, aș dori 
ca la întoarcerea acasă să re
amintesc în două cuvinte despre 
scrisoarea pe care am adresat-o 
din America Latină de a ne 
concentra toate eforturile în 
direcția îndeplinirii sarcinilor 
de plan pe acest an, în indus
trie, în investiții, de a strînge la 
timp recolta, de a realiza în 
bune condițiuni însămînțările, 
de a face totul pentru ca sarci
nile ce ne stau în față în toate 
domeniile să fie îndeplinite în 
mod exemplar.

Doresc să-mi exprim convin
gerea că toți oamenii muncii din 
România socialistă vor face totul 
pentru a înfăptui în cele mai 
bune condițiuni programul de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
a-și aduce și mai activ contri
buția Ia întărirea prieteniei cu 
țările socialiste, cu popoarele 
care luptă pentru dezvoltarea 
independentă, cu toate țările, la 
cauza colaborării și păcii în în
treaga lume. (Aplauze puterni
ce, urale).

Vă urez dumneavoastră, tutu
ror, dragi tovarăși și dragi corn- 
patrioți, succes în întreaga 
voastră activitate, multă sănăta
te, multă fericire ! (Urale pu
ternice, aplauze ; se scandează :
Ceaușescu—P.C.R. !).

(Urmare din pag. I)

un fierbinte „Bine ați ve
nit", i-au exprimat, directx 
și sincer, deplinul acord și via 
satisfacție față de roadele bo
gate ale vizitei, față de activi
tatea desfășurată și cu acest 
prilej de conducătorul statului 
român, reprezentantul fidel al 
năzuințelor și idealurilor na
țiunii noastre, purtător al me. 
sajului ei de prietenie între 
popoare, personalitate politică 
marcantă a vieții internaționale, 
stimată pe toate meridianele 
pentru contribuția sa activă la 
edificarea unei lumi mai bune, 
o lume a păcii și colaborării, la 
statornicirea unor relații inter
statale noi, care să asigure fie
cărui popor posibilitatea de a-și 
făuri destinul așa cum o do
rește, fără nici un amestec din 
afară. Opinia publică din țara 
noastră și-a reafirmat în această 
zi convingerea sa fermă că vizi, 
ta tovarășului Nicolae Ceaușeecu 
în Cuba socialistă frățească, în 
Costa Rica, Venezuela, Colum
bia, Ecuador și Peru, a, marcat 
— prin convorbirile fructuoase 
purtate Ia nivel înalt, prin do
cumentele importante semnate, 
prin acordurile și înțelegerile 
convenite — un moment de ex
cepțională însemnătate pentru 
dezvoltarea raporturilor dintre 
România și aceste state, dintre 
poporul român și popoarele lati- 
no-americane, ea reliefînd, în 
mod concret, dorința comună de 
a adînci și diversifica coopera
rea dintre ele, spre binele și 
prosperitatea lor, de a conlucra 
mai strîns în interesul acceleră
rii proceselor pozitive contem
porane, al cauzei generale a pă
cii, înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Această vizită a contribuit, 
astfel, la întărirea legăturilor de 
prietenie și colaborare cu po
poarele țărilor vizitate, a solida
rității cu lupta popoarelor lati- 
no-americane pentru afirmarea 
dreptului lor la o viață liberă, 
cu toate popoarele care militea
ză împotriva politicii imperialis
te de dominație și dictat, pen
tru afirmarea unei politici noi, 
de egalitate și respect între sta
te, pentru triumful păcii și pro
gresului în lume. Ea a pus din 
nou în lumină caracterul con
structiv, dinamismul șr princi
pialitatea politicii externe a par
tidului și statului nostru — de 
prietenie frățească cu toate țări
le socialiste, de adîncire și ex
tindere a relațiilor de colabora
re și solidaritate cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, de intensificare a 
colaborării cu celelalte țări, in
diferent de orînduirea lor social- 
politică, în folosul destinderii și 
înțelegerii internaționale. Prin 
rezultatele sale deosebite, vizita 
pe continentul latino-american a 
reprezentat un aport de seamă 
la creșterea prestigiului Româ
niei peste hotare, la dezvoltarea 
solidarității dintre țările socia
liste cu țările în curs de dezvol
tare, la întărirea unității tuturor 
forțelor antiimperialiste, la edi
ficarea păcii,' securității și coo
perării în lumea întreagă.

La rîndul ei, vizita neoficială 
de prietenie întreprinsă de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României în Maroc a constituit 
o nouă contribuție la întărirea 
relațiilor dintre cele două po
poare, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii și cooperării inter
naționale.

Cu aceste sentimente de justi
ficată mîndrie pentru succesele 
înregistrate în toate țările vizi
tate, cu bucuria de a-1 revedea 
în mijlocul lor pe președintele 
României socialiste, au venit 
locuitorii Capitalei să-l întîmpi- 
ne pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la aeroportul Otope- 
ni. în această seară, aerogara 
freamătă de lume, are un aer 
sărbătoresc.

Pe frontispiciul aeroportului se 
află portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu încadrat de drapele 
roșii și tricolore. Pe mari pa
nouri sînt înscrise urările î 
..Trăiască Partidul Comunist Ro

mân, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", „Trăiască coopera
rea și pacea între popoare". 
Aici au sosit în întimpinare to
varășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășa Elena Maurer, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea M&nescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Constantin Bă- 
bălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Ioniță. Condu
cătorii de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
oameni de știință, artă și cultu
ră, generali, ziariști.

Au fost de față Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain, ambasado
rul Cubei la București, Hernanl 
Escobar Cabrera, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Venezuelei, 
Gustavo Pena, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Perului, 
A. Serraj, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Marocului, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

La ora 21,15, aeronava prezi
dențială aterizează, venind din 
Maroc, unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu au între
prins, în drum spre patrie o vi
zită neoficială de prietenie, la 
invitația regelui Hassan al 
II-lea.

în vizita oficială efectuată în 
țări latino-americane, precum și 
în vizita neoficială în Maroc, șe
ful statului român a fost însoțit 
de tovarășii Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, George Macovescu și 
Bujor Almășan.

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu deosebită cordialitate 
de tovarășul Ion Gheorg.ie 
Maurer și tovarășa Elena Mau
rer, de conducătorii de partid și 
de stat prezenți la aeroport.

Mulțimea aplaudă Și_ ovațio
nează. scandează îndelung 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul".

Pionieri și tineri în costume 
naționale se apropie de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și de 
tovarășa Elena Ceaușescu, ofe- 
rindu-le flori.

în numele oamenilor muncii 
bucureșteni, tovarășul Gheor
ghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-seoretar al Co
mitetului municipal Buourești al 
P.C.R., primarul general al 
Capitalei, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un cald bun 
venit pe pămîntul patriei.

Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși și tovarășe.
Vă rog să-mi îngăduiți să vă 

exprim, în numele miilor de 
oameni ai muncii veniți să vă 
intimpine, al întregii populații 
din Capitală, bucuria revederii 
după istorica vizită pe care ați 
efectuat-o în țările Americii La
tine.

Eveniment de o deosebită im
portanță, călătoria dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai înalt sol al poporului 
român pe pămîntul latino-ame
rican reprezintă încă o dovadă 
strălucită a consecvenței cu 
care țara noastră acționează 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării între popoare, pen
tru statornicirea în viața inter
națională, a unor relații de 
deplină egalitate și respect re
ciproc, pentru asigurarea păcii 
în lume.

Aici, în Capitală, ca de altfel 
pe întreg cuprinsul României, 

am urmărit cu o legitimă satis
facție convorbirile pe care le-ați 
purtat cu șefii statelor vizitate, 
cuvîntările și interviurile a- 
cordate, numeroasele întîlniri pe 
care le-ați avut cu reprezentan
ți ai diferitelor cercuri ale opi
niei publice, acordurile și de
clarațiile comune semnate cu 
acest prilej. Ne-am simțit mîn- 
dri că azi, prin intermediul 
marcantei dumneavostră perso
nalități, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, patria noastră este 
cunoscută și apreciată la mii de 
kilometri depărtare.

Rezultatele vizitei întreprinse 
de dumneavoastră împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, In 
țările Americii Latine demons
trează încă o dată justețea po
liticii externe a partidului și 
statului nostru, confirmă in mod 
elocvent că în lumea de azi 
fiecare țară, indiferent de mă
rimea ei, poate și trebuie să-și 
aducă contribuția la soluționa
rea problemelor internaționale.

Peste tot unde ați fost, în toa
te împrejurările în care v-ați 
aflat, gîndurile șl inimile noas
tre au fost alături de dumnea
voastră.

In toată această perioadă, oa
menii muncii din Capitală, ca și 
din întreaga țară, însuflețiți de 
indemnurile dumneavoastră, au 
obținut importante succese în 
înfăptuirea programului parti
dului de accelerare a dezvoltării 
economice și sociale a patriei, 
contribuind astfel, așa cum ați 
afirmat și cu prilejul conferirii 
titlului de doctor „honoris cau
sa" al Universității Naționale 
din San Marcos, Ia înscrierea 
României în următorii 10—15 ani 
în rîndul țărilor dezvoltate ale 
lumii.

La sosirea tn țară, in patria al 
cărei iubit fiu sînteți, pe pămîn
tul pe care-1 iubiți cu toată căl
dura și puterea sufletului dum
neavoastră, vă rog să-mi îngă
duiți ca în numele celor aici 
prezenți, al milioanelor de oa
meni ai muncii, să vă urez bine 
ați venit și să vă adresez rugă
mintea de a lua cuvintul în fața 
acelora care au venit să vă In
timpine, ca întotdeauna, cu pro
funde sentimente de dragoste și 
prețuire.

în aclamațiile celor prezenți. 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.
Cuvîntarea conducătoru

lui partidului și statului nostru 
este urmărită cu deosebită a- 
tenție, fiind subliniată în repe
tate rînduri de aplauze, ovații 
și urale.

Tovarășul Gheorghe Cioară 
exprimînd gîndurile și senti
mentele bucureștenilor, ale în
tregului nostru popor, a mulțu
mit din inimă secretarului ge
neral al partidului pentru cuvîn
tul rostit. Sîntem mîndri, a spus 
vorbitorul, de activitatea neobo
sită și rodnică pe care ați des
fășurat-o, pentru contribuția 
deosebită pe care ați adus-o la 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre țara noastră și țările vizi
tate, la cauza generală a progre
sului, înțelegerii și păcii în 
lume.

Prin intermediul transmisiei 
directe a posturilor de radio și 
televiziune, întreaga țară a luat 
cunoștință cu larg interes de ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a participat la 
această spontană și emoționantă 
adunare populară la această 
nouă și vibrantă manifestare de 
dragoste și atașament față de 
partid și patria socialistă, față 
de conducătorul iubit, căruia i 
se urează din adîncul inimii 
aceeași însuflețitoare putere de 
muncă pentru binele tării, 
pentru binele nostru, al tuturor, 
în entuziasmul general și bucu
ria ce domnesc pe aeroport se 
regăsesc gîndurile și simțămin
tele pe care le încearcă în aceste 
clipe deosebite întregul popor, 
adeziunea sa deplină la politi
ca Internă și externă a parti
dului și statului nostru, voința 
comună de a milita neobosit 
pentru înfăptuirea ei, pentru în- 

. florirea scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă Româ
nia. (Agerpres).
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O VIZITĂ ISTORICĂ,
făuritoare de noi punți ale prieteniei cu popoarele Americii Latine
\ • Vizita în țările Americii Latine a prilejuit \
( un amplu și fructuos schimb de vederi cu ( 
r conducătorii acestor state, ale cărui rezultate ( 5 sînt exprimate în documentele de o profundă / S semnificație ce au fost elaborate : Comuni- 1 
\ catul comun cu privire la vizita oficială de S C prietenie în Republica Cuba a delegației de S 
? partid și guvernamentale române, condusă / 
? de tovarășul Nicolae Ceaușescu ; Tratatul de ) S prietenie și cooperare între Republica Socia- J 
1 listă România și Republica Costa Rica ; De- \ 

clarațiile solemne comune semnate de pre- ( 
ședințele Consiliului de Stat al Republicii So- t 
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, cu / 
președintele Republicii Columbia, Misael p 
Pastrana Berrero și președintele Republicii j 
Ecuador, Guillermo Rodriguez Lara ; Decla- ( 
rațiile comune semnate de președintele Con- < 

S siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ- > 
> nia, Nicolae Ceaușescu, cu președintele Re- y l publicii Venezuela, Rafael Caldera și pre- S 
\ ședințele Republicii Peru, Juan Velasco Al- \ 
' varado. <

SENTIMENTE DE STIMA SI PROFUNDĂ ADMIRAȚIE LA ADRESA ȘEFULUI STATULUI NOSTRU

t,

• înalta solie a României socialiste pe 
continentul Americii Latine s-a încheiat, în a- 
fara unor rezultate deosebite pe planul relați
ilor politice, cu numeroase documente care, 
concret, dezvoltă pe mai departe cooperarea 
multiformă dintre România și statele vizi
tate. Cu acest prilej au fost semnate 26 acor
duri, convenții și înțelegeri vizînd cooperarea 
viitoare pe diferite planuri.

© Dovadă grăitoare a sentimentelor de 
prietenie pe care le nutresc popoarele țărilor 
vizitate față de România, expresie a deosebi
tei stime și prețuiri de care se bucură șeful 
statului român, simbol al recunoașterii efor
turilor permanente depuse de președintele 
țării noastre pe linia destinderii și intensifi
cării cooperării în lume, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost conferite înalte distincții: 
„Jose Marti* (Cuba), „Ordinul El Libertador* 
(Venezuela), „Ordinul Boyca" (Columbia), 
„Marele colan al Ordinului Național de Me
rit" (Ecuador), „Marea Cruce a Ordinului 
Soarelui" (Peru).

• Eveniment de amplă rezonanță, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în țările Ame
ricii Latine a găsit o largă reflectare în presa 
străină, mărturie a interesului manifestat de 
opinia publică, față de prezența șefului sta
tului român pe acest continent efervescent. 
Ziarul „El Nacional" releva că „deși au re
gimuri sociale diferite, Venezuela și România 
au multe interese comune" iar „Ultimas No- 
ticias" menționa : „Ceaușescu și Caldera au 
schimbat mesaje pentru pace și libertate în 
lume". La Bogota, ziarul „El Espectador” 
scria : „Este foarte plăcută pentru noi vizita 
președintelui român și ne produce satisfacție 
faptul că relațiile dintre cele două țări, avînd 
sisteme social-politice diferite, au un caracter 
atît de normal". La Lima, ziarul „Correro- 
Nueva Era" relevă : „In politica sa interna
țională, România subliniază în permanență 
necesitatea ca toate țările, indiferent de mă
rimea lor, să participe activ la soluționarea 
marilor probleme cu care se confruntă zi de 
zi lumea contemporană". Tot în capitala pe
ruană, revista „Estompa" a reliefat: „Con
tactele directe care culminează cu vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu într-o serie de 
țări ale Americii Latine marchează, fără în
doială, un moment istoric în relațiile dintre 
România și țările continentului. Cooperarea 
în cadrul organizațiilor internaționale, acor
durile economice și comerciale sînt doar u- 
nele din rezultatele practice ale acestei co
laborări fructuoase pentru care se deschid 
noi și pozitive perspective".

i

• Cu ocazia acestei vizite s-a realizat un 
larg schimb de păreri în legătură cu relațiile 
U.T.C. și U.A.S.C.R. cu o serie de organizații 
de tineret și studenți din Cuba, Costa Rica, 
Venezuela, Columbia, Ecuador și Peru, relie- 
fîndu-se dorința comună de a se amplifica 
legăturile dintre tinerii țărilor noastre în 
lupta comună pentru realizarea aspirațiilor 
lor înaintate. Cu acest prilej, delegații ale a- 
cestor organizații au fost invitate să efectu- 
■~-e vizite în Republica Socialistă România.

Este o mare bucurie și onoare pentru noi de a avea în provincia noas
tră istorică, în orașul nostru, Santi ago de Cuba, oaspeți atît de distinși 
cum sînt tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
care depun atît de multe eforturi pentru dezvoltarea celor mai ferme 
relații între partidele și popoarele noastre.

FIDEL CASTRO

Nu este nici o exagerare cînd spun că vizita pe care dumneavoastră, 
ca șef de stat al Republicii Socialiste România, o faceți în America Latină, 
are o semnificație istorică.

Veniți,, domnule președinte al Consiliului de Stat al României, cu o 
faimă, pe drept meritată, de om de stat capabil și de patriot adevărat. 
Lumea întreagă recunoaște statornicul dumneavoastră efort pentru a ob
ține un loc din ce în ce mai respectabil pe continentul european și o dez
voltare tot mai promițătoare, cu dorința de a pune totul în slujba po
porului dumneavoastră.

RAFAEL CALDERA

Prezența dumneavoastră în Costa Rica, în America Centrală și, desi
gur, în America de Sud, nu poate fi considerată ca un simplu gest de 
curtoazie internațională. Este un indiciu în plus, un indiciu important că 
omenirea a început să pășească într-o eră nouă.

JOSE FIGUERES FERRER

Cunoaștem preocupările dumneavoastră ca om al păcii, care a vizi
tat cele mai diferite colțuri ale omenirii, folosind limbajul înțelegerii și 
chemînd la colaborare între țări și popoare. Nu ne sînt străine scrie
rile dumneavoastră avînd drept scop să imprime concetățenilo. 4 
dumneavoastră principiile înțelegerii și ale voinței spre progres în ca
drul conviețuirii umane. Dinamismul și energia personalității dumnea
voastră au fost puse, în special în acești ultimi ani, în serviciul unei per
manente lupte pentru crearea unei societăți, care, dincolo de divergen
țele naturale, să dea răspuns dorințelor arzătoare ale omenirii pentru 
relații mai echitabile.

MISAEL PASTRANA BORRERO

Și dumneavoastră, domnule președinte, luptător măreț, om care 
vine din sufletul poporului său, credincios propriilor sale convingeri, 
care a făcut un cult din abnegație și inteligență pentru a-și servi com- 
patrioții, vreau să vă exprim felicitările noastre pentru sarcina pe care 
o îndepliniți cu strălucire, pe acest drum plin de succese, care creează 
legături și raporturi efective cu țările pe care le-ați vizitat.

GUILERMO RODRIGUEZ LARA

Vizita dumneavoastră, domnule președinte, înalță semnificația rela
țiilor crescînde dintre cele două națiuni ale noastre, bazate pe o au
tentică și bogată tradiție culturală. Ea a servit pentru a culmina nego
cieri rodnice prin care am concretizat, ca un fericit augur al unei cola
borări și mai pozitive și mai ample în viitor, participarea comună a 
celor două guverne ale noastre în proiecte importante privind dezvol
tarea minieră, industrială și feroviară a Perului.

JUAN VELASCO ALVARADOI
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----------------------------------------------------------------------------------------- . 
Apreciem că rezultatele sînt deosebit de pozitive din toate punctele 
de vedere. în urma acestei vizite în țările Americii Latine am pus ba
zele unei conlucrări trainice, îndelungate, am ajuns la concluzia comună
de a adăuga la vechile tradiții ale relațiilor care leagă popoarele noas
tre, noile realități, la necesitatea întăririi solidarității în lupta comună 
pentru dezvoltarea economico-socială, pentru consolidarea independen
ței și suveranității, pentru o lume mai dreaptă, pentru prietenie și pace 

între toate popoarele lumii.
(Din tuvinfarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU rostită pe aeroportul Otopeni)

Muncitorii feroviari de la Ferrooaril Electrico Al Pacifico (Costa Rica), urca- 
Primtro «ntmsiastă in Cuba. xă un călduros bun venit președintelui Nicolae Ceaușescu.

Inminarea medaliei și diplomei prin care se atestă tovarășei Elena 
Ceaușescu titlul de profesor onorific al Universității Naționale de inginerie 

din Lima.

Omagiu adus luptei pentru libertate și independență a poporului ecuadonan. 
Depunerea unei coroane de flori la monumentul eroilor independenței din 

Quito.

In mijlocul studenților peruani. Omagiul corpului diplomatic la Caracas.

„Tineretul și studențimea venezueleană vă salută din toată inima". Aspect de Ia. întîlnirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu o delegație reprezentativă a tineretului și studenților din Venezuela.

Foto : AGERPRES

Călătoria în America Latină a șefu
lui statului român a prilejuit numeroase 
întilniri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tineri din țările pe care 
conducătorul nostru le-a vizitat. Cu 
această ocazie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut numeroase aprecieri 
la adresa rolului și locului tineretului și 
studenților in societatea contemporană, 
mărturie a prețuirii pe care secretarul 
general al partidului nostru o acordă 
generației tinere.

I
I

„Tineretul, voi dragi prieteni, care înce
peți astăzi școala, aveți în față un viitor mi
nunat. Succesele obținute de Cuba în con
strucția socialismului, progresie în dezvolta
rea industriei, agriculturii, în ridicarea nive
lului cultural și al bunăstării poporului des
chid noi perspective minunate. Toate acestea 
se înfăptuiesc prin munca entuziastă a între
gului popor cubanez, sub conducerea parti
dului său comunist".

(Din cuvîntarea rostită la mitingul consacrat 
atribuirii numelui „Republica Socialistă Ro
mânia" școlii din Pueblo de Alquizar-Cuba)

„Ne-am preocupat și ne preocupăm în 
mod constant de educarea popoarelor și, în
deosebi, a tineretului în spiritul păcii și prie

teniei. Pornim de la faptul câ viitorul omeni
rii trebuie să fie construit pe baze noi, de 
prietenie și colaborare, și tocmai tineretul, 
care a fost întotdeauna animat de cele mai 
nobile sentimente de prietenie și colaborare, 
de dreptate socială, este acela care este che
mat să-și aducă contribuția sa activă la solu
ționarea marilor probleme ale lumii, în inte-

înaltă prețuire rolului important al 
generației tinere in lumea contemporană
resul tuturor popoarelor, la asigurarea unei 
adevărate dreptăți și echități sociale, atît pe 
plan național, cît și pe plan internațional".

(Din cuvîntarea rostită la banchetul oferit în 
onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu de către președin
tele Columbiei Misael Pastrana Borrero)

„Dumneavoastră, tineretul, studențimea, 
reprezentați viitorul țării. Faceți totul pentru 
a vă însuși cuceririle științei și culturii, pentru 

a putea să contribuiți la bunăstarea, ferici
rea, crearea unei vieți noi pentru poporul 
dumneavoastră I Aceasta cerem și noi stu- 
dențimii române.

Tineretul joacă astăzi un rol important în 
lupta împotriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului, pentru o lume 
mai bună și pentru pace în lume.

Este necesar să se întărească solidaritatea 
tineretului, solidaritatea studențimii, a tutu
ror popoarelor pentru a se asigura triumful 
acestei lupte drepte, pentru dreptul popoare
lor de a fi stăpîne pe destinele lor, pentru 
un progres social, pentru o lume mai 
dreaptă în care popoarele să trăiască în fră
ție și să-și asigure o viață liberă, indepen
dentă".

(Din cuvîntarea rostită la Universitatea Cen
trală din Quito-Ecuador)

„Am considerat întotdeauna că locul uni
versităților, locul studențimii este în lupta 
pentru transformarea revoluționară a socie
tății. Avem satisfacția să spunem că întreaqa 
intelectualitate din România, din primele 
zile ale revoluției, s-a alăturat cauzei dezvol
tării pe un drum nou a poporului și și-a făcut 
pe deplin datoria, avem un tineret studios 
minunat, căruia îi cerem de a se pregăti, de 
a-și însuși cele mai noi cunoștințe din toate 
domeniile, pentru a se pregăti ca mîine să 
poată să-și îndeplinească rolul în toate do
meniile de activitate și, pînă la urmă, să 
poată să asigure conducerea țării, realiza
rea năzuințelor poporului nostru de a obține 
o dezvoltare tot mai puternică. Așa vedem 
noi locul intelectualității, al studențimii și, 
fără îndoială, că în toată lumea profesorii, 
studențimea joacă un rol tot mai important 
în progresul general, în lupta pentru trans
formarea revoluționară a societății".

(Din cuvîntarea rostită In Universitatea 
țională San Marcos din Lima-Peru)
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PE FRONTUL RECOLTEI - FIECARE ZI,

NIZARE...

FIECARE ORA, FOLOSITE
CU MAXIMUM DE EFICIENTA!

BIHOR
• INTR-O ZI-DOUĂ SE ÎNCHEIE RECOLTATUL FLORII-SOARELUI
• LUCRINDU-SE IN FLUX LA SEMANAT, RITMUL ZILNIC ESTE 
SUPERIOR PREVEDERILOR • Șl, TOTUȘI, LACUNE DE ORGA-

Forțele satului se împart 
acum între culesul, transporta
tul și depozitarea recoltei, pre
gătirea terenului și semănatul 
griului. O atenție cu totul aparte 
se acordă florii-soarelui, cultură 
in a cărei întîrziere la recoltat 
ziua este egală cu zeci de kilo
grame pierderi. Ca urmare, in 
toate unitățile s-a adoptat mă
sura concentrării a cel puțin 
două treimi din forța de muncă 
și mecanică pe tarlalele de 
floarea-soarelui. Aproape o mie 
de mecanizatori, deservind com
bine CI și C3 special echipate, 
și circa cinci mii de cooperatori 
elevi și studenți au înscris pe 
agenda zilei culesul florii-soa- 
relui. Lucrînd zi-lumină ei au 
reușit să dubleze ritmul de 
lucru inițial stabilit. In șapte
zeci și cinci de unități agricole 
lucrarea s-a încheiat, și sînt 
create toate condițiile pentru ca 
într-o zi sau două să se ter-

miite și în celelalte. Cooperatorii 
din Diosig și Cefa, din Salonta, 
Biharia și Valea lui Mihai și 

, lucrătorii întreprinderii agricole 
de stat Marghita au oferit între
gului județ valoarea inițiativei 
de a recolta fazial floarea-soare- 
lui, prin evitarea pierderilor 
prin scuturare și a daunelor pro
vocate de păsări, producțiile me
dii obținute depășind cu pînă 
la cinci sute de kilograme la 
hectar aprecierile din lan.

Ritmul intens în care se lu
crează la eliberatul terenurilor 
de floarea-soarelui și porumb 
— aproape zece mii de hectare 
zilnic permite acționarea în 
flux continuu la semănatul grîu- 

- lui. S-au arat și discuit pînă 
acum aproape șaizeci de mii de 
hectare și s-a fertilizat mai bine 
de jumătate din această supra
față. O mie și ceva de tractoare 
lucrează la arat ziua și noaptea ; 
peste nouă sute dintre acestea

SATU MARE
• SEMĂNATUL ORZULUI S-A ÎNCHEIAT, DAR LA GRIU SE 
AVANSEAZĂ IN RITM DE... MELC • RECOLTATUL CARTOFILOR, 
PRACTIC, S-A TERMINAT, LA PORUMB ABIA S-A ÎNCEPUT • 
30 000 DE ELEVI LUCREAZĂ IN CAMPANIE, IAR ORGANIZAȚIILE 
U.T.C. INCA N-AU INIȚIAT NICI O ACȚIUNE SPECIFICĂ IN 

VEDEREA MOBILIZĂRII TINERILOR SATELOR IN CAMPANIE.
toamna trecută, organizațiile 
U.T.C. și-au dovedit existența 
doar prin strînsul cotizațiilor... 
Ce au de spus comitetele comu
nale U.T.C. și, îndeosebi, comite
tul județean U.T.C. ? Nici 
o acțiune menită să mobilizeze 
tinerii la executarea operativă 
a lucrărilor stringente din ac
tuala campanie. „Fiecare lucrea
ză cum poate și unde este so
licitat", 
punsul 
U.T.C.
Tiream 
rile acestor unități își desfășoară 
activitatea mulți uteciști care nu 
știu cum arată cîmpul, iar pe 
ulițele satului de la amiază și 
pînă seara tirziu își fac apariția 
zeci de plimbăreți. Iar recoltatul 
porumbului abia a început, eli
beratul terenurilor de coceni și 
colete de sfeclă de zahăr se 
face greoi ; fertilizarea nu s-a 
reușit în proporția dorită „pen
tru că nu are cine să transporte 
gunoiul de grajd și îngrășămin- 
tele chimice". La strînsul recol
tei lucrează acum 30 de mii de 
elevi — și tovarășii de la Comi
tetul județean Satu Mare al 
U.T.C. se mîndresc cu această 
cifră^ — dar în nici o localitate, 
nici măcar acolo unde se află 
în aceste zile membrii secreta
riatului —' nu s-a inițiat vreo 
acțiune specifică a tineretului de 
la sate. Neintervenție păgubi
toare pentru producție...

Ritmul în care se seamă
nă griul este destul de lent. în 
cele opt zile ce au trecut de la 
declanșarea semănatului, semin
țele abia de s-au ’ncorporat pe 
circa patru mii de hectare din 
cele 52 000 planificate, 
este cu atit mai 
înțeles dacă avem 
dere că aproape 35 
de hectare sint deja pregătite. 
Deplasarea în județ ne-a permis 
sâ ne convingem de faptul că 
ritmul de... melc în care se sea
mănă se explică prin numărul 
încă prea mic de semănători in 
funcțiune (in cele zece unități 
agricole în care am fost 3 din 5 
semănători se aflau la secțiile de 
mecanizare), prin rezumarea la 
numai zece ore (de fapt șase- 
șapte ! ?) a perioadei zilnice de 
lucru a tractoarelor, prin absența 
din cîmp a specaliștilor și neasi- 
gurarea întregilor cantități de 
griu de sămință și de îngră
șăminte, și mai ales prin spe
ranța dată de timpul frumos... 
La Moftinul Mic, Doba, Oar, 
Odoreu, Urziceni, Lazuri in 
plină zi de campanie, specialiștii 
și președinții erau în birouri și 
mai bine de jumătate dintre 
tractoare aliniate la secțiile de 
mecanizare. Cei care absentau 
erau tineri mecanizatori „ocu
pați" cu nunțile, cu pescuitul, cu 
alte treburi personale. Iar comi
tetele U.T.C., deși cunoșteau a- 
ceste cazuri de indisciplină, n-au 
intervenit. De fapt, la toate a- 
ceste secții, de la alegerile din

— formații complete acționînd 
la cooperativele agricole din 
Săcădat, Roșiori, Remeți, Valea 
lui Mihai, Marghita, Cefa, 
Diosig — fiind deservite de către 
mecanizatorii uteciști angajați 
în întrecerea utecistă „Tineretul
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen". 
Pentru fiecare cinci hectare re
partizate la pregătirea suprafe
țelor, unul face cuplu cu două 
semănători de păioase S.U.-29. 
Avind cîmp de lucru asigurat și 
fiind la vreme aprovizionate cu 
semințe, formațiile de mecani
zatori și cooperatori repartizați 
la semănat avansează, la nivelul 
județului, cu peste două sute 
de hectare mai mult decit se 
prevăzuse inițial. Sint create 
astfel condiții ca la jumătatea 
primei decade; a lunii octombrie 
semănatul griului să se încheie.

La cooperativa agricolă din 
Poclușa de Barcău am întîlnit o 
cu totul altă situație, opusul 
bunei organizări. Mecanizatorii 
nu primesc ordine de lucru zil
nice, ceea ce îi împiedică să fo
losească chibzuit timpul ; cîm- 
pul de acțiune a cooperatorilor 
nu coincide cu cel al tractoriști
lor. Din acest motiv, în ultimele 
cinci zile combinele au fost fo
losite la recoltatul porumbului 
și la treieratul florii-soarelui cu 
randamentul a numai două (! ?). 
în plus, președintele cooperati
vei agricole, tovarășul I. Filip 
a refuzat categoric recoltarea 
direct din lan a florii-soarelui 
ajunsă la maturitate, măsură cu 
implicații defavorabile asupra 
cheltuielilor de producție și a 
pierderilor. Oare de la organele 
agricole județene nimeni n-a 
sesizat situația critică privind 
ritmul recoltatului și cel al pre
gătirii terenului și semănatul 
griului generată — la Poclușa de 
Barcău — de superficialitatea în 
organizarea 
conducerea 
cole ?

muncii dovedită de 
cooperativei agri-

Situația 
de ne- 
în ve

de mii

GH. FECIORU

a venit, invariabil, răs- 
secretarilor de comitete 
(Păulești, Lazuri, Oar, 

etc.), numai că în birou-

GH. BRAD
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A apârut;

TINARUL
LENINIST

Din cuprins :
Politica la zi. Dan Lauren- 

țiu Cruceru : în pragul nou
lui an de învățămlnt politic ; 
• * * : Jurnal de întrecere.

Spiritul revoluționar azi. 
Vartan Arachelian : Senti
mentul participării ; Cristian 
Ionescu : Studiul și munca — 
însemne ale școlii românești.

Cifrele se schimbă de la un ceas 
la altul ; pînă ieri fuseseră însă- 
mînțate peste 140 ha cu griu și 
150 cu rapiță, îneît la apariția 
ziarului suprafețelor amintite li 
„se aliniază" alte cîteva zeci de 
hectare. Notăm 
tractoriști pe 
Iliescu Sabin îi 
mers" 
Ionel, _____ ___
Eugen. Tractoarele Întorc toate 
deodată și auzim : „merge ca-n 
pîine, tovarășe inginer, dacă ne 
mai lasă norii cîteva ceasuri...". 
Cunoscînd totul, primarul și se
cretarul comitetului comunal de 
partid, tovarășul Stan Ioța con
cluzionează : „Griul va fi gata 
înainte de data stabilită".

Radu 
Barbu

Mîrșani 
nizări.

numele a patru 
care inginerul 
identifică „din 

Marin, Mitrache 
Lazăr, Ioniță

sau locul bunei orga-

Aceeași
strîngerea
pentru realizarea în timpul cel 
mai scurt a celorlalte lucrări 
am întîlnit și la Mîrșani. Și aici 
campania se află la cota maximă 
a efortului. Și totuși aici lucru
rile se pun într-un mod deosebit 
față de Secui și Teasc. Cînd 
susținem aceasta, avem în ve
dere vastele suprafețe de muncă 
ale cooperatorilor din Mîrșani. 
Iar din suma de 
din agricultură 
cifră, o impresie 

’ stractă, Imaginea
ruri precise atunci cînd afli că 
între sediul cooperativei și 
unele puncte de lucru e o dis
tanță de zeci de kilometri. Am

preocupare pentru 
grabnică a recoltei,

6 200 hectare 
lasă, ca orice ' 
oarecum ab- 

capătă contu-

Recoltatul porumbului în Balta Brăilei.

făcut această remarca pentru a 
se înțelege mai limpede că într-o 
atare situație, mai mult ca 
oriunde, se impune o organizare 
perfectă, o judicioasă dispece- 
rare a forțelor, o atenție sporită 
asupra eficienței fiecărei lucrări. 
La Mîrșani cele spuse mai sus 
sint ilustrate faptic. Filip Bă- 
cioiu președintele cooperativei 
— care, de dimineață și pînă la 
prînz, a ridicat de 15 ori recep
torul telefonului și a parcurs 97 
km — ne spune : „Ploaia a obli
gat mașinile să tragă pe dreapta. 
Nu însă și oamenii. Mecaniza
torii pîndesc fiecare ceas bun 
de lucru. Se muncește greu. La 
discuit și însămînțat — trag 
cuplate cîte două tractoare. De 
aceea ale noastre, 50, nu ne-au 
ajuns. Ne-au venit în ajutor alte 
secții".

între timp telefonul sună din 
nou. Sprîncenele președintelui 
se adună într-o cută adîncă. 
„Așa cum ne-am înțeles, tova
rășe. Nu... Nici un bob în plus !... 
Acoperim diferența în bani..."

Revine : „Cum vă spuneam, 
ploaia nu ne-a putut ține în 
casă. Dacă n-am reușit să ieșim 
în cîmp, ne-am îndreptat forțele 
spre alte munci ale toamnei. 
Tocmai vorbii cu cei de la 
Galicea. Ne înțelesesem să facem 
un schimb : le dăm 35 tone de 
griu de consum și ne dau 35 
tone de „Excelsior" pentru să
mință. Dar sămînța e mai 
scumpă și ei pretind tot griu 
pentru ea. Nu e corect. Le dăm 
diferența în bani, așa cum ne-am 
înțeles".

Consemnăm celelalte munci de 
toamnă care au concentrat pre
ocuparea cooperatorilor în a- 
ceastă zi : 9 mașini aduc să
mînța de la Galicea. Alte 19 
camioane și 4 tractoare cu re
morci străbat drumul Mîrșani 

— Craiova pentru a transporta 
sutele de tone de cartofi veniți 
de la Brașov să rodească 200 de 
hectare dunărene. La volanul a 
3 dintre mașini : Dumitru Ște- 
fanache, Florian Drăghici și 
Cezar Stoica, tineri de toată 
stima, pe ale căror foi de par
curs ceasurile nopții se înscriu 
frecvent. în baza furajeră s-a 
lnsilozat 5 000 tone de porumb și 
lucernă, cu 400 în plus față de 
plan. Continuă încă adusul din 
cîmp a tot ce mai poate fi de 
folos pentru hrana animalelor. 
Un grajd și o maternitate pentru 
vaci sînt în stadiul de finisaj : 
cei 100 de oameni din brigada 
de construcții grăbesc, sub 
ploaia măruntă, finalul. Mîine 
va începe și recoltarea orezului. 
216 ha. Plantă gingașă, preten
țioasă.

6 200 ha teren agricol. 1 200 de 
brațe de muncă. Distanța Bucu
rești—Ploiești „străbătută" zilnic, 
oră de oră pe imperativele cam
paniei de toamnă.

In aceste zile, la banda de montaj a întreprinderii de aparataj 
electric Titu, se lucrează din plin.

Foto : GH. CUCU

Cînd „colaborarea"
devine un zid
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Elevii și studenții în
campania de toamnă

I&ÂSIPILATA MUHCOfl

Foto : GH. CUCU

Întreprindere constructoare de 
mașini și utilaje — sînt prevă
zute importante măsuri. Pentru a 
se încadra întocmai în termenele 
stabilite prin planul de stat 
era firesc ca turnătoria — sec
ția prima în fluxul tehnologic 
ție primară în fluxul tehnolo
gic — să fie gata cu 8 luni în 
urmă pentru ca la 1 septembrie 
să înceapă probele. Dar mo
mentul inaugural este încă de
parte. Dacă ceri lămuriri la 
constructor și beneficiar ai toa
te șansele să amețești înainte 
de a descoperi alt adevăr decit 
acela că lucrările merg în pas 
de melc.

— Avem utilaje in valoare de 
R milioane — spune inginerul 
Ion Roșea, șeful investițiilor de 
la uzina beneficiară — dar care 
nu pot fi montate din lipsă de 
forță de lucru.

— Constructorului îi lipsesc 
vreo 70 de muncitori calificați
— adaugă inginerul Wolfgang 
Kaiss, dirigintele șantierului
— n-au nici materiale sufi
ciente, în special tablă striată, 
cherestea, profile metalice.

Ne așteptam să fim întîmpi- 
nați cu scuze, dar dimpotrivă, 
șeful lotului, tovarășul inginer 
Dan Vasu, ne demonstrează că 
nu lipsește pe șantier nici un 
fel de material și că multe uti
laje ar fi putut fi de mult mon
tate dacă beneficiarul, 
Uzina Independența, 
străduit să o facă.

— încă din Iunie — 
turisește el — a sosit 
port un cuptor cu arc 
punctul nostru de vedere ar fi 
putut fi deja montat. Dar mon- 
torii beneficiarului nu au în
ceput nici acum lucrul 
le-am asigurat frontul

Apoi șeful lotului adaugă 
nou exemplu :

— Fundația la cuptoarele 
inducție a fost gata încă de 
30 iulie, deci tot atunci ar 
putut începe montarea lor. Dar 
nici această operație nu a fost 
atacată de către beneficiar din 
simplul motiv că respectivele 
cuptoare n-au fost executate 
pînă în prezent. De către cine ? 
se întreabă inginerul Vasu. Tot 
de către Independența.

Un duel al replicilor și argu
mentelor peste „gardul scuze- 

între cei doi" factori, răs-

respectiv 
s-ar fi

ne măr- 
din im- 
care din

deși 
necesar, 

un

cu 
pe

fi

I
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din Hirlău, Pașcani, Tg. Frumos 
și Răducăneni deveniți prin tra
diție prieteni de nădejde ai uni
tăților agricole amintite, care re
vin în fiecare an — atît în pe
rioada lucrărilor de întreținere, 
cît și în campania de recoltare. 
Notele bune obținute la începu
tul verii pentru tăiat și lăstărit 
în vie de către elevii acestor li
cee, vor fi desigur reconfirmate 
prin recoltele bogate de stru
guri, care, în majoritatea cazuri
lor, depășesc media planificată 
la hectar. Devenite adevărate 
școli de educație prin muncă și 
de inițiere a acestor elevi în tai
nele horticulturii și viticulturii, 
inițiere în care efortul cadrelor 
didactice se împletește cu cel al 
specialiștilor din unitățile agri
cole, I.A.S. Cotnari, Copou și 
Bucium, și-au luat și anul acesta 
în seamă efectivul cel mai mare 
de elevi pentru întîia perioadă 
de două săptămîni respectiv, 
1600, 890, 600, efective care al
cătuiesc ceea ce de pe acum ele
vii numesc „prima promoție" 
căreia îi va urma alta in școala 
muncilor agricole, cu începere 
de la 1 octombrie.

Zilele acestea, 
elevii Grupului șco
lar tehnic profe
sional al Consiliu
lui popular jude
țean Sibiu au trăit 
cu emoție o dublă 
festivitate. Cu pri
lejul 
noului 
tovarășul 
Crețu, 
Comitetului 
țean Sibiu al U.T.C. 
a decerna^ -Organi
zației 
școală, 
onoare 
U.T.C.
jubiliară de aniver
sare a 25 de ani de 
Ia crearea prime
lor șantiere națio
nale ale tineretu
lui, pentru merite 
deosebite în activi-

deschiderii 
an școlar 

Vasile 
secretar al 

jude-

U.T.C. din 
Diploma de 
a C.C. al 

și insigna

tatea de muncă 
patriotică. în aplau
zele celor peste 700 
de elevi 
didactice 
zența a 
părinți, 
distincții 
te școlii 
înmînate 
Tiberiu 
secretarul 
zației U.T.C.
a mulțumit în nu
mele colegilor săi 
pentru prețuirea 
acordată.
Distincțiile acorda- 

. te sint o încunu
nare a dăruirii cu 
care elevii Grupu
lui școlar tehnic 
profesional al con
siliului popular ju
dețean au muncit 
pe șantierele tine-

și cadre 
și în pre- 
numeroși 

înaltele 
decerna- 
au fost 
elevului 

Bucerzan, 
_ organi- 

care

retului din Sibiu — 
la construirea tea
trului de vară al 
tineretului, a pati
noarului artificial 
și a ștrandului 
neretului — și 
ogoare, alături 
mecanizatori 
cooperatori — 
I.A.S.
C.A.P. din 
țel, Roșia 
etc. — Un 
deosebit în
tatea de coordona
re a muncii patrio
tice a elevilor re
vine profesorului 
Viorel Tocaru, în
drumătorul U.T.C. 
Viorel Cucu

în aceeași măsură de 
investițiilor. L-am 

pentru că el reflectă

ți
pe 
de
Și 
la 
laBiertan,

Cornă-
Casolț 
merit 

activi-

Itinerar eroic. Ion Pas :
La Începutul drumurilor 

mele..." ; Petre Dragu : Măr
turie întru eroii tineri ; 
George Virgil Stoenescu : 
Dimitrie Cantemir, primul 
nostru mare economist.

A trăi in chip comunist. 
F. Gheorghe : în „punctul 
cheie" al șantierului ; Ovidiu 
Păun : Hărnicia ea stare de 
spirit ; Gh. Fecioru : 43 de 
motive...

Viața organizației. Șerban
Clonoff : Cum pregătim pri- 

(mirea în U.T.C.
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La I.A.S. Prejmer, am constatat că deși pe cimp se aflau sute 

de tineri, frontul de lucru e îngust față de posibilități, asistența 
tehnică lasă de dorit și timpul se scurgea fără destul spor.

Acolo unde conducerile unităților agricole au organizat primi
rea ajutoarelor, cum ar fi de pildă C.A.P. Hărman, unde lucrea
ză elevii școlii profesionale C.F.R., bilanțul unei singure zile 
e edificator : s-au recoltat peste 4 000 kg ceapă, 1,5 ha de cas
traveți, peste 1 ha morcov, au fost culeși, sortați și însăcuiți car
tofii de pe 4 ha, încărcați și descărcați 500 saci cu cartofi. La 
C.A.P. Șercaia, activistul U.T.C., Virgil Fieraru se află pe cîmp 
împreună cu aproape 700 de studenți de la Facultatea de tehno
logia construcțiilor de mașini, iar la sfîrșitul zilei au putut ra
porta recoltarea a 2,5 ha de cartofi și 5 ha de sfeclă. La C.A.P. 
Feldioara, 800 de studenți ai Facultății de mecanică au recoltat 
într-o singură zi, 6 ha de cartofi pe care i-au sortat și au strins 
o mare cantitate de legume. Se remarcă însă un neajuns recla
mat de toți participanții la acțiunile patriotice respective : faptul 
că la orele de dus și întors, întreprinderea de transporturi din 
Brașov nu asigură condiții de transport în comun spre casă pe 
măsura necesității.

Am citit odată o povesti
re științifico-fantastică a u- 
nui scriitor francez mai de
grabă obscur, povestire care 
era insă de o reală frumu
sețe. Firește, o expediție as
trală, un fel de arcă a lui 
Noe populată insă numai cu 
specialiști care stabileau 
contacte cu extratereștri. l’c 
planeta X, ființele raționale 
vădeau o totală apatic față 
de pămînteni. Pînă cînd es
tetul, considerat o ființă inu
tilă pe navă, a început să 
proiecteze în piața publică 
pe un ecran fascicole de cu
lori riguros compuse. Extra- 
tereștrii aceia s-au 
și au privit fascinați și ime
diat s-au arătat binevoitori, 
afabili chair cu reprezentan
ții Terrei. „Ce era ?“ întrea
bă stupefiat comandantul. 
„O partită de Bach" — răs
punde visător estetul. Iar 
povestirea se intitula parcă 
„Și totuși, muzica".

Poate obsesia festivalului 
Enescu să mă fi dus cu gîn- 
dul la acea povestire pe care 
o credeam uitată, astăzi, 
cînd aș vrea să scriu despre 
filmul de animație. La urma 
urmei, de ce n-am putea 
imagina un destin posibil 
pentru un gen de artă 7

„In film, ca artă, acord cea 
mai mare șansă, cine știe, 
poate singura, filmului de 
animație" — îmi spunea o- 
dală o tînără și remarcabilă 
actriță de cinema. Nu știu 
dacă avea întrutotul drep
tate, personal acord toate 
șansele filmului ca artă, în 
întreaga lui diversitate. Dar 
desigur, animația...

Animația despre care ma
rele public știe cite ceva sau 
mai nimic. Animația care 
nu odată pentru multi ia 
chipul Iui Fred și Barney sau 
a diverselor povestioare mai 
mult sau mai puțin cu 
mai mult sau mai 
raliste, mai mult 
puțin copilăroase, 
marea industrie a 
de animație pe acest crite
riu a ființat și ființează. Fas
cinația în fața 
materialitate 
ca niște fragile 
săpun, jocuri 
care, se încheagă și se des
fac, închipuie animale și co

adunat

haz, 
1110- 
mai 

fapt.

puțin
sau 
De

filmului

siluetelor cu 
aproximativă, 

baloane de 
capricioase.

pii, o lume fantastică, bas
mul materializat in conven
ția lui, mai tirziu colorat fe
eric, păpușile, cartoanele... 
Totul este posibil in cinema, 
totul este posibil in anima
ție. Milioane de copii, cîteva 
generații de copii rid, bat 
din palme, adulții se lasă 
prinși in joc, rid, bat din 
palme, morala este impetuoa
să și desigur duioasă. Fireș
te, a existat întotdeauna un 
curent subteran, ignorat sau 
cunoscut de inițiați, de spe
cialiști. întotdeauna în artă 
a existat cite un curent sub
teran care aduce noul, la în

După 

douăzeci

ani
ceput contestat sau doar ig
norat, care apoi devine evi
dent și se impune firesc, ca 
singurul posibil și logic. A- 
cest curent subteran era 
purtat de adevărații fana
tici ai animației care simțeau 
în acest gen al cinematogra
fului posibilități profunde, 
nebănuite. Posibilitatea me
ditației, abstractă ca o par
tită de Bach. Intr-o bună zi 
curentul a căpătat un nume 
foarte exact : Norman Mc- 
Larren, un canadian posedat 
de forme. culori și sunete 
care-și răspund. „Animația 
nu este arta unor desene în 
mișcare ei arta mișcării de
senate !“ exclamă exasperat 
McLarren și încă din 1939 
violentează toată lumea cu 
„Stele și dungi", un film în 
care eroul era drapelul a- 
merican, care se mișcă, ste
lele și dungile sc compun și 
recompun in ritmul marșului 
„Stele și dungi". Era pe vre
mea începuturilor. In 
niui 
tot", dind cîteva capodopere,

dece-
60, McLarren „mișcă

dcmonstrînd în culori și alb 
negru sensurile și profunzi
mea muzicii — filmele sale 
atit de abstracte sint de 1'apt 
covîrșitor de meditative, e- 
moționante, expresive, ade
vărate. El filozofează asupra 
lumii moderne iu cîteva li
nii, sunete și culori și doa
mne, ce departe sintem de 
poveștile cu șoricei ! Cine a 
spus că animația este un gen 
pentru copii 7 Numai pentru 
copii 7 Firește, direcția Mc
Larren este departe de a fi 
singura direcție, 
contemporani de 
într-o formă sau alta, medi
tează cu încăpăținare in fil
mele lor, căutindu-și 
drum propriu. Animația pic
turii tematice s-a vădit 
tulburătoare și cunosc 
român, toată lumea îl 
noaște ca pictor, Sabin Bă- 
lașa, care a creat citeva fil
me de animație — „Pică
tura", „Valul", „Pasărea 
Phoenix" — pe care le nu
mesc extraordinare și care 
sint cunoscute de către iubi
torii genului din lumea în
treagă. (Mult mai puțin la 
noi, „grație" difuzării, popu
larizării etc.).

Am văzut săptămina tre
cută, intr-o sală arhiplină 
„Albă ca zăpada" lui Walt 
Dysney. Miracol. Copiii rid 
și bat din palme. Adulții se 
copilăresc. Magul e mag. 
Cum știe, ce știe — el știe. 
Cum a rămas copil într-o 
lume din ce in ce mai puțin 
dispusă să se copilărească 
— treaba lui. Treaba noas
tră este să batem din palme, 
mirați și stupefiați, deși sin
tem atît de departe de medi
tație, culori și sunete care-și 
răspund.

Dar animația de miine 7 
Dar copiii de miine 7 Copiii 
de 5—6 ani. de după două
zeci de ani 7 Vor sta concen
trați într-o sală de cinema
tograf la un film de anima
ție in care 
cercuri, culori și 
Probabil. Inevitabil, 
bil că sintem ultimele gene
rații cu șoricei 
război. E bine 
tăm și mergem 
încrezători.

punzători 
realizarea 
reprodus 
cel mai exact relațiile de cola
borare dintre constructor și be
neficiar. Ei au o sarcină co
mună dar nu și un limbaj co
mun. în loc să-și alăture efor
turile în găsirea soluțiilor efi
ciente, ei își aruncă reproșuri 
reciproce.

Care este în realitate situa
ția ? Lucrările, atît cele de 
construcții cît șl cele de cons
trucții montaje sînt în întîr- 
ziere cu circa 1-2 luni. Pe șan
tierul din Sibiu al Trustului de 
construcții industriale Brașov 
lipsește o însemnată forță de 
muncă și din această cauză 
producția zilnică este mult sub 
nivelul necesar. Constructorii 
ar fi trebuit să fi realizat pînă 
acum o producție cu cel puțin 
10 milioane lei mai mult, pen
tru ca ei să se încadreze în 
grafic. Ei nu trebuie să uite că 
restanțele în ultimii doi ani 
vor trebui recuperate acum șl 
ele se cifrează la circa 18 mi
lioane lei. La rîndul său, uzina 
beneficiară trebuie să facă efor
turi în plus pentru a răspunde 
solicitărilor șantierului cu o 
echipă de 25 de lăcătuși care 
să-i ajute pe constructori la 
montarea unor utilaje iar pe de 
altă parte să grăbească în pro
priile ateliere execuția utilaje
lor destinate noii capacități.

Dar un important ajutor este 
așteptat din partea Ministerului 
industriei construcțiilor de ma
șini grele și Centralei pentru 
material rulant în primul rînd, 
în sensul urgentării sosirii uti
lajelor din import, dar și a fur
nizării celor din țară. Se mal 
cere clarificată încă o neînțele
gere între constructor și benefi
ciar care se reflectă păgubitor 
asupra ritmului de lucru.

— în proiectele de execuție
— ne spune directorul sucursa
lei Sibiu a Băncii de investiții
— aparatajele cu tensiuni sub 
un kilovolt pentru 26 de poduri 
rulante au fost trecute, așa 
cum prevede legislația pe 
coloana utilaje. Construc
torii însă — Șantierul din Sibiu 
al Trustului de instalații mon
taje din Brașov —. solicită tre
cerea aparatajelor de mai sus 
pe coloana materială în scopul 
obținerii fondului de salarii și 
al realizării productivității 
muncii prevăzute în plan. Este 
vorba de o valoare în jur de 
2 milioane lei. Discuția durează 
de mult și pînă nu se limpezeș
te, lucrarea nu progresează în 
ritmul impus de apropierea ter
menelor scadente pentru pune
rea în funcțiune.

Nu ne rămîne decît să solici
tăm Ministerului industriei 
construcțiilor de mașini grele 
ca, în colaborare cu Ministerul 
construcțiilor industriale, să 

?n cel mai scurt timp 
litigiul dintre constructorii și 
beneficiarii investiției din Sibiu.

Metodică. Adina Păun: 
Darea de seamă — tehnici de 
redactare.

Dicționar. Mihal Mile* — 
Mitul politic.

Timpul la persoana tntfl. 
Septimiu Chelcea : „Capca
nele" deciziilor colective; 
• • * : Reabilitarea cotidia
nului.

Scurt circuit. S. Sofia : Cel 
care pare altul ; P. Ovidiu: 
In apatele unul ruj „Coraille"

7 personalități despre per
sonalitatea umană — o inter
pretare cibernetică Mihai 
Beniuc : Un avans omului.

Cabinet psihologie. Radu 
Clmponeriu : Cum vorbim 
fără cuvinte ; • • •> Poșta 
rubricii ; Sen Alexandru : 
Carnet de laborator — Știin
ța vieții; Aurel Bădescu : 
Noua promoție de actori la 
lucru.

Cronica atee. Victor Kem- 
bach : Concurența religiilor 
lumii ; S. Scorțaru î Dascălul 
de beznă.

Sexologie și cultură. • • • 
De la fiziologie la psiholo
gie ; • » • Dialog intim.

Meridian.
lie a păcii 
geri ; ♦ * 
viitor.

E. Obrea : O so- 
și bunel lnțele- 
* : Punte spre

Serial T.
O aterizare 
Plopului 7 ; 
scrisorile cititorilor.

L. Călin Turcu : 
O.Z.N. la Valea 
Răspundem la

Civilizația sportulni. Gh.
Mitroi : Unde ne sînt grădi
narii 1

Relnnoiți-vă abonamen
tele la revista TINARUL 
LENINIST.

AbonațI-vă din timp și 
pe termene cit mai lungi 
pentru a vă asigura con
tinuitatea In primirea re
vistei.

Abonamentele se fac la 
oficiile și agențiile 
P.T.T.R., factorii poștali, 
difuzorii de presă din 
întreprinderi, instituții, 
școli.

se

SMARANDA

Creatorii 
animație,

întretaie 
sunete 7 

Proba-

și pisici in 
e, rău ? Of- 
mai departe,

JELESCU

NOUTĂȚI TURISTICE
un

. In urma solicitărilor multiple ale cetățenilor din noile car
tiere ale Capitalei și pentru a da posibilitatea unui mare nu
măr dintre aceștia să participe la excursiile organizate in 
țară, pentru a economisi timp, întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante-București, vă invită, începînd cu data de 
23 septembrie a.c. în fiecare duminică să participați la un 
nou țip de excursii, cu durata de 1 zi, plata direct ia auto
car, în cadrul cărora se vor vizita cele mai interesante obiec
tive de pe itinerariile :

București-Ploiești-Văleni-Cheia cu plecarea la ora 
7,30 din cartierul Berceni - din fata centralei telefonice - 
b-dul Metalurgiei - costul fiind de 70 lei de persoanâ ;
- București-Sinaia-Busteni-Predeal-Poiana Brasov - cu 

plecarea la ora 7,30 din cartierul Balta Albă - Titan - com
plex A.9 - respectiv din fața restaurantului Miniș, precum și 
din Piața Palatului R.S.R. - restaurantul Cina - costul fiind 
de 85 lei de persoană ;

— București-Pitești—Curtea de Argeș—Hidrocentrala — cu 
plecare tot la 7,30 din cartierul Drumul Taberii - respectiv 
din fața cinematografului Favorit, costul fiind de 85 lei de 
persoană.

De reținut că în prețul excursiei s-a inclus și dejunul, care 
se va servi pe parcurs.

Informații suplimentare se pot obține la filialele de turism 
din Cal. Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68 - telefon 
15.74.11 și 14.08.00.
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rugby: Cele 14 divi
zionare au pornit la drum

Corespondență din Berlin, de la VASILE CĂBULEA

Ieri, în cinci orașe din țară s-a dat startul în cel de-al 57-lea 
campionat național de rugbi, la care participă 14 echipe de club.

Desigur, acum la început de campionat, gîndurile noastre 
se îndreaptă către toți acei care îndrăgesc acest sport bărbătesc, 
jucători, antrenori, arbitri și spectatori, care doresc în mod sin
cer ridicarea rugbiului pe o treaptă și mai superioară.

Cunoscînd și trăgînd învățăminte din activitatea internă și 
internațională, mult sporită și îmbunătățită în ultimii ani, nu 
trebuie să uităm că unul din criteriile de bază ale ridicării 
calitative a rugbiului nostru este creșterea de tinere cadre de 
rugbiști. Considerăm, de asemenea, deosebit de oportune „avan
premierele” rugbi stice din toamna aceasta, cum au fost partidele 
jucate pînă acum in „Cupa de toamnă”, turneul naționalei în 
Argentina, turneele echipei de tineret la Varna și Varșovia, ca 
și alte acțiuni întreprinse de federația noastră de specialitate. 
Dar iată citeva considerații din prima etapă.

actualitatea
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PENTRU 
TI NE RET I

actuală” (III) ; Umanismul și 
știința viitorului (IV).

Urăm noii reviste „un deplin 
succes !

I. M.

Medul de la Leipzig de miercuri 
e așteptat cu un interes enorm. 
Gazdele scontează pe victorie, 
O eventuală calificare în Tur
neul final al C.M. ’74 e conside
rată ca una dintre cele mai 
mari succese ale sportului din 
țara prietenă. Speranțele gazde
lor se întemeiază pe compor
tarea excelentă pe care au avu- 
t-o echipele de club in care 
joacă aproape toți selecționabi- 
lii în „Cupele Europene”.

Așadar, antrenorul George 
Buschner are motive să fie op
timist. El de fapt a și declarat 
că niciodată nu au avut o at
mosferă mai bună de optimism 
și încredere în echipa pe care o 
antrenează ca acum

Imediat după victoriile in 
sene în „Cupele Europene”, 
membrii lotului R.D.G. au fost 
convoeați la Centrul sportiv 
Kinbaum, o localitate retrasă, 
liniștită, situată la vreo 40 km 
de .Berlin. Aici fotbaliștii est- 
germani vor rămîne pînă marți 
cind vor pleca la Leipzig. Ei vor

fi cazați de fapt undeva într-un 
hotel din împrejurimile orașului 
care găzduiește această întîlnire 
decisivă. Meciul se va desfășura 
miercuri în nocturnă, începînd 
de la orele 18 ora locală (19 ora 
Bucureștiului), pe stadionul din 
Leipzig care are o capacitate 
de 85 000 locuri. Interesul mare

pentru această partidă mani
festat în țara gazdă și peste 
hotare e ilustrat și de aceste 
cifre și amănunte. Biletele au 
început să se vîndă încă în urmă 
cu 4 săptămîni. Pînă la ora cind 
transmit s-au vîndut deja peste 
70 000 bilete. La meci au cerut 
să participe numeroși ziariști 
din Italia, Franța. R. F. Germa
nia etc. S-a anunțat sosirea a 
5 000 de turiști români care vor 
să fie alături de echipa noastră, 
să-i susțină pe tricolori în aceas
tă dificilă confruntare. Miine

(astăzi — n.r.) e așteptată și so
sirea echipei României cu o 
cursă specială TAROM pînă la 
Berlin, iar de aici cu autocarul 
va face deplasarea la Leipzig la 
hotelul Astoria unde va fi 
găzduită.

Presa de specialitate din 
R.D.G. acordă un mare spațiu 
acestui meci „istoric” cum îl de
numesc confrații de aici. Se vor
bește frumos despre valoarea 
echipei' noastre și a jucătorilor, 
despre succesele ei internaționa
le din ultimii ani. Echipa Româ
niei este apreciată pentru tehni
citatea, omogenitatea și expe
riența internațională. De aceea 
tactica pe care specialiștii de 
aici, în frunte cu Buschner. o 
cred cea mai adecvată, e cea 
axată pe ofensivă. Transcriu e- 
chipa care se preconizează că 
va apăra culorile R.D.G. : por
tar : Croy, fundași — Kurbju- 
weit, Brausch, Tammer, Fritsche 
(debutant, 21 de ani) ; mijlocași : 
Seguin, Lauck. Kreische ; ata
cant! : Lowe, P. Ducke, Streich,

23 septembrie 1973

Linia de treisferturi a fost lansată.
Foto: AL. NEDELCU

în incinta librăriei „Mi
hail Eminescu” din București, 
editura Univers a lansat primul 
număr al revistei „Cahiers rou- 
mains d’âtudes litteraires” — pu- 
plicație trimestrială de critică li<- 
terară editată în limba franceză 
care își propune să facă cunos
cute publicului din străinătate, 
valorile culturii românești, clasi
ce și contemporane — prin mo
nografii, studii de estetică criti
că literară și sociologie. Numărul 
inaugural, avînd ca temă „Scrii
torul în societatea contempora
nă” cuprinde în sumar : Mircea 
Zaciu — „Critica româneasca șt 
relația literatură — societate” ; 
Adrian Marino — „Succesul li
terar și receptarea socială” ; Ro
mul Munteanu — „Biografie, o- 
peră, societate și critica sociolo
gică” ; Traian Merseni — „in
dustrializarea și concentrarea 
activității literare” ; Petru Po
pescu — „Scriitorul și gustul pu
blicului” ; Edgar Papu — „Func
ția civică a criticii literare", ur
mează cronica traducerilor, un 
caleidoscop etc.

Tematica numerelor următoa
re anunțată tn revistă va ti : 
„Poeți moderni, poetica moder- 
fiă” (II) ; „Literatura romană

„Pregătirea fizică 
a boxerilor"

Autorul Mihai Trancă, sem
nează în Editura „Stadion” lu
crarea cu titlul de mai sus, ce 
se adresează atit instructorilor 
cit și antrenorilor care se în
grijesc de instruirea boxerilor 
în secțiile cluburilor și asocia
ților sportive. Pornind de la 
ideea că pregătirea fizică are 
un rol deosebit in obținerea 
unor rezultate superioare și că 
ea se realizează în paralel cu 
instruirea, autorul — cunoscut 
specialist in acest domeniu — 
prezintă mijloacele și metodele 
destinate acestei pregătiri. In a- 
legerea exercițiilor s-a ținut 
seama ca ele să fie legate de 
specificul procedeelor tehnice 
cu care boxerii operează în 
atac și apărare.

Lucrarea, cuprinde de aseme
nea numeroase ilustrații șl foto
grafii.

H. L.

M £
e Pe terenurile clubului 

sportiv Progresul din Capi
tală au luat sfirșit duminică 
campionatele naționale de 
tenis. în finala probei de 
simplu masculin, Toma Ovici 
(Progresul București) l-a în
vins cu 7—5, 6—4, 6—4 pe
V. Sotiriu (Steaua).

• Pe stadionul „1 Mai" 
din Constanța au luat sfirșit 
duminică întrecerile meciu
lui triunghiular, de atletism 
dintre echipele masculine 
ale României, Norvegiei și 
Belgiei. Atleții români au 
obținut victoria finală dispu- 
nind cu 116.5—95,5 puncte 
de echipa Norvegiei și cu 
129—83 punâte de formația 
Belgiei. Selecționata Norve
giei a întrecut cu 127,5— 
83,5 puncte echipa Belgiei.

o In urma victoriei obți
nută In fața olandezului 
Spieringshoek, șahistul ie
șean Aurel Anton, inginer 
la întreprinderea Metalur
gica, a trecut în fruntea cla
samentului finalei celei de-a

R I D I A N
IN-a ediții a campionatului 
european individual de șah 
prin corespondență, cu un 
procentaj de 87 la sută.

Aurel Anton este urmat 
în clasament de jucătorii so
vietici Volciok și Vaisman, 
care au realizat 83 și res
pectiv 78 la sută. La aceas
tă competiție participă con- 
curenți din 9 țări.

• Olandezul Tom Okker 
și americanul Jimmy Conors 
îșl vor disputa finala probei 
de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional 
de tenis de la Los Angeles, 
în semifinale, Okker l-a 
eliminat cu 2—6. 7—5, 6—2 
pe Ilie Năstase, iar Connors 
a cîștigat cu 6—4, 6—2 parti
da susținută cu mexicanul 
Raul Ramirez.

e La Donețk. au continuat 
meciurile competiției . inter
naționale de fotbal „Turul 
prietenia”, rezervat echipelor 
de juniori. Selecționata 
României, care a învins în 
primul joc cu 4—1 formația

Ungariei, a întilnit echipa
R. P.D. Coreene. Partida s-a
terminat la egalitate : 1—1
(1-1).

0 Seria curselor automo
bilistice din cadrul compe
tiției „Can Am” (la cara 
participă cei mai buni auto- 
mobiliști din Canada și
S. U.A.) a continuat cu con
cursul de la Edmonton, în 
care victoria a revenit ameri
canului Mark Donohue. în
vingătorul, care a concurat 
pe o mașină „Porsche”, a 
parcurs 125 mile în lh 08’ 22” 
7/iO, fiind urmat de compa
triotul său George Follmer 
(„Porsche”) — lh 09’ 09” 4/10.

0 Marți, la Lisabona, o 
selecționată mondială de 
fotbal va intîlni echipa Ben
fica Lisabona intr-un meci 
organizat în onoarea inter
naționalului portughez Eu
sebio. Eusebio este în vîrstă 
de 31 de ani și a marcat, ca 
jucător la Benfica, mai mult 
de 700 de goluri, în cei 13 
ani de cind evoluează la 
acest club.

Duminică, pe terenul „Parcul copilului” din Capitală, în pri
mul cuplaj al sezonului Grivița roșie, în vervă deosebită de joc, 
a dispus de Chimia Năvodari, proaspăta promovată în prima di
vizie a țării, cu confortabilul scor de 25—9. Față de valoarea ad
versarului, ne așteptam mai mult de la grivițeni, care spre sur
prinderea noastră au jucat destul de confuz, înaintarea fiind 
compartimentul cei mai deficitar. Bun arbitrajul lui P. D'Eclesis.

Cea de-a doua întîlnire. dintre Sportul studențesc și Dinamo, 
s-a terminat la egalitate 3—3, după un joc mai vioi, de bun 
nivel tehnic. Studenții, printre ei mulți sosiți joi din turneul din 
Argentina, au demonstrat calități deosebite, păcat însă că fina
lizarea fazelor de atac nu au fost concretizate. Cit despre dina- 
moviști, ne întrebăm care sînt perspectivele acestei echipe, cind 
pe banca de rezervă nu am văzut decît doi jucători. Arbitrul 
Al. Lemneanu a arbitrat corect.

Tot din Capitală, Vulcan a dispus de Politehnica Iași cu sco
rul de 4—0. Alte rezuliate din țară : Farul — Steaua 6—10 (sin
gura victorie in deplasare), Universitatea Timișoara — C.S.M. 
Sibiu — 14—6, Rulmentul Birlad — Agronomia Cluj 22—9 și Ști
ința Petroșani — Gloria 11—7.

GABRIEL FLOREA

l

1200 de voinici... la „ Voinicelul"
...într-o buclă a circuitului de 

carturi și ciclism — o pistă com
plexă ingenios concepută, care 
cuprinde majoritatea semnelor 
și situațiilor reale de circulație, 
inclusiv pasaje denivelate — 
școlarul de clasa I Tică Du- 
mitriu a căzut, încercînd să 
„forțeze" depășirea plutonului 
prin exterior.

— Te doare genunchiul ? l-am 
întrebat ajutîndu-1 să-și ridice 
mica bicicletă.

— Nu-i nimic. N-am să pllng! 
Sînt „voinicel”...

...Nu s-a împlinit nici o lună 
de cind s-a dat în folosință 
splendidul complex sportiv 
„Voinicelul” din sectorul IV 
care numără deja 1200 de mem
bri legitimați. „Membrii asocia
ției noastre sînt copii de virstă 
școlară, pînă la 16 ani, care se 
înscriu prezentînd carnetul de 
note cu media minimă obligato
rie 7 — ne relatează profesorul

Lucian Dumitrescu de la Consi
liul pionierilor din sector. Adi
că acei beneficiari cărora ne-am 
gindit să le creăm condiții ma
teriale optime pentru practica
rea organizată a exercițiilor fi
zice, sportului și jocului în aer 
liber”. Interlocutorul meu. spu- 
nînd „ne-am gindit” se referea 
la conlucrarea exemplară pe care

în arenele 
sportului 
de masă

au dovedit-o, practic, Comite
tul U.T.C., Consiliul de educa
ție fizică și sport, Consiliul pio
nierilor — toate din sectorul IV 
— dînd curs importantelor pre
vederi ale măsurilor recente 
privind dezvoltarea și diversifi
carea activității de educație fi
zică și sport. Inițiativa a pornit 
de la Comitetul de partid al sec
torului IV. Moderna bază spor
tivă pe care, sintem siguri, o 
„invidiază” și o așteaptă școla
rii celorlalte șapte sectoare ale 
Capitalei, a fost construită în 
timp record : 45 de zile ! în lo
cul unui maidan părăsit, cu

gropi și denivelări, apare astăzi 
un spațiu de 40 000 m‘ cu gazon, 
alei, amenajări sportive. Notați: 
6 terenuri de tenis, un zid pen
tru exerciții de tenis, teren de 
handbal și minifotbal, teren de 
baschet, 2 terenuri de volei — 
toate bituminizate, asfaltate, 
vopsite — 6 mese de tenis în 
aer liber, 2 popicării cu 4 piste, 
teren gazonat de fotbal, club cu 
sală de tenis de masă și șah, 
pistă de atletism cu 6 culoare 
(80 m.), pistă de carturi și ci
clism, marele solar al preșcola
rilor, vestiarele și dușurile...

în mijlocul bazei, pe catarg 
flutură drapelul asociației „Voi
nicelul” — portocaliu — iar spor
tivii legitimați sînt echipați în 
tricouri, chiloți și ciorapi în cu
lorile consacrate : alb—portoca
liu. Ne rezumăm, deocamdată, 
la această sumară prezentare 
vrînd să subliniem — mai îna
inte de a prezenta competițiile 
zilnice și emulația creată In
tr-un întreg cartier — că atunci 
ctnd există interes, spirit gospo
dăresc și inițiativă sînt posibile 
isprăvi de toată frumusețea. Așa 
după cum edilii sectorului IV, 
lntr-o lăudabilă coordonare de 
forțe, zgîrciți la „vorbe mari” 
însă tari In fapte, ne-au de
monstrat. Merită să-i aplaudăm.

Foto reportaj de 
VIOREL RABA .

Pe pista de ciclism și carturi : se atacă o porțiune de pantă.

Campion al categoriei 11—12 
ani (...șl purtător al tricoului 
asociației „Voinicelul”) — Tibe- 
riu Diaconescu de la Școala 

generală nr. 75.

Exerciții de tenis la zidul „Năstase—Țiriac”...

ciclism: Reviriment pe 
ovalul de beton

Există cel puțin două ramuri sportive — pentatlonul modern și 
ciclismul de velodrom — cu tradiție, de altfel, în calendarul 
nostru sportiv intern, în care rezultatele tehnice din ultimii ani 
nu ne îndreptățeau să facem comparații încurajatoare cu punc
tele și, respectiv, ,,cronometrele“ obținute în marile concursuri 
internaționale. Toamna aceasta, însă, pare-se că ne dă acest 
drept. La pentatlon, Dumitru Spîrlea, cu cele 5 276 puncte acu
mulate la naționale, în urmă cu trei zile, reînvie speranțele și 
interesul ca pe vremea cînd Tomiuc, Țintea, Marinescu alcă
tuiau o echipă cu care nu-ți era rușine să iei startul la Cam
pionatele Mondiale. Ciclismul de pistă, la rîndul său, care și-a 
pus in joc titlurile republicane începind de joia trecută (20—27 
septembrie a.c.) nu va rămine, se pare, nici el mai prejos. Afir
măm aceasta, cu certitudine, după consumarea a numai două 
probe din cele 5 cite prevede întrecerea în totalitate : viteza și 
„kilometrul” cu start de pe loc. Un foarte tînăr pistard, Aure
lian Vulcu de la Steaua (20 de ani), antrenat de fostele noastre 
glorii Iulian Gociman și Constantin Voicu, și-a adjudecat titlul 
în fața a doi redutabili specialiști ai ovalului de beton — Laib- 
ner, campion en titre, și Neagoe. El a luptat admirabil, în sfer
turi și semifinale, izbutind în prima din cele două manșe ale 
finalei contra lui Laibner cel mai bun cronometru al viteziștilor: 
11,9 secunde.

La 1 000 m. cu start de pe loc, disputa a fost nu numai spec
taculoasă ci și dublată de un rezultat demn de reținut : l’10”2, 
timp foarte apropiat de exigențele pistelor internaționale. Au
torul lui, campionul adică, este de data aceasta dinamovistul 
Ștefan Laibner — antrenor Mircea Mihăileșcu — care abor- 
dînd o inteligentă tactică de dozaj, i-a învins net pe toți ceilalți 
15 contracandidați cîți au luat startul. Anton Neagoe (Dinamo) 
și stelistul Paul Soare au ocupat următoarele locuri după Laib
ner cu l’U”4 și, respectiv, 1'11”5.

întrecerile pistarzilor continuă mîine, de la orele 16, tot la ve
lodromul Dinamo, cu proba de urmărire individuală 4 000 m ; 
miercuri are loc urmărirea pe echipe — 4 000 m ; joi cursa 
de semifond cu adițiune de puncte. Sînt speranțe că „revirimen
tul pistei” se va amplifica. Așadar după pentatlonul modem șl 
ciclismul de pistă revine... VIOREL RABA

lupte: Două victorii■ ■

a Capitalei a susținutSelecționata de juniori la lupte libere 
săptămlna aceasta două întîlniri amicale — două toarte utile ve
rificări — întllnind formația similară a orașului Budapesta. _ în 
prima partidă luptătorii noștri, după o suită de 
putate, au cîștigat cu scorul de 6—3. Victoriile 
reșteni au fost obținute, în ordinea categoriilor, 
Gheorghe Anghel, N. Dorobanțu, C. Zaharia, M. 
lăianu. Duminică dimineața arena F 
revanșă. Meciuri deosebit de disputate-------  — — -----„------
52 de kg și, respectiv, 57 de kg unde Nicolae F.remia și Gheorghe 
Anghel au cîștigat în urma unor meciuri extrem de spectaculoase, 
înainte de limită, ultimul mai ales realizînd un „tuș” mult aplau
dat. Au fost și alte întîlniri echilibrate, strînse, victoria revenind 
în cele din urmă și în meciul revanșă, reprezentativei orașului 
București. în urma acestor partide chiar dacă ele au avut un ca
racter amical, de verificare, selecționata Capitalei care se con
fundă — cu mici excepții — cu reprezentativa țării a demon
strat o temeinică pregătire sub aspect tehnic (etalînd întreaga 
gamă a procedeelor specifice), tactic și moral-volitiv. Rămîne de 
văzut cum vor ști tehnicienii federației noastre de specialitate 
să pregătească pe mai departe acest redutabil lot de „speranțe” in 
vederea Jocurilor Olimpice. __ ___

CORNEL 1ONESCU

meciuri dîrz dis- 
juniorilor bucu- 
de P. Brindușan, 
Straion și A. Bă- 

Progresul a găzduit Intilnirea 
ate au avut loc la categoriile

oină: Jocurile zonale
La Vaslui și Roman s-au desfășurat timp de două zile, me

ciurile zonale ale Campionatului republican de oină, care se 
află la cea de a 22-a ediție a sa. De subliniat că în acest an 
prima etapă a campionatului a reunit mai multe formații 
tinere, înființate de scurt timp, care și-au disputat șansele cu 
ardoare, folosind o gamă variată de procedee tehnice la jocul 
de prindere și la „bătaie”. Notăm : C.F.R. Sibiu, Confecția- 
Rimnicu Sărat, Spicul-Avrămeni (Botoșani), Recolta-Stănilești 
(Vaslui), A. S. Constanța, Recolta-Crasna (Gorj), Proletarul 
roșu-Micfalău (Covasna), Zorile-Voievodeni (Sălaj).

Echipa din Sibiu, pregătită de prof. V. Ciolacu și I. Pompi- 
liu, a furnizat o plăcută surpriză, reușind să elimine din com
petiție pe experimentata echipă Avîntul Curcani (Ilfov), care 
pornea ca favorită. Astfel, tinerii oiniști sibieni s-au calificat 
pentru finala campionatului, programată la Alba Iulia, între 5-8 
octombrie. Printre performerele acestei competiții se numără 
și formația Spicul Avrămeni, pregătită de prof. Nicolae Nichil- 
ciuc, care se califică pentru prima oară în turneul final. La 
jocurile zonale de la Vaslui, „Spicul” Avrămeni a cîștigat me
ciurile, tur și retur (12—5, 13—10. 13—0 și 9—4) susținute cu 
„Recolta” Stănilești, avînd cei mai buni jucători în Virgil Strun- 
garu, Gh. Strungaru, D. Ciornea, D. Todireanu, D. Matache, care 
au obținut cele mai multe puncte la „bătaia mingii” și în repri
zele de la „prindere”.

Pentru etapa finală s-au mai calificat formațiile Viață nouă- 
Olteni (Teleorman), Celuloza-Călărași, Torpedo-Zărnești (Bra
șov) și Confecția-Rimnicu Sărat. Ultima zonă a campionatului 
se desfășoară mîine în Capitală, pe stadionul „Gloria”, avînd 
ca principale protagoniste pe C.P. București, campioană repu
blicană, Dinamo și Universitatea București.

M. LERESCU

Locuitorii comunei Săpînța, 
județul Maramureș, au sărbăto
rit duminică 600 de ani de 
atestare documentară a acestei 
localități. La adunarea popu
lară, care a avut loc cu acest 
prilej, au luat cuvîntul Grigore 
Stan, primarul comunei, cel mai 
în virstă sătean, Gheorghe Stan, 
profesorul pensionar Grigore 
Rotiș și Valeriu Achim, vicepre
ședinte al Comitatului județean 
Maramureș pentru cultură și e- 
ducație socialistă.

în încheiere, participanții la 
adunare au adoptat o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU.

Delegația economică din Re
publica Federală Nigeria, con
dusă de general de brigadă 
Oluwole Rotimi, guvernator 
militar al Statului de vest al

acestei țări, care a făcut o vizită 
în țara noastră la invitația con
ducerii Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții, a părăsit duminică 
după-amiază Capitala.

La invitația C.C. al P.C.R., 
duminică după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație de activiști 
ai P.M.S.U., condusă de Papp 
Janos, membru al C.C. al 
P.M.S.U., prim-secretar al Co
mitetului județean Veszprem al 
P.M.S.U., care va face o vizită 
în schimb de experiență în țara 
noastră.

Incheindu-și vizita în țara 
noastră, Dragoliub Budimovski, 
secretarul pentru informații al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, a părăsit du
minică după-amiază Capitala.

| EXPOZIȚIE |

O expozifa bulgară 
de turism

Pe linia propagandei și recla
mei turistice ce o fac reciproc. 
Ministerul Turismului al țării 
noastre și Comitetul bulgar 
pentru turism de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R.P. Bulga
ria, simbătă 15 septembrie, a 
avut loc In București, in sala 
din str. M. Eminescu, nr. 8, 
deschiderea expoziției turistice 
a Bulgariei.

Astfel de expoziții au devenit 
tradiționale, existînd în acest 
sens convenții pe linia colabo
rării între cele două ministere. 
Anul trecut, în lunile iulie — 
august, a fost organizată expo
ziția română de turism în ora
șele Sofia, Plovdiv, Varna, ex
poziție care s-a bucurat de un 
mare succes. Inaugurind expo
ziția bulgară din București, to-. 
varășul inginer Ilie Voicu, 
prim-adjunct al ministrului tu
rismului, a subliniat legăturile 
de prietenie existente între cele 
două țări, precum și faptul că 
față de 1968 numărul turiștilor 
bulgari ce au vizitat România 
a crescut cu sută la sută — în- 
proporție similară crescînd și 
numărul turiștilor români în 
Bulgaria.

Expoziția de turism bulgară, 
care prezintă ctteva dintre cele 
mai semnificative aspecte și ci
fre privind dezvoltarea turismu
lui în R P. Bulgaria — de exem— 
piu în 1973 Bulgaria a fost vizi
tată de 3,5 milioane turiști 
străini — va fi deschisă la 
București între 15—28 septerry- 
brie urmînd, apoi, să fie organi
zată la Brașov și Cluj.

FLORIN GHEORGHIU

A apărut:

SOCIALISTA

— vestigii Istorice ; 21,55 Muzică 
ușoară cu Ana Pascali și Salva
tore Raugh ; 22,10 — Cărți și idei.<nema

ȘAPTE ZILE (Gala filmului 
românesc) : Patria (ora 20).

alba ca zăpada și cei 
șapte PITICI : Patria (orele 9;
11.30) , Capitol (orele 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,15), Victoria
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : Cen
tral (orele 9,30; 12,45; 16; 19,30).

MICUL ȘI MARELE KLAUS : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Scala 
(orele 9,15; 11.30; 14; 16,30; 18,45; 
21), București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grădina București 
(ora 19,15).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20,15). Volga (orele 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18; 20).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Festival (o- 
rele 8,45; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 
21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grădina Luceafă
rul (ora 19.15), Grădina Festival 
(ora 19,30).

AFECȚIUNE : Viitorul (orele 16; 
18; 20).

CARTEA JUNGLEI : Doina (o- 
rele 11; 13,15; 15,30; 17,45; 10 — 
la ora 9.45 program de desene 
animate pentru copii).

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

O AFACERE PE CINSTE : Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Melodia (orele fl; 
11,11; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Modern (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Buzești (ora 19,15), Grădina 
Modem (ora 19).

NUNTA DE AUR î Progresul 
(orele 16; 18; 20).

BĂRBAȚII : înfrățirea (orele 
15.30; 18; 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.15).

CONSPIRAȚIA : Dacia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Moși
lor (orele 16; 18; 20), Grădina Mo
șilor (ora 19,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM T 
Bucegi (orele 15 45: 18; 20,15), Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15), Grădina 
Arta (ora 19,15), Grădina Bucegi 
(ora 19,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

POLIȚISTUL : Unirea (orele 
15.30; 17,45; 20), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Gră
dina Unirea (ora 19,15). Grădina 
Tomis (ora 19,15).

PARAȘUTIȘTII : Glulești (orele 
15,30; 18; 20,15), Flacăra (orele
15.30: 17.45: 20).

PERECHILE : Sala Palatului (o- 
rele 17; 20.15), Gloria (orele 9,30; 
12,15; 15,30; 18; 20,30), Flamura
(orele 9; 12: 15; 18; 20,30).

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

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Lira (orele 15,30; 18; 20.30), Grădi
na Lira (ora 19,30).

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

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : Cotroceni (orele 14; 16: 18; 
20). Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Munca (orele 16; 19).

INFAILIBILUL RAFFLES ! Au
rora (orele 9: 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Grădina Aurora (ora 19).

ACEA PISICĂ BLESTEMATĂ : 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20.15).

FELLAGA : Rahova (orele 15,30; 
18: 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE î 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

SUNETUL MUZICII : Grădina 
Capitol (ora 18,45).

PARCAREA INTERZISĂ (orele 
10: 12; 14:) : SIMFONIA PASTO
RALĂ (ora 16.30) rulează la Ci
nemateca ..Union".

FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Studio) t BUNA 
SEARA, DOMNULE WILDE — 
ora 20; Teatrul Giuleștl (la Tea
trul Național „I. L. Caragiale" — 
Sala Studio) : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19,30.

17,30 Curs de limba france
ză. Recapitulare (X) ; 18,00 __ Te
lex ; 18,05 — La ordinea zilei. Azi. 
județul Harghita ; 18,20 — Cămi
nul...în județul Neamț ; 18,40 — 
Emisiune de știință. Consecințe ale 
avortului ; 19,00 — Ecranul — e- 
misiune de actualitate și critică 
cinematografică ; 19,15 — Publi
citate ; 19,20 — 1001 de seri. Moby 
Dick (I) ; 19,30 — Telejurnal — 
cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor ; 20,00 — Vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
țări ale Amerlcil Latine (partea 
I) ; 21,00 — Revista literar-artlstl- 
că TV. Poezia sentimentului ci
vic ; 21.40 — Roman foileton. 
Vinul roșu. Episodul (V) ; 28,20 — 
>4 de ore ;

PROGRAMUL H

20,00 — Film serial. ARTHUR — 
reluarea episodului X ; 20,25 —
Baroc muzical ; 20,50 — Teleencl- 
clopedia ; 21,30 — Telex ; 21,35 — 
Drumuri în Istorie. Piatra Neamț

Teatrul National ..I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : TREI

PROGRAMUL HI

adio
9.00 — Știri ; 9,08 — Incognito — 

program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei : „Noroc bun”
— clntec despre mineri de Gh.
Danga ; 10,00 — Clubul adolescen
ților ; 11,00 — Cronica Ideilor. In
formația și informatica In societa
te ; 11,10 — Profil pe portativ — 
Constantin Clrjan ; 11,50 — Geo
grafie foclorlcă. Arad ; 19,00 —
Transmisiuni directe din țară î
19.10 — Invitație in fonotecă ; 19.85
— Melodia zilei ; 13,00 — închide
rea emisiunii de dimineață î 17,00
— Știrile după-amiezil ; 17,05 —
Alo, Radio — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor ; 18,00 — 
Șapte zile, șapte arte. Literatura ;
18.10 — Panoramic muzical ; 18,55
— Melodia zilei ; 19.00 — în di
rect... de la Făgăraș ; 19,30 —
Știri ; 19,35 — Casa de discuri 
„Deutsche Gramophon" ; 90,00 —
Munca — izvor de bucurie șt Îm
pliniri ; 20,30 — Pagini din opere | 
91,00 — Radio-super-top — Inter
pret români de muzică ușoară ; 
99,00 — Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport ; 99,30 — Melodia 
zilei ; 29.35 — Vedete ale muzicii 
ușoare : 93,18 — Poetica. Tineri 
poeți ; 23,20 — Fragmente din ope
reta .,Hello Dolly” ; 23,55—24,00
— Ultimele știri.

ANUNȚ
Ministerul Industriei Chimice, recrutează absolvenți eu 8 și 

10 clase, din toată țara, in perioada 25-30 septembrie a.c. 
pentru școlarizare prin ucenicie - învâțâmînt de zi 2-3 luni 
pe an - in meseriile „strungar" și „frezor-rabotor-mortezor" 
pentru următoarele unități :
— Întreprinderea de protecție 

anticorozivă și utilaje 
ciale București.

— întreprinderea utilaj 
mic Făgăraș.

— Întreprinderea utilaj 
mic Găiești.

— Combinatul 
iova.

— Combinatul 
Borzești.

— Combinatul 
Pitești.

— Combinatul
Brazi.

— Combinatul 
raș.

— Combinatul 
ria.

— Combinatul 
minte chimice Tg. Mureș.

— Întreprinderea pentru re
parații și construcții Tg. 
Mureș.

— Combinatul de îngrășă
minte chimice Tr. Măqu- 
rele.

chimic

spe-

chl-

chi-

Cra-

petrochimic

petrochimic

petrochimic

chimic Făgă

chimic Victo-

de ingrășă-

— Combinatul de îngrășă
minte chimice Piatra 
Neamț.

— Combinatul de îngrășă
minte chimice Slobozia.

— Combinatul de îngrășă
minte chimice Năvodari.

— întreprinderea de medica
mente București.

— Întreprinderea „Coloranți" 
Codlea.

— Combinatul de fibre sin
tetice lași.

— întreprinderea antibiotice 
lași.

— Combinatul de fibre arti
ficiale Brăila.

— Combinatul chimic Tirnă- 
veni.

— Combinatul chimic Rm. 
Vilcea.

— întreprinderea de anvelo
pe „Danubiana* Bucu
rești.

— întreprinderea de anvelo
pe „Victoria" Florești.

— Combinatul articole tehni
ce cauciuc Jilava.

— întreprinderea articole teh
nice cauciuc Brașov.

— întreprinderea prelucrare 
mase plastice Buzău.

— întreprinderea de prelu
crare mase plastice lași.

— întreprinderea chimică O- 
răîtie.

înscrierile se fac la sediile întreprinderilor de mai sus - 
serv, personal-invățămint-salarizare.

Pregătirea teoretică se va face in școlile ministerului.
Pe durata școlarizării elevii beneficiază de drepturile pre

văzute de normativele in vigoare (indemnizații intre 600-900 
lei pe timpul pregătirii practice și gratuitate in perioadele 
de pregătire teoretică).



românești

de peste hotare
România la Tîrgul

internațional de la Salonic
„Eu nu-i puteam

Două succese de prestigiu ale tractoarelor

Sa- 
cea 
du-

Puternice atacuri
ale patrioților cambodgieni

Aspect de la lucrările celei 
de-a doua faze a Conferin
ței pentru securitate și co
operare în Europa, eveni
ment de deosebită impor
tanță in viața continentului 
nostru.

Forțele patriotice din 
Cambodgia au lansat, in 
dimineața zilei de 23 
septembrie, noi atacuri 
asupra pozițiilor deți
nute de trupele lonno- 
liste în zona Kompong 
Cham, la 80 kilometri 
nord-est de Pnom Penh.

Tîrgul internațional de la 
Ionic, aflat anul acesta la 
de-a 38-a ediție, și-a închis 
minică porțile.

Participantă tradițională 
activă la această manifestare de 
amploare a comerțului interna
țional, desfășurată în acest an 
în prezența a peste 3 000 de fir
me din 33 de țări, România a 
prezentat la ediția din 1973 a 
tîrgului de la Salonic un stand 
însumînd peste o mie de metri 
patrați, în care a fost expusă 
o gamă deosebit de variată de 
produse de înaltă tehnicitate. 
Intre acestea, mașini de calcul 
de birou, produse ale industriei 
optice române, mașini-unelte 
prezentate într-un număr mare 
de tipodimensiuni, utilaje de 
foraj, motoare electrice, esca- 

‘ vatoare de tip S-601, autoturis-

Și

Din blocnotesulme ARO și Dacia, și autocami
oane Diesel „DAC" de 17 tone.

O comportare excelentă „la 
lucru", în cadrul acțiunilor or
ganizate cu prilejul tirgului, au 
avut tractoarele românești, care 
au obținut două succese de pres
tigiu internațional. Un „raliu 
al tractoarelor" de 45 pină la 
85 CP, la care au participat 18 
firme producătoare, incluzind 
firme de renume mondial — 
Ford, Ferguson, Hanomag, Da
vid Brown, International — în
treprinderea românească Auto
tractor a participat cu 
mașini : Universal 650 și 
versal 445 pe șenile, pentru vii. 
Ambele tractoare românești au 
obținut premii la categoriile lor: 
U-650 a ocupat locul I, iar 
U-445 a ocupat locul II. Raliul 
s-a bucurat de o mare publici
tate, fiind transmis in direct de 
posturile de radio și televiziune 
grecești.

Calitățile tehnice superioare 
ale produselor românești au 
stîrnit un mare interes printre 
vizitatori. Numărul acestora se 
estimează că a depășit 250 000 
și printre ei aflîndu-se foarte 
multi specialiști și oameni de 
afaceri. Pavilionul românesc a 
fost vizitat de vicepremierul 
Nikolaas' Makarezos, de alți 
membri ai guvernului grec. 
Toți vizitatorii și-au exprimat 
admirația pentru produsele ex
puse, apreciind că pavilionul 
românesc s-a numărat printre 
cele mai reușite.

înscris printre acțiunile ma
jore de promovare a schimbu
rilor economice în continuă as
censiune între România si Gre
cia — în ultimii ani volumul 
acestora s-a triplat — pavilio
nul tării noastre de Ia Salonic 
a fost o prezentă de prestigiu, 
care a contribuit, de asemenea, 
la popularizarea largă în lume 
a nivelului tehnic și productiv 
superior atins de 
mânească.

reporterului la Festival

două 
Uni-

Pe tînărul portughez Almeida Rui, în vîrstâ 
de 23 de ani, l-am cunoscut în Piața Luxem
burg din Berlin, capitala Republicii Demo
crate Germane în zilele Festivalului. Se afla 
împreună cu Mahei N’Tumumbua din Gui- 
neea-Bissau, luptător în forțele P.A.I.G.C. și 
prietenia lor era firească acolo unde conti
nentele se contopeau într-o îmbrățișare prie
tenească, acolo unde domnea o atmosferă 
de solidaritate militantă.

pârăsit ilegal țara pentru a se 
sustrage incorporării aproxima
tiv 150 000 de tineri de virsta 
serviciului militar. Este o formă 
prin care, noi tinerii, ne mani
festăm opoziția față de politica 
dictatorială a lui Caetano, care 
refuză să vadă că războiul co
lonial inchide intr-un cerc fără 
ieșire Portugalia ; că răminerea 
in urmă a propriei noastre țâri 
este strins legată de continua
rea războiului din Africa. Rea
litățile vieții economice din 
Portugalia (inflația galopantă, 
creșterea vertiginoasă a prețu
rilor, scăderea venitului pe cap 
de locuitor, reducerea produsu
lui național brut), demonstrează 
că regimul se află prins in con
tradicții de nerezolvat.

In ultimii ani, forțele progre
siste din Portugalia și cele afla
te in afara granițelor și-au in
tensificat activitatea, mișcarea 
antifascistă s-a extins chiar in 
rindul armatei și a clerului, A 
inceput în rindul întregului po
por să se maturizeze conștiința 
că intre independența națională 
portugheză, eliberarea coloniilor 
și cucerirea democrației este o 
împletire indisolubilă".

Muk Kampoul și Koh Anlong- 
chen.

Agenția khmeră de infor
mații — A.K.I. — a transmis 
un bilanț al succeselor obți
nute de forțele patriotice 
cambodgiene, în cursul acțiu
nilor ofensive întreprinse în 
primele săptămîni ale lunii 
septembrie. Potrivit relatări
lor agenției A.K.I., la 13 sep
tembrie, patrioții au eliberat 
orașul Prey Thom, iar la 15 
septembrie, au distrus fortifi
cația deținută de trupele ina
mice pe șoseaua nr. 1, la nu
mai 9 kilometri sud-est de 
Pnom Penh. în cursul puter
nicului atac lansat asupra a- 
cestei fortificații, au fost uciși 
sau răniți 250 militari din rîn
dul efectivelor lonnoliste.

între 15 și 18 septembrie, 
patrioții cambodgieni au de
clanșat, de asemenea, atacuri 
asupra pozițiilor deținute de 
trupele lonnoliste la Prek Ho, 
Prek Pav, Peam Reang 
Kraum, Vihear Suor, provo- 
cînd inamicului pierderi grele 
în oameni și echipament mili-

Inflația în

de labo-Bean și Garriott, fixați

panoramic
Vom controla

seismele?

de peliculă telescopul 
curăța de praf una din

continua creștere, 
gigant din partea

destinat 
lentilele

4

seismică, 
recentă a 

in 
fiecare

au verificat 
reprize acest 
semn „pre-

Misiunea Skylab

în regiunea capitalei au 
avut loc ciocniri la Del Krahan.

Piața Comună
Cotidianul Federației gene

rale a muncii din Belgia își 
exprimă îngrijorarea in legă
tură cu efectele creșterii con
tinue a inflației în sînul Pie
ței comune asupra situației 
oamenilor muncii din cele 
nouă țări. Ziarul citează date 
oficiale din care reiese că, in 
ultimul an, prețurile au spo
rit cu 6,5 la sută în Belgia, 
7,2 la sută în R. F. Germa
nia, 7,4 la sută în Franța, 8,4 
Ia sută în Olanda, 9,3 la sută 
in Marea Britanic și 11,4 la 
sută în Italia. Creșterea-re- 
cord pentru C.E.E. a fbst 
semnalată in Irlanda — 12,3 
procente.

Nu trece an fără a 
catastrofă 
Cea mai 
fost semnalată 
Mexic. După
din aceste evenimertte 
tragice, odată cu tre
cerea primelor mo
mente de stupoare, re
vin întrebările 
prevăzute 
catastrofe ? Vor 
fi ele vreodată 
nite ?

Observații și 
țări au relevat 
serie de semne 
anunț" preced mișcă
rile seismice : modifi
cări în presiunea flui-> 
delor incluse în roci, 
emisii de gaze, schim
bări în cîmpurile mag
netice și electrice, 
modificarea raportului 
dintre vitezele de pro
pagare în . roci a un
delor de compresiune 
și de dilatare (acest 
raport se micșorează 
cu cîteva săptămîni 
sau cu cîteva luni îna
intea unui seism și re
vine la valoarea nor
mală exact în preaj
ma catastrofei). Geo
logii peruani și nord-

moment ne

americani 
în cîteva 
din urmă 
anunț".

Pentru
aflăm in faza construi
rii de modele mate
matice integrînd toate 
aceste „semnale-aver- 
tisment" în încercarea 
de a descrie și a pre
vedea catastrofele se
ismice. Din cind în 
find, geologii se ha- 

cerce——zardează să facă ti- 
că o mide prognoze pentru 

a-și pune „modelele" 
lor la încercare. Sîn- 
tem încă departe, 
însă, de publicarea u- 
nui gen de „calendar 
anual al seismelor". 
Un asemenea calen
dar n-ar împiedica, 
desigur, cutremurele. 
O rețea de alarmă, 

'"bazată pe previziuni, 
ar putea însă salva 
multe vieți omenești.

Și, cine știe, într-o 
zi, se vor putea îm
piedica seismele sau 
cel puțin se va putea 
reduce intensitatea lor. 
O . asemenea viziyne 
optimistă nu este, to
tuși,-de categoria fan-

: pot fi 
asemenea 

putea 
preve-

• A treia „plutire în spațiu" ® „Este pur și 
simplu de necrezut!"

Sîmbătă, cu trei zile înainte de revenirea lor pe pămînt, 
Allan Bean și Owen Garriott au efectuat cea de-a treia și 
ultima ieșire în spațiu din cadrul misiunii lor. Această 
experiență, care a durat 2 ore și 45 de minute, a fost consi
derată de tehnicienii Centrului spațial de la Houston ca 
avînd un caracter rutinier. Cei doi astronauți au avut misiunea 
de a reîncărca cu bobine 
observațiilor solare și de a 
acestuia.

„Plutirea în spațiu" a lui 
ratorul spațial printr-un „cordon ombilical" lung de 6,3 me
tri, s-a desfășurat fără incidente, în condițiile unei bune dis
poziții deosebite a celor doi astronauți. „Ne bucurăm de un 
timp foarte frumos aici sus ; este pur și simplu de necre
zut !“, a exclamat Allan Bean. „Panorama Pămîntului este 
mult mai frumoasă de aici decît din interiorul Skylab-ului", 
a adăugat el.

în cursul ieșirilor în spațiu, cei doi membri ai echipajului 
au putut contempla trei dintre cele mai impresionante spec
tacole pe care le poate oferi natura planetei noastre : o 
auroră boreală, un apus de soare șl un... uragan ! Potrivit 
descrierii lui Garriott, aurora „desfășura mai multe perdele 
verzi, avînd o formă curbă". Ea a putut fi admirată, in 
largul coastelor Antarcticii. în momentul în care labo
ratorul spațial survola teritoriul Australiei, la o înălțime de 
435 km.

Almeida Rui mi-a precizat de 
Ia inceput că a dorit să cunoas
că și să se împrietenească cu 
un patriot din Guineea-Bissau, 
fiindcă în urmă cu doi ani el 
era destinat să plece in aceas
tă țară și să lupte in cadrul tru
pelor colonialiste portugheze. Cu 
o săptămină, insă, înainte de 
termenul fixat pentru îmbarcare, 
a dezertat din armată și s-a 
stabilit intr-o altă țară - din 
Occident.

„Drumul meu, a continuat el, 
al celor ca mine, este dramatic 
și dureros. El se numește exil. 
Și nu am făcut-o din lașitate, 
de teamă să nu mor. Nu a fost 
o hotărire pripită, ci meditată 
îndelung, in zilele și nopțile 
cînd la Lisabona mă pregăteam 
nu să-mi apăr țara, cum spun 
guvernanții, ci ca să ucid. 
Știam că pină Ia urmă așa se 
va intimpla : din cei patru ani 
cit trebuiam să fac stagiul mili
tar, trei erau destinați „asigu
rării ordinii in teritoriile de 
peste mări" - să folosesc și eu

limbajul oficialităților din țara 
mea. Mai exact, eram silit să 
particip la război, la un război 
nedrept. Să merg in Guineea- 
Bissau și să lupt pentru o cauză 
pierdută, de fapt. Să infrunt un 
popor care luptă pentru inde
pendență, care iși apără țara 
și dorește să fie liber. Eu nu 
puteam să-i ucid fiindcă ei do
resc să scape de asuprirea ne
miloasă a Portugaliei. Cu Mahei 
N'Tumumbua ar fi trebuit să mă 
intilnesc, după concepția dicta
torilor de la Lisabona, pe unul 
din fronturile Guineei-Bissau, 
să-l consider „răzvrătit" și să-l 
fac prin forță să înțeleagă ceea 
ce, de fapt, nici eu n-am putut 
înțelege : să accepte să fie asu
prit și umilit în propria-i țară.

Eu nu sint singurul portughez 
care gindește așa. Fuga în ma
să a tinerilor chemați, sau aflați 
deja sub arme, a devenit un fe
nomen răspindit. In fiecare an 
circa 25 de mii de tineri portu
ghezi nu se prezintă la incor
porare, iar in ultimii 10 ani au GH. SPRINȚEROIU

industria ro-

ora

Ravagii ale cutremurului 
eficace de

tasticului. O informa
ție din Statele Unite 
relevă că specialiștii 
americani au făcut re
cent o experiență in
teresantă. Deșeuri li
chide conținînd acizi 
au fost deversate . în
tr-un puț de 3.671 
metri adîncime pene- 
trînd 38 de metri în so
clul de roci cristaline. 
Această operație a 
declanșat imediat o 
serie de mici seisme 
locale. A fost astfel 
confirmată presupune
rea că apa injectată 
va acționa ca un fel 
de „lubrifiant" al ce
lor două „buze" ale 
faliei unde s-au acu
mulat tensiuni ce stau 
la originea cutremure
lor. Se prevede ’ că 
s-ar putea prin ase
menea „injectări" in 
stil - mare să se dimi-

din Mexic : un sistem 
alarmă ?

nueze în șocuri seis
mice mai reduse ca 
intensitate, tensiunea 
de-a lungul unei falii 
foarte active dar nu 
prea profunde de ge
nul celei din Califor
nia unde cutremurele 
amenință regiunea 
foarte populată San 
Francisco.

Deocamdată este 
Imposibil să se între
prindă acțiuni eficien
te de previziune exac
tă sau de reducere a 
intensității 
Singurul 
poate 
rea în 
reguli 
pentru 
din zonele 
Asemenea 
precauție au dat deja 
bune rezultate în Ja
ponia.

seismelor, 
lucru ce se 

face este pune- 
aplicare a unor 

foarte stricte 
construcțiile 

seismice, 
măsuri de

P. NICOARA

PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Festivitățile 
de la Mihailovgrad
• ÎN ORAȘUL MIHAILOV

GRAD au avut loc festivități 
prilejuite de împlinirea a 50 de 
ani de la răscoala armată anti
fascistă bulgară din septembrie 
1923. Au participat Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat, alți conducători 
de partid și de stat din R. P. 
Bulgaria, veterani ai luptelor 
din 1923, un mare număr de lo
cuitori ai orașului și cetățeni din 
alte regiuni ale țării, oaspeți de 
peste hotare. Din România a fost 
prezentă o delegație condusă de 
Gheorghe Constantin, secretar 
al Comitetului județean Olt al 
P.C.R.

• GUVERNUL NIPON a ho- 
tărît, vineri, să sporească suma 
destinată asistenței economice 
către R. D. Vietnam la 20 mili
oane de dolari, informează agen
ția Kyodo.

• REPUBLICA FILIPINE a 
stabilit relații . diplomatice cu 
R. D. Germană — a anunțat, 
sîmbătă, la Națiunile Unite, se
cretarul filipinez pentru aface
rile externe, Carlos Romulo.

La stabilirea de relații diplo
matice între cele două țări s-a 
ajuns în urma convorbirilor pur
tate de miniștrii de externe ai 
Republicii Filipine și R. D. Ger
mane în prima zi a celei de-a 
28-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

proiectul de lege privind autori
zarea achiziționării de echipa
ment militar.

Interdicție reînnoita
• SENATUL AMERICAN și-a 

REÎNNOIT INTERDICȚIA asu
pra utilizării, fără aprobarea spe
cială a Congresului, a oricăror 
fonduri in scopul desfășurării de 
către Statele Unite a unor acti
vități militare în Indochina. Mă
sura a îmbrăcat forma unui a- 
mendament, propus de senatorii 
Frank Church (democrat) și 
Cliffoord Case . (republican) la

• ASTĂZI SE DESCHID IN 
CAPITALA KENYEI, Nairobi, 
lucrările sesiunii anuale a Fon
dului Monetar Internațional și 
Băncii Internaționale pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare. Pe 
ordinea de zi a sesiunii figu
rează rapoartele anuale ale celor 
două organisme specializate ale 
O.N.U., precum și proiectul de 
reformă a sistemului monetar 
internațional elaborat de „Co
mitetul celor 20".

România participă la lucră
rile sesiunii în calitate de mem
bră a celor două organisme, cu 
o delegație condusă de tovarășul 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a semnat, sîmbătă, le
gea privind cea de-a doua deva
lorizare a dolarului, intervenită

SITUAȚIA DIN CHILE
• CONTINUĂ VALUL DE TEROARE SI ARESTĂRI ÎMPOTRIVA ADEPȚILOR 
UNITĂȚII POPULARE • AU LOC NUMEROASE EXECUȚII • 7 000 DE PER
SOANE DEȚINUTE PE STADIONUL NAȚIONAL DIN CAPITALA CHILIANA

Cererea, in 
pentru nave 
armatorilor a dus, într-un fel, 
la reconsiderarea serioasă a 
planurilor investiționaie și de 
dezvoltare la unele cunoscute 
șantiere navale din Europa 
occidentală, mergîndu-se pe li
nia lărgirii capacității de pro
ducție, a adaptării ei la necesi
tățile construirii de nave tot 
mai mari, a căror capacitate să 
depășească o jumătate de mi
lion tone. Șantierele navala 
norvegiene „Stord Verft A/S“, 
care fac parte din gruparea 
„Aker". amenajează, suplimen
tar, pe Insula Stord o suprafață 
considerabilă. Aici urmează să 
fie realizate într-o primă etapă 
un doc pentru construirea de 
nave de 370 000 tone, urmînd ca, 
ulterior, să se treacă la reali
zarea de tancuri petroliere cu un 
deplasament de 800 000 
Deocamdată, șantierele „Stord 
Verft" au comenzi pentru o se
rie de nave petroliere de 280 000

tone.

Protocolul acordului dintre 
S.U.A. și țările vest-europene 
cu privire la construirea labo
ratorului spațial ,,Spacelab", 
care va fi semnat, luni la 
Washington, se referă la con
struirea în comun a labora
torului de ieșire ce va fi in
tegrat în proiectul „navei 
spațiale" americane din anii 
’80. Acordul va fi semnat din 
partea vest-europeană de 
Maurice Lewy, președintele 
Consiliului Organizației Eu
ropene pentru Cercetări Spa
țiale (E.S.R.O.), iar din 
partea americană de James 
Fletcher, administrator al 
N.A.S.A.

în luna februarie a.c. In baza a- 
celeiași legi, societățile multina
ționale din Statele Unite vor II 
obligate să prezinte autorităților 
americane de resort rapoarte a- 
nuale asupra tranzacțiilor lor 
monetare efectuate în străină
tate.

Involutie britanică...
MINISTRUL BRITANIC AL 

COMERȚULUI, Geoffrey Howe, 
a declarat că venitul pe cap ae 
locuitor în Marea Britanie va 
scădea în mod progresiv. „Rină 
în anul 1990, a apreciat el, s-ar 
putea ca acesta să devină infe
rior celui din Spania și Portuga
lia". Marea Britanie, a adăugat 
Howe, se înscrie, astăzi, printre 
cele mai sărace țări europene, 
in timp ce în anii ’50 era cea 
mai bogată".

• EVENTUALITATEA UNEI 
ÎNCETINIRI a procesului de 
producție al avionului franco- 
britanic „Concorde" va fi exami
nată, într-un viitor apropiat, de 
miniștrii de resort ai celor două 
țări, Yves Guena și Michael 
Heseltine — s-a anunțat oficial

vor fi livrate 
an.

tone, din care trei 
armatorilor încă în acest 
Pină în 1976 vor fi construite 
aici cinci nave de cite 370 000 
tone.

La rîndul ei, Societatea navală 
vest-germană „Howaldtswerke 
Deutsche Werft Ag“ a afectat 
200 milioane mărci realizării u- 
nui amplu program de investi
ții în vederea sporirii conside
rabile a' capacității de produc
ție. Printre altele, va fi con
struit un nou doc care să per
mită construirea de nave petro
liere de 700 000 tone. în prezent, 
firma vest-germană poate reali
za nave cu un deplasament care 
nu depășește 236 000 tone.

Junta militară din Chile a dat 
publicității, simbătă seara, o lis
tă conținind numele a zece din 
principalii lideri ai forțelor pro
gresiste chiliene căutați, în pre
zent, de către forțele armate. 
Printre aceștia, relatează agenția 
REUTER, se numără Carlos 
Altamirano, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist, 
Luis Corvalan, secretar general 
al Partidului Comunist, Miguel 
Enriques, secretar general al 
Mișcării revoluționare de stingă

Agenția ASSOCIATED PRESS 
menționează, totodată, că în în
treaga țară continuă o adevărată 
„vir.ătoare" lansată împotriva 
adepților Unității Populare de

către forțele armate, în încer
carea juntei militare de a anihi
la toate punctele de rezistență 
ce continuă să mai fie semnala
te în diverse regiuni. în locali
tatea Cauquenes, 150 de persoa
ne au fost arestate în urma unui 
atac organizat asupra unei pa
trule militare. La Rancagua, 50 
de mile sud de Santiago, au fost 
arestați 34 de lideri ai forțelor 
progresiste. La Aconcagua, au
toritățile militare au anunțat că 
255 de persoane sînt deținute 
,.pentru activitățile lor politice". 
Alți deținuți se află pe o insulă 
din apropierea orașului Punta 
Arenas. Portul Valparaiso, cel 
de-al doilea oraș ca mărime din

„Războiul codului
Fregata britanică „Lincoln", a- 

flată în zonele naționale de pes
cuit ’ " ’ ’
două coliziuni, simbătă seara, cu 
nava de coastă islandeză „Ae- 
gir“ . - Ț _
javik. Un purtător de cuvînt o- 
ficial englez a respins acuzația 
islandeză, afirmînd că ciocnirile 
au survenit după ce nava de răz
boi britanică efectuase toate ma
nevrele posibile pentru a le e- 
vita. Incidentul este apreciat ca 
grav, întrucît guvernul islandez 
a anunțat recent că orice noi ac
țiuni de această natură din par
tea navelor Marii Britanii vor 
duce la ruperea relațiilor diplo
matice dintre cele două țări.

Primul ministru islandez, Ola- 
fur Johanesson, a declarat că gu
vernul țării sale va lua o hotă
rire privind relațiile cu Marea 
Britanie după examinarea Inci
dentului de către o instanță ju
decătorească islandeză.

ale Islandei, a provocat

— s-a anunțat la Reyk-

tineretului și studenților de 
solidaritate cu Chile

Ieri, la Paris s-au desfășurat lucrările Intîlnirii europene 
a tineretului și studenților de solidaritate cu Chile. La în- 
tîlnire, desfășurată sub deviza „Să înceteze masacrele", „So
lidaritate imediată cu poporul chilian", au participat nume
roase organizații naționale și internaționale de tineret și 
studenți din Europa.

Delegația română, condusă de Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., a condamnat lovitura de stat reacționară 
din Chile, a exprimat deplina solidaritate cu forțele patrio
tice, democratice și progresiste din Chile, pentru restabilirea 
ordinei constituționale, a drepturilor și libertăților democra
tice, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate și progres 1 
ale poporului și tineretului chilian.

tntîlnirea a adresat un apel tineretului și studenților pentru 
solidaritate imediată cu poporul chilian.

Paris, 23 septembrie
V. DIACONESCU

la Londra. întrevederea va avea 
loc imediat după prezentarea de 
către firmele constructoare a 
unor propuneri finale privind 
ritmul de producție a superso
nicului. Este posibil, se preci
zează. ca ritmul preconizat să 
aibă în vedere încetarea defini
tivă a producției.

Pină la ora actuală, a fost 
autorizată — după cum se știe 
— producerea a 16 aparate 
„Concorde", dintre care primele 
nouă comandate de companiile 
„Air France" și „British 
Airways", urmează să intre în 
serviciu în anul 1975.

• ORGANIZAȚIA MONDI
ALĂ A SĂNĂTĂȚII a anunțat 
că, din cele două sute cincizeci 
de persoane care au contractat 
holera în Italia, au decedat două
zeci și trei. Cea mai afectată 
provincie a fost Napoli, cu 15 
morți din 119 contaminați. Ur
mează apți provincia Bari, cu 
7 morți din 118 bolnavi, șl Ca
gliari (Sardinia) cu un mort din 
13 bolnavi.

• LA MILANO, S-A DES
CHIS a XV-a ediție a expoziției 
trienale de artă, axată pe tema 
noilor posibilități de construcție 
a locuințelor și de ameliorare a 
condițiilor de trai, probleme ce 
interesează atît pe arhitecți, cit 
și pe urbaniști și pe apărătorii 
mediului înconjurător.

Cel mai mare aeroport 
din lume

• NOUL AEROPORT 
RAȘELOR DALLAS ȘI 
WORTH, calificat drept 
mare din lume la ora actuală, a 
fost inaugurat oficial sîmbătă. A- 
coperind aproximativ 7 000 ha, 
aeroportul este capabil în pre
zent să primească opt milioane 
pasageri pe an. Cînd, însă, lu
crările de construcție vor ti în
cheiate — termenul fixat este 
anul 2 001 — traficul anual va 
depăși 50 000 milioane pasageri 
(iar cel zilnic — 250 000 pasa
geri). Vedeta principală a cere-

AL O- 
FORTH 
cel mai

moniei a fost supersonicul fran- 
co-britanic „Concorde".

• INTR-UN MESAJ RADIO
DIFUZAT, adresat poporului cu 
prilejul celei de-a XIII-a ani
versări a sărbătorii naționale a 
Republicii Mali, șeful statului, 
colonelul Moussa Traore, a sub
liniat necesitatea intensificării 
eforturilor întreprinse în ve
derea dezvoltării economiei 
țării. El a menționat, totodată, 
măsurile adoptate de guvern 
pentru ajutorarea populației 
care a avut de suferit ca urmare 
a secetei semnalate in țară. Pre
ședintele Traore a arătat că, în 
pofida dificultăților provocate 
de secetă, rezultatele înregistra
te în domeniul economiei națio
nale, în cursul anului 1973, sînt 
încurajatoare și deschid o pers
pectivă favorabilă elaborării și 
aplicării viitorului plan cincinal.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT

Chile, se află sub controlul for
țelor armate care au operat un 
număr nedeterminat de arestări.

Potrivit datelor furnizate de 
junta militară, numărul celor 
deținuți pe Stadionul Național 
se ridică, în prezent, la 7 000. La 
baza navală de pe insula 
Dawson, a spus generalul Gusta
vo Leigh, membru al juntei, se 
află deținuți 30 dintre principa
lii conducători ai Unității Popu
lare. Răspunzînd la o întrebare 
în legătură cu condițiile de de
tenție, generalul a menționat că 
„acestea nu sînt pentru turiști".

Doi cetățeni suedezi, Claes 
Croner, economist, și Henrik 
Janbell, inginer — eliberați 
sîmbătă, după ce au fost ares
tați și deținuți în capitala Chi
lians —, au declarat : „în cen
trele de internare de la Santia
go de Chile, deținuții sînt 
torturați și au Ioc execuții ra
pide. Violențelor, torturilor și 
execuțiilor le cad, îndeosebi, vic
time, muncitorii din cartierele 
sărace. Printre cei închiși se află 
și femei cărora li se aplică un 
tratament similar".

Pentru prima dată, junta mi
litară a permis simbătă unui 
grup de ziariști să pătrundă în 
imensul Stadion Național din 
Santiago de Chile. Am putut ve
dea numai un mic grup din cei 
7 000 de deținuți aflați în mo
mentul de față în interiorul sta
dionului, relatează coresponden
ții agențiilor REUTER și 
FRANCE PRESSE. Toți sînt 
deținuți ' . -
fără ] 
munica 
ori de 
tre noi 
vreun mesaj cu prizonierii, sol
dați! înarmați cu mitralieră in- 
terveneau imediat. Chiar în mo
mentul cînd soseam pe stadion, 
cu un autobuz au fost aduși aici 
alți zeci de deținuți. Cu spatele 
îndoit și brațele ridicate la 
ceafă, aceștia erau împinși fără 
menajamente de militari.

Cea mai mare parte dintre 
deținuți erau in mod vizibil 
muncitori arestați în așa-numi- 
tele „poblaciones" — aglomerări 
muncitorești din apropierea uzi
nelor. Un grup aparte ii repre
zentau intelectualii, profesorii și 
studenții proveniți, îndeosebi, 
de la Universitatea tehnică, con
siderată un „focar de stingă".

Ziariștii chilieni au putut să 
recunoască printre deținuți 
cîțiva dintre colegii lor. Se află, 
de asemenea, pe Stadionul Na
țional din Chile cîteva sute de 
străini, in mare majoritate pro
veniți din țările Americii Lati
ne. A putut fi recunoscut, scrie 
corespondentul agenției France 
Presse, Roberto Prieto, unul 
din conducătorii Federației Sin
dicale Mondiale și al Centralei 
unice a muncitorilor din Uru
guay, refugiat în Chile.

în acest timp, sute de persoa
ne, îndeosebi femei și copii con
tinuă să rămînă ore in șir în 
fața stadionului sau a departa
mentului apărării, pentru a afla 
date despre rudele arestate.

„Cînd am ieșit din Stadionul 
Național — relatează corespon
dentul agenției REUTER — un 
băiețel rh-a întîmpinat timid : 
„Cum sînt tratați cei dinăun
tru ?“. L-am întrebat dacă ara 
vreun prieten printre cei ares
tați. „Nu domnule, a răspuns 
ei, acolo e tatăl meu".

agențiilor REUTER
’— PRESSE.

„incomunicados" 
posibilitatea de a co- 

cu exteriorul — și 
cite ori unul din- 
încerca să schimbe
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